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Miért jó a dió  
a szívnek?

A szív- és érrendszeri betegség sajnos ma is vezető 
halálok világszerte és Magyarországon is. 

Köztudott, hogy az egészséges táplálkozási 
 szokások segítenek megelőzni és kezelni  

a szívbetegségeket.
 

Az American Heart Association ajánlása szerint 
csökkenthetjük a szívbetegségek kockázatát, ha ét-
rendünkbe beillesztünk naponta 4 és fél vagy több 

csésze zöldséget és gyümölcsöt, heti két vagy  
több alkalommal fogyasztunk halat, rostban  

gazdag teljes kiőrlésű gabonát, négy vagy több  
adag diót hetente, valamint fogyasztunk 

 hüvelyeseket és magvakat. 
 

A dió könnyű és ízletes módja annak,  
hogy ételeinket szívbaráttá tegyük. 

 
Több mint két évtizede kimutatták, hogy a dió 
képes csökkenteni az LDL (rossz) koleszterin 

szintjét 9-16%-al, és a diasztolés vérnyomás értékét 
csökkenteni 2-3 Hgmm-el. E két tényező fontos a 

szívbetegségek kialakulása szempontjából.

Facebook: Dió Gyógyszertár Budakeszi

Rákszűrés az önkormányzat 
szervezésében!!!

dr. Németh Péter
időpont: 2015. október 09. 10-18 óráig

 Budakeszi,  
Táncsics utcai háziorvosi rendelő

Előjegyzés szeptember 1-30-ig 
a 06-30-489-1629 telefonszámon

hétfő és szerda 8-12-ig 
vagy kedd és csütörtök 12-16-ig.
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de egyforma szívvel szeret.”  (Jókai Mór)

Európa népeinek hosszú távú, bé-
kés együttéléséhez elengedhetet-
len volt azok történelmi megbé-
kélése, a különböző országokban 
lakó, más nyelvet beszélő, eltérő 
kultúrában nevelkedett embe-
rek találkozása és egymás jobb 
megismerése. A közös értékek 
és érdekek felismerését szolgáló 
kötődések kisebb közösségek, 
személyes kapcsolatok végelát-
hatatlan szövevényén keresztül 
épül. Így indult el annak idején a 
testvérvárosi kapcsolatok rend-
szere, mely mára már jótékonyan 
hálózza be egész kontinensünket. 

A rendszerváltást követően a part-
nerkapcsolatok kialakítását a 

legtöbb esetben a történelmi múlt és 
a kultúra segítette elő. Két település 
közötti kapcsolatot a különböző or-
szágokban élő, az egymástól elsza-
kított családtagok, az egyesületek 
intézmények közötti találkozások, a 
közös kulturális programok, az ese-
mények és az ünnepek jelentették. A 
hivatalos látogatásokból mély barát-
ságok születtek.

Nem volt ez másként városaink 
esetében sem. Egy Lichben élő, Bu-
dakesziről kitelepített másodgene-
rációs leszármazott, Josef Hoffer úr 
kereste meg a lichi partnervárosi 
egyesület akkori elnökét, Roland 
Jockel urat, és kezdeményezték a két 
város barátságát Budakeszi Város 
Német Önkormányzatának akkori 
elnökével, Kóthyné Herczeg Máriá-
val együtt. 

A cserelátogatások, a Lichi Part-
nervárosi Egyesület és a helyi német 
önkormányzat közbenjárása alapoz-
ta meg Lich és Budakeszi városve-
zetése között kialakult partnerség 
létrejöttét. 

Így kerülhetett sor 2005. október 
1-jén településeink elöljárói, Ludwig 
Seiboldt és Farkas Gyula polgármes-
ter urak által a testvérvárosi szerző-
désünk megkötésére Budakeszin. 
Ezúton is megköszönöm Seiboldt úr-
nak − aki sajnos már nem ünnepel-
het itt velünk −, továbbá Szemereki 
Zoltán és Farkas Gyula polgármester 
uraknak, Josef Hoffer úrnak és nem 
utolsósorban Kóthyné Herceg Mária 
asszonynak a testvérvárosi kapcsolat 
kialakításában és ápolásában vállalt 
kiemelt szerepét. 

Az azóta eltelt tíz év alatt a kap-
csolat a cserelátogatások, a Her-
czeg-tánccsoport, és a Budakeszi 

Európa Társaság bekapcsolódása 
révén tovább erősödött. Az egymás 
településein eltöltött idő alatt szám-
talan alkalommal tapasztalhattuk − a 
táncegyüttesek, a hagyományőrző 
csoportok előadásain keresztül is − a 
magyar és a német kultúra, történe-
lem, a szokások közös és eltérő pont-
jait, szépségeit, értékeit, felemelő és 
megindító hatását, sokszínűségét.  

A két különböző nemzethez tar-
tozó személyek és közösségek rend-
szeres kapcsolatának, együttműkö-
désének fontosságát − mint alapvető 
európai értéket − tapasztalatom sze-
rint mindkét település vezetése magá-
énak érzi. Így múltunk, jelenünk mel-
lett a jövőnk is összekapcsolódik. E 
törekvéseinket megerősítve újítottuk 
meg 2015. augusztus 21-én testvérvá-

rosi kapcsolatunkat. Kívánom, hogy a 
két település közötti kötelék a jövőben 
még szorosabbá, még gyümölcsözőb-
bé váljon!Befejezésképp: az augusztu-
si Családi Nap fesztivált idén is nagy 
szervezés, készülődés előzte meg. 
Szívből örülök neki, hogy ilyen sokan 
eljöttek és jól érezték magukat. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

Tájékoztató Budakeszi város 
Településfejlesztési Koncepciójának,  

Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának egyeztetéséről

A Budakeszi Hírmondó augusztusi számában ismertettük a Budakeszi város Településfejlesztési Koncepciójá-
nak, Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatos fejleményeket. 

A július végén elkészült véleményezési tervanyagot a képviselő-testület augusztusban elfogadta, azt megküldtük 
véleményezésre az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek. Az anyag digitálisant 
letöltheti a város honlapjáról, illetve személyesen lehet megtekinteni a főépítészi irodában. A véleményezési do-
kumentációt az érintettek 30 napig véleményezhetik írásban. A beérkezett észrevételeket megvitatjuk, és ameny-
nyiben szükséges, beleillesztjük a végleges tervekbe, melyeket szeptember végén fog a tervező véglegesíteni. A 
kész terveket és a rendeletet az állami főépítész végső véleménye alapján fogja a Képviselő-testület elfogadni nov-
emberben. Budakeszi város új Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának hatályba lépése 2016. januárban várható.

Dénes György, főépítész
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ÚJ VEZETŐ  
a Szivárvány Óvoda élén

Budakeszi Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete a 
Szivárvány Óvoda intézményve-
zetői feladatainak ellátásával 
2015. augusztus 1. napjától 5 
év határozott időre, 3 hónap 
próbaidő kikötésével 2020. július 
31. napjáig Ligetiné Komáromi 
Gabriellát bízta meg.

és a Pitypang Sport  
Óvoda élén

Budakeszi Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete a 
Pitypang Sport Óvoda intézmény-
vezetői feladatainak ellátásával 
2015. augusztus 1. napjától 5 év 
határozott időre, 3 hónap próbaidő 
kikötésével 2020. július 31. napjáig 
Bohárné Varga Katalint bízta meg.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A szerkesztőség

Váratlan 
“munkatársak”!

1. NAP

VÁRATLAN „MUNKATÁRSAK”! 

2015. 08. 25-én reggel mindenkit meglepetés-
ként ért a Széchenyi István Általános Iskola 

bejárati ajtója előtt strázsáló két kis „új” munka-
társ, akik első napjukon egy keresztbe álló görgős 
kocsival keresztezték munkánkat. 

SZIA - Minyonok 1:0 

2. NAP

SZIA MINYONOK „MUNKÁBAN”!

Két kis munkatársunkra nem várt „csinosítás” 
szorult, hisz mint tudjuk a nyerő munkához 

megnyerő külső is dukál. 
SZIA Minyonjaink második napjukon, bizony 

megtanulták az első leckét:  Görgős kocsit helyére, 
hajkoronát a fejünk tetejére!

SZIA - Minyonok 1:1 

A HAJRÁBAN VAJON KI NYER?

HÁTTÉR INFO! 

Mint kiderült, a SZIA Minyonok főnöke nem 
egyedül sertepertél a feltaláló műhelyében, 

pontosítva a következő szövetségesek közben járá-
sáról adhatunk információt: 

Tótth Réka - „feltaláló”,
Illiszné Kováts Ildikó - „kivitelező”, 
Tischler Krisztina - „építész”.
Meg nem erősített hírek szerint többen is köz-

rejátszottak a SZIA Minyonok megszületésében, 
de a Művészeti Munkaközösség vállalta a felelős-
séget a Minyonok munkába állásáért. 

SZIA Tantestület...
Folytatjuk...

SZIA MINYONOK „ÚJDON-
SÜLT FŐNÖKE”, FELTALÁLÓJA: 

ILLISZNÉ KOVÁTS ILDIKÓ

Munkaügyi 
kirendeltség 

nyílt 
Budakeszin!

Augusztustól Budakeszin is felkereshető 
a munkaügyi központ!

A Fő utca 103.-ban, a családsegítő épületé-
nek földszinti részén a következő ügyfél-

fogadási rend szerint fogadják a regisztráló-
kat, illetve az álláskeresőket:

hétfő: 8.30−15.00,
kedd: 8.30−15.00,

szerda: 8.30−15.00,
csütörtök: 8.30−12.00, 

korlátozott ügyfélfogadás van  
az első regisztrációra jelentkezőknek 

 és a munkáltatóknak,

péntek: 8.30−13.00.

Jó hír, hogy ilyen ügyekben ezután nem 
kell Budaörsre utazni.



BU
D

A
KE

SZ
I H

ÍR
M

O
N

D
Ó

 –
 5

I M P R E S S Z U M  B U D A K E S Z I  H Í R M O N D Ó  K Ö Z É L E T I  F O LY Ó I R AT 
Alapító és lapkiadó: Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: 06(23) 535-710, Fax: 06(23)535-712 • Honlap: www.hirmondo.

budakeszi.hu • Főszerkesztő: Balczó Kornélia • e-mail: szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu • Hirdetésfelvétel: Tel.: 06(30) 630-8597, szerkesztoseg.
hirmondo@gmail.com • lapzárta minden hónap 15-én • Nyomdai munkák: PALETTA PRESS Kft.  Budakeszi, Szőlőskert u. 19., 06(23) 451-959 • Megjele-

nik 6500 példányban • ISSN 1586-2704 •  Lektorálta: Szabó Tibor Mihály •  Fotók: Nagy Bertalan, Vágvölgyi Attila

A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN KÖZÖLT ADATOK HELYESSÉGÉÉRT! HIRDETÉSEKET NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM ADUNK VISSZA!  A HIRDETŐ A MEGRENDELÉSKOR KIJELEN-

TI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!

Nyilatkozat 

GYERMEKÉTKEZTETÉS NORMATÍV KEDVEZMÉNYÉNEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ  

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÉS ÓVODAI NEVELÉS ESETÉN
1. Alulírott .................................................... (születési név: ................................................................, születési hely, idő .................................., ..... ... ...  

anyja neve: ...............................................) ........................................ szám alatti lakos, mint a

1.1. ..................................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ....................................................................),

1.2. ..................................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ....................................................................),*

1.3. ..................................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ....................................................................),*

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

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

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkaválla-
lói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben 
szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

Dátum: ................................................ ....................................................
az ellátást igénybe vevő

(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, 
gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.

** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél 
fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyer-
mek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

Az ingyenes étkezés
A kormány a gyermekszegénység csökkentésének érdekében 2015. szeptember 1-ejei 
hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét.

Az ingyenes étkeztetés igényléséhez az alábbi „Igénylőlap” kitöltése és a gyermek ellátását, 
nevelését végző intézményben történő leadása szükséges.  

Az igényléshez egyéb igazolás bemutatása nem szükséges.
Amennyiben további információra, tájékoztatásra van szükségük, kérjük, forduljanak 

bizalommal az adott intézmény vezetőjéhez!
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Képviselő-testületi 
határozatok

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 
július 28-án tartott képviselő-testületi ülésén az alábbi, lakosságot 
kiemelten érintő döntéseket hozta:

272−273.: A képviselő-testület levélben köszönte meg dr. Varga Miklós 
háziorvosnak a város lakói egészsége érdekében végzett kiemelkedő 
munkáját, és a praxisjogra vonatkozóan feladat-ellátási előszerződést 
kötött dr. Csősz Anetta háziorvossal.

274.: A képviselő-testület közszolgáltatási szerződést kötött a Fővárosi 
Vízművek Zrt.-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtése, szállítása, valamint annak elhelyezése és ártalmatlanítása, 
közszolgáltatási feladatainak elvégzése érdekében.

280.: A képviselő-testület támogatási szerződést kötött a Budakeszi Szé-
pítő Egyesülettel az egyesület szervezésében megvalósuló nyári színház 
támogatására 314 000 Ft összegben.

283.: A képviselő-testület csatlakozik a 2016. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyhez 1 600 000 
Ft keretösszeg fedezetet biztosít a 2016. évi önkormányzati költségvetés 
terhére; egyben felhatalmazta a polgármestert a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtására, a csatlakozási 
nyilatkozatok aláírására.

285.: A képviselő-testület kéri a lakosság és a helyi vállalkozók támo-
gatását Budakeszi város Fő téri parkjai és közösségi teri karácsonyi 
díszvilágításának fényfüzérrel történő megvalósításához. Az adomá-
nyok fogadására az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742348-
15390022-00930000 számú „Társadalmi összefogás” folyószámláját 
jelöli meg.

296.: A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a köz-
épületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése tárgyban 
kapott bruttó 150 000 000 Ft támogatásra a támogatási szerződést − 
ügyvédi ellenjegyzést követően − aláírja.

299.: 2015. évben a Budakeszi Építészeti Értékeiért díjat az I. kategó-
riában (értéknövelő módon felújított, korszerűsített lakóépület) a Bu-
dakeszi, Fő utca 165. szám alatti lakóépületnek adományozta, melyről 
az ingatlan jelenlegi tulajdonosát emléktáblával és oklevéllel, a tervezőt 
oklevéllel díjazta. A II. és III. kategóriában nem hirdetett nyertest.

300.: A Nagy Sándor József Gimnázium büféhelyiségének bérbe adá-
sára kiírt egyfordulós, nyílt pályázati eljárás nyertese Tranger Krisztián 
Márton, bérleti szerződése 2015. szeptember 1-jétől 2018. június 15. 
napjáig szól.

301.: A Széchenyi István Általános Iskola büféhelyiségének bérbe adá-
sára kiírt egyfordulós, nyílt pályázati eljárás nyertese Tranger Krisztián 
Márton, bérleti szerződése 2015. szeptember 1-jétől 2018. június 15. 
napjáig szól.

303.: A képviselő-testület közmű audit felülvizsgálat szolgáltatást ren-
delt meg, melyre három árajánlatot kér be a közüzemi szolgáltatások 
költségeinek csökkentése érdekében.

A határozatok megtalálhatók a www.budakeszi.hu honlapon

Közterület-felügyelői 
állásajánlat 

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a „Közszolgálati tisztviselők-
ről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet közterület-felügyelő (2 fő) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
                       
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Budakeszi, 
Biatorbágy, Nagykovácsi, Herceghalom, Perbál, Tök, Budajenő) a közte-
rületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabá-
lyok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 középiskola/gimnázium és közterület-felügyelői vizsga,
•	 B kategóriás jogosítvány,
•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
•	 6 hónapos próbaidő vállalása,
•	 egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 közterület-felügyeletnél szerzett – legalább 1-3 év – szakmai 

tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

szerint,
•	 oklevél- és bizonyítványmásolatok,
•	 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy 

másolat, vagy igénylőlap bemutatása annak megkéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor 
– intézményvezető nyújt a 06-23/535-710/107-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja
•	 Postai úton, a pályázatnak a Budakörnyéki Közterület-felügye-

let címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 
179.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: KF/497/2015, valamint a munka-
kör megnevezését: közterület-felügyelő.

•	 Elektronikus úton Uzsoki Gábor – intézményvezető részére a 
kozbiztonsag@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje
A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályá-
zók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja 
a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát. 



Államalapító Szent István  
királyunk ünnepe

Budakeszi Város Képviselő-testü-
letének augusztus 20-án tartott 
ünnepi ülésén, államalapító Szent 
István királyunkra emlékezve be-
szédet mondott dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármester. Az ün-
nepi műsorban közreműködtött: a 
Budakeszi Népdalkör Kis Csongor 
Áronné vezetésével, Jánosi Attila 
és Fehér Noémi néptáncosok. A 
rendezvényen tiszteletét tette 
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő úr is.

 
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia pol-
gármester asszony ünnepi beszédét 
teljes terjedelmében közöljük:

Államalapító Szent István királyunk 
ünnepe − amire minden esztendő-
ben összegyűlünk - 1000 esztendőt 
tart a látómezejében. Mennyi út, 
mennyi kanyar, mennyi lejtő, meny-
nyi kaptató, mennyi egérút, mennyi 
gondosan felmért és kijelölt útvonal 
- s mind hozzánk vezet!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy legenda szerint, amikor Dzsin-
gisz kán - minden idők legnagyobb 
hódítója - közeledni érezte halálát, 
és rátört a kétség egész életével kap-
csolatban, elhatározta, hogy még 
egyszer megszemléli mindazt, amit 
épített. Még egyszer felsorakoztatta 
verhetetlen hadseregét, áttekintette 
az általa megalkotott törvényeket, 
majd levitette magát a kincstárba, 
hogy megtekintse azt a mérhetetlen 
gazdagságot, amit zsákmányként 
szerezett. Itt aztán kezébe akadt egy 
ismeretlen pénzdarab, egy súlyos 
arany, s rajta egy uralkodó képmása, 
akit nem ismert. És rajta kívül sen-
ki sem ismert. Hiába ígért lefejezést 
tudósainak és számvevőinek, senki 
sem tudta megmondani, ki is volt 

az a nagykirály, akinek a pénzét, ke-
zébe vette. Dzsingisz, a világhódító 
kán, élet-halál ura, a történet szerint 
könnyek között mondta: ennyit ér 
egy nagy király élete?!

  Ma, 1000 esztendő után is em-
lékezünk Szent István királyunkra. 
Tegyük fel a kérdést: mit ért Szent 
István élete, hogy 40 nemzedékkel 
halála után még mindig van egy 
egész nép, ami emlékezik a művére.

  Szent Istvánnal kezdődött Ma-
gyarország. Műve nyomán egy nem-
zet szállásterületéből ország lett, a 
költöző családok sátrából - kőből 
rakott otthon. Végleg eldőlt: nem kell 
tovább mennünk. Ez az ország lesz a 
mi lehetőségünk és feladatunk, a mi 
sorsunk és életünk: a mi hazánk.

 A szent király országot alapított, 
amit jog és törvény kormányoz, amit 
fegyver véd a külső és a belső ellen-
ségtől, amiben 10 falu templomot 
épít, s ahol a hit teremt modern kul-
túrát. Országot, ami egész Európával 
kereskedik, de saját jogon, kölcsö-
nösségi alapon, hűbéri függés nélkül. 
Országot, ami túl tudta élni a belvi-
szályok és polgárháborúk zűrzavarát, 
az idegen inváziók, megszállások, 
rombolások hosszú sorát, és − az első 
uralkodó példájára tekintve − min-
dig újra tudta kezdeni az életet. Or-
szágot, ami nemzedékről nemzedék-
re szállt, s amit mi is megörököltünk, 
s amit majdan tovább kell adnunk - 
ha lehet jobb, sokkal jobb állapotban, 
mint kaptuk.

 Tisztelt Budakesziek!
 A mi történelmünk a velünk élő idő. 
Az az idő, amit a Gondviseléstől, 
vagy ha tetszik, a Sorstól arra kap-
tunk, hogy éljünk. Most mi állunk itt, 
a mi arcunkat süti a nap: nekünk kell 
építeni, dolgozni, szeretni, gyerme-
ket nevelni, fát ültetni. Tenni, amit 
kell, s amit lehet.

A jövő felett napjainkban vihar-
felhők gyülekeznek. Látjuk, hogy az 
elmúlt néhány esztendőben alapja-
iban rendült meg a világ. Szomszé-
dunkban, Ukrajnában egy névleges 
fegyverszünet után újra nagy lángon 
ég a háború - s ott a frontra magyar 
fiúkat is visznek. Embercsempészek 
által profi módon szervezett illegális 
bevándorlók rohamozzák egyelőre 
csak Nyugat-Európát - Magyarorszá-
gon keresztül. Érkeznek menekültek 
is -   szörnyű háborúk elől menekül-
ve. Meg kell hoznunk a helyes dönté-
seket, és el kell végeznünk a ránk eső 
munkát, hogy ezekben az években is 
meg tudjuk őrizni azt, ami a miénk.

 Nem ismerjük a jövőt - csak azt 
tudjuk, miként kell megközelíte-
nünk, hogy kézben tarthassuk. A 
legfontosabb, hogy van választásunk. 
Van választásunk egyénként és kö-
zösségként: családként, városként, 
nemzetként. Van választásunk, mer-
re indulunk tovább, merre keressük 
a jót, az igazat és a szépet, azt, amit 
szeretni akarunk - s hogy miben ta-
láljuk meg az élet értelmét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ez az ünnep mindig felteszi a kérdést: 
lesz-e életünk? Lesz-e életünk, amire 
100 esztendő múlva emlékezhetnek 
azok, akik akkoriban gyülekeznek 
össze, hogy szembesüljenek a szent 
király örökségével és az azóta bejárt 
úttal. Mit tudunk majd mi hozzáten-
ni a megörökölt középkori romhoz, 
a sváb házsorokhoz, a faluból egy 
emberöltő alatt várossá lett közösség 
életéhez?

 Az efféle kérdésekre persze soha-
sem adható egymondatos válasz - de 
még egy kötetben sem felelhetünk. 
A választ életünk adja meg. Életünk, 
ami beépül Magyarország évezredes 
történetébe. A történetbe, amit Szent 
István kezdett el.
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„Tisztelet az ősöknek”
ÁTADTÁK 2015 ÉPÍTÉSZETI DÍJÁT

Budakeszi Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2015-ben az értéknövelő módon 
felújított, korszerűsített lakóépület kategóriá-
ban a Fő u. 165. szám alatti ingatlannak ítélte 
a Budakeszi Építészeti Értékeiért díjat-ban. 
Lapunk munkatársai elsőként gratuláltak az 
épület tulajdonosainak, Mayer Józsefnek és 
feleségének.

A díjátadás előtt Bánhidi Lász-
ló tanácsnok, önkormányzati 

képviselő ismertette az épület 
rövid történetét, illetve indokol-
ta a testület döntését. Eszerint az 
1810-ben épült lakóházat 1937-
ben átépítették és kibővítették, 
melynek kivitelezését a Budake-
szin jól ismert Koch és De Ponte 
iparosok végezték el. A lakóépület 
mára csupán néhány megmaradt 
társával hirdeti az egykori udva-
rok világát. A fejépület és a mögötte elhelyezkedő 
gazdasági szárny arányaival, részletképzésével és 
anyaghasználatával is maximálisan megőrizte az 
eredeti funkció Budakeszire jellemző hangulatát.

A képviselő rámutatott: a tulajdonosok, Mayer 
József és felesége elkötelezetten ragaszkodtak az 
eredeti épület értékeihez, melyeket igényes esz-
közökkel mentettek meg. 2000-ben teljesen felújí-
tották az ingatlant, a belsőépítészeti munkálatok 
mellett az utcafront is megújult. 2012-ben, egy 
garázdaságot követően újabb felújításon esett át az 
ingatlan utcai homlokzata.

- Az épület érdekessége, hogy csaknem 200 éve 
szinte változatlan formájában közvetíti ugyanazt a 
gazdagságot és méltóságot, mint építésekor – fe-
jezte be mondanivalóját Bánhidi László, majd dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester átadta 
a díjat, Mayer József pedig a köszönetnyilvánítás 
mellett megfogadta, hogy továbbra is óvni fogják 
lakóházuk állagát.

- Nagy megtiszteltetésnek vesszük a váratlan 

elismerést – mondta meghatottan Mayer úr. – Az 
összes megtakarításunkat az épületre fordítottuk, 
mert szeretjük és meg akarjuk tartani – tette hozzá. 
Mayer Józsefné elmondta, hogy az épület lakóterü-
lete 120 négyzetméter, amelyet raktárként használt 
toldaléképületek egészítenek ki. Mint a díjazottak-
tól megtudtuk, a ház felújítási munkálatait bejára-
tott szakemberekkel végeztették, illetve végeztetik 
már évtizedek óta. – Tisztelet az ősöknek, akik 
létrehozták ezt az ingatlant – mondta búcsúzóul a 
díjazott házaspár.

bgy

APRÓ-
HIRDETÉSEK 

Zongorahangolást és -javítást  

vállal szakember.  

Tel.: 06-30/21-12-094.

10 éves gyakorlattal rendelkező 

logopédus és fejlesztő pedagógus 

vállalja óvodás, valamint kisiskolás 

gyerekek logopédiai kezelését, 

egyéni fejlesztését és az iskolára 

való felkészítését. 

Érdeklődni a 0670/7011896  

és a patakiadel@yahoo.com  

e-mail címen lehet.

Azonnali munkakezdéssel keresünk 

gépkocsivezetőt, felszolgálót 

és mosogatót részmunkaidős 

állásban, azonnali kezdéssel is. 

Munkavégzés Budakeszin,  

BKV-busszal  

megközelíthető útvonalon.

Jelentkezés:  

06 (23) 450 342 és 06 (30) 247-3540  

telefonszámokon. 

Vagyonőr munkatársat keres 

Budakeszi riasztó távfelügyelet. 

Feltétel: vagyonőri igazolvány,  

B kat. jogosítvány,  

Budakeszihez közeli lakóhely, 

 kor 50 év alatt. 

 Jelentkezni lehet:  

tonguard@t-online.hu,  

06-20-9516526

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

Napközis nevelői 
állásajánlat

A Budakeszi Széchenyi István Általános 
Iskola tanítói végzettséggel napközis nevelői 
feladatra kollégát keres.

Kezdőket is szívesen várunk, előnyt jelent a né-
met vagy angol nyelvismeret.
Érdeklődni a 06-23-451-532-es telefonon, vagy 

titkarsag@sziabudakeszi.hu címen lehet.  
Vezetőség
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Dámszarvas 
vadasan  
erdei 
gombák-
kal töltött  
zsemle-
gombóccal 

A kicsontozott dámszarvas combo 
(3,.5 kg) feldarabolom, és hurok-

kötözéssel formázom. zután boró-
kabogyóból, babérlevélből, sárga- és 
fehérrépából, zellerből, vörösborból 
készített pácba teszem 24 órára. 

A bográcsban zsiradékot heví-
tek, amiben kérgesre pirítom a húst. 
A visszamaradt zsiradékban kevés 
cukrot karamellizálok, amin vörös-
hagymát, zellert sárga- és fehérrépát, 
(összesen kb. 3kg), pirítok. Felöntöm 
csap alaplével, majd visszateszem 
bele a szarvashúst. Sóval, borssal, ba-
bérlevéllel ízesítem. Addg párolom, 
míg a hús teljesen megpuhul. zutáàn 
a combdarabokat kiveszem a bog-
rácsból pihentetni. 

A visszamaradt zöldségeket 
turmixolom, tejszínnel habarom, és 
ustáàrral ízesítem. 

Közben lisztből, tojásból sóval 
tejjel galuskatésztát készítek, amibe 
pirított fokhagymás petrezselymes 
zsemlekockát keverek. Ebből gom-
bócokat formázok, melyek közepébe 
pirított fűszeres erdei gombákat töl-
tök, majd forró vízben kifőzök. 

A felszeletelt szrvas combot ezzel 
a gombóccal körítem, amit a pikáns 
mártással tálalok.

Jó étvágyat!

XXI. Családi Nap Fesztivál
ételfőző verseny eredménye

Pörköltek, paprikások, tokányok kategória

I. BudakesziFiúk (Dámszarvas 
vadasan erdei gombákkal töltött 
zsemlegombóccal),

II. SBynamic (Vörösboros 
őzpörkölt mogyorós-spenótos 
túrógombóccal),

III. Glas Haus Bu Kft. (csülkös pacal),
IV. Hivatalosak sapata (Mézes-

ustáros Dámszarvas borjú, pergelt 
tarhonyával, citromos friss 
káposztasalátával),

V. OTP Tonyhcem Prdukció (Borjú-
paprikás),

VI. Noreg Információvédeli Kft. (Macs-
kamedvék kedvence),

VII. Macicsapat (eErdélyi 
heránytokány),

VIII. Budakeszi Álltvédők (Erdei gomba-
paprikás),

IX. Budakeszi Jobik IT (Bakonyi sertés-
pörkölt),

X. Nóri és barátai (harcsapaprikás 
kapros túrógombóccal).

Összetett, különleges levesek

I. Hauxvill (ggulyásleves),
II. Budakeszi Böcsődék (ggulyásleves),
III. Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 

(palócleves),
IV. HVGC-MSE (marhagulyás),
V. Glas Haus Bau Kft. (Jókai-bableves),
VI. Demokratikus Koalíció, Pest 2 (tár-ár-

konyos őzragu leves),
VII. Nóri és barátai (fejtett bableves).

Egyéb, szabadtűzön készült ételek

I. Budakeszi FIDESZ (lecsó),
II. OTP Tonyhcem Produkció (Imi 

kedvence),
III. Széchenyi István Általános 

Iskoa(SZA fFittnessz lecsó),
IV. Huber Ingatlniroda (lLecsó, ahogy a 

Huber ingatlanos lányok szeretik),
V. Budakeszi Álltvédők (lLecsó).

Káposztás ételek

I. Az Piacom (Kovászolt káposztás 
csülök).

Vándordíj
Budakesi Fiúk (Dámszarvas vadasan erdei 
gombákkal töltött zsemlegombóccal).

Különdíj
OTP Tonyhcem Produkció (Imi kedvence).
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Legszebb 
konyhakert 

2015
Budakeszi Város Önkormányzata 2015 márciu-
sában csatlakozott Karcag városa által indított 
legszebb konyhakertek, Magyarország Leg-
szebb konyhakertjei országos programhoz, és 
második alkalommal hirdette meg a legszebb 
konyhakertek című helyi versenyt.

A program célja, hogy ösztönözze a la-
kosságot arra, hogy saját, rokonai vagy 

barátai udvarán alakítson ki és termesszen 
maga és családja számára minél több kony-
hakerti zöldséget, gyümölcsöt. A versenyre 
hat kategóriában lehetett nevezni: erkélyen 
kialakított balkon, 10−50 m² közötti mini, 50 
m² feletti normál, zöldséges-, gyümölcsös- és 
vegyes zártkert kategóriákban.

A Budakeszin meghirdetett versenyre 2 
nevezés érkezett négy kategóriában.

A háromfős zsűrit alkotta Pfendtner Jó-
zsef, a Budakeszi Szépítő Egyesület tagja, 
Bordás Gáborné zöldség-gyümölcstermesz-
tésben jártas háziasszony, a Budakeszi Szépí-
tő Egyesület tagja, valamint Budakeszi Város 
Önkormányzata képviseletében Ligetiné Ko-
máromi Gabriella képviselőasszony. 

A bíráló bizottság két alkalommal tartott 
szemlét a jelentkezők ingatlanán, – június 29-
én és augusztus 10-én –, mely alapján meg-
hozta döntését.

Az országos versenyre továbbjutó kert tu-
lajdonosa Takács Réka lett.  

Gratulálunk!

Kvíz Mészáros Árpáddal 
A játék öröm, megismeréseink, tapasztalata-
ink legarchaikusabb építőkockája. Könnyen 
beépülő, boldogság hormonokat felszabadító 
folyamatot generál, ha olyan közösségben 
vagyunk, ahol jól érezzük magunkat, ahol 
motiváltak, érdeklődők lehetünk. 

A Generációk Házában Mészáros Árpád kvíz 
mester önkéntes segítőnként minden kedden 

13.30-tól felvillanyozza érzékszerveinket, hiszen 
segítségével a világ sokarcúsága, végtelen kozmo-
sza tárul elénk. 

Megkerestem a kvízműsorok rendszeres részt-
vevőit, hogy autentikus forrásból tudjam bemu-
tatni e sikeres programról gyűjtött tapasztalatokat. 

Kérdéseimre jól érzékelhetően valami megvál-
tozott a szoba légkörében. Mindenki szemében 
megcsillant a lelkesedés, köszönet, hála. Élmé-

nyekből szőtt vízesésben találtam magam, ahol a 
sokszínű emlékek, tapasztalások „morajának” egy-
öntetű üzenete rajzolódott ki. A leghitelesebb, ha 
a kvízműsor lelkes tagjainak mondatain keresztül 
mutatom be azt a csodát, melynek a Generációk 
Háza otthont adhat:

„Világot járhatunk, elvisz minket a világ min-
den tájára, sokszor mintha túrára mennénk. Az or-
szágon kívüli barangolás sokunknak nem adatott 
meg. Ezt a hiányt sikerül kárpótolni, mert a kvíz-
játékok alkalmával interaktívan, élvezettel kelünk 
közös útra. Megismerünk kultúrákat, földrészeket, 
természeti környezetünket. Árpád megtanít min-
ket az élethosszig tartó tanulás szépségére…”

„Gyönyörű zenei betétekkel gazdagított kas-
télyokat, virágokat, alkotásokat ismerünk meg. 
Világjárásaink nagyon élvezetesek. Minden al-
kalommal másképp utazunk. Repülővel, gyalog, 
hajóval. Pl. egyik alkalommal közösen vacogtunk 
a Himalája expedíción, vagy megtudhattuk a pira-
mis építésének titkait. Állandó elem a „képeslapot 
kaptam”, amin keresztül fel- és  megismerhetjük a 

világ legkülönbözőbb tájait, országait, városait, al-
kotásait, épületeit”…

„Minden alkalommal sajnáljuk, hogy vége van. 
Színvonalas, leköt, érdekel mindannyiunkat. Sokat 
tanulunk általa, többek leszünk minden alkalom-
mal. Az izgalmakat fokozza a versenyszellem és a 
dicséret is...”„Árpádnak nagyon hálásak vagyunk. 
Aranyérem emberségből, hiszen minden alkalom-
mal rávezet minket szépség és a környezetünkben 
megtalálható értékek meglátására. Mindezt nagy 
tudással, lelkesedéssel, szeretettel teszi...”Köszönet 
Mászáros Árpádnak a lélekből jövő, professzioná-
lis „túravezetésért”, a fantasztikus barangolásokért, 
élményekért, melyekkel már másfél éve megaján-
dékoz minket!

Kirándulásaink, expedícióink lélekemelők, nyi-
tottak, ingyenesek.

Világ körüli felfedező útjainkra szeretettel vá-
runk minden csatlakozni vágyót az Erdő utca 83. 
szám alatt található 

Generációk Házában!
Bencsik Zsolt, intézményvezető
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Reviczky u. 88.

Szarvas tér 2.

Vadverem u. 13.

Petőfi u. 14.

Meggyes u. 40.

Knáb János u. 41.

Virágos Budakesziért díj 2015
A Családi Nap Fesztivál keretében 
adták át a legszebbnek ítélt 
porták tulajdonosának a Virágos 
Budakesziért 2015 feliratú, 
stilizált virágcsokrot ábrázoló, 
házfalra kihelyezhető, fém em-
léktáblát. A díjjal 10.000 Ft értékű 
dísznövény vásárlására jogosító 
utalvány is járt, mely a Budakeszi 
Oázis Kertészet felajánlása.

A beérkező javaslatokat Budakeszi 
Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete által felkért bíráló 
bizottság helyszíni megtekintést kö-
vetően értékelte, a legjobbakat kivá-
lasztotta, és a Képviselő-testület elé 
terjesztette.

Ingatlan tulajdonos neve Ingatlan címe

dr. Séllyei Gábor és felesége Petőfi u. 14.

Kun Józsefné Knáb János u. 41.

Benczúr Máté és felesége Vadverem u. 13.

Dudics Zoltán és felesége Meggyes u. 40.

Tóth Frigyes Gábor Áron u. 47.

Garam Gyöngyi Akácfa u. 4.

Bauknecht Istvánné Szarvas tér 2.

Balczó Kornélia Reviczky u. 88.

Budakeszi Város Képviselő-testülete ezen javaslat alapján  
az alábbi 8 ingatlant kiválasztva, Virágos Budakesziért 
díjat adományozott a tulajdonosoknak:
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Huszonegyedszer is együtt 
Budakeszi nagycsaládja

A tavalyi évben ünnepeltük a Családi Nap 
Fesztivál 20. születésnapját, az idei évben két 
évfordulót is ünnepeltünk. A rendszerváltás, a 
hazai önkormányzati rendszer kialakításának 
25., valamint Budakeszi várossá nyilvánításá-
nak 15. évfordulóját. 

Ez alkalomból felállítottak egy sátort, ahol két 
kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők. A 

sátorban láthatóak voltak a város képviselőiről ké-
szített tablók 1990-től napjainkig, de belelapozhat-
tak az első, 1990-es alakuló ülés jegyzőkönyvébe is. 
A második kiállítás Budakeszi város 15 éves múlt-
jából idézett fel kiemelt eseményeket a fotókon 
keresztül. De megtekinthették a várossá válás kez-
deményezésének dokumentumait, Magyarország 
Kormányának ajándékát, egy millenniumi zász-
lót, melyet 2000. augusztus 20-án, a várossá válás 
tiszteletére rendezett ünnepségen adott át Dávid 
Ibolya, akkori igazságügyi miniszter Budakeszi 
polgármesterének. A sátorba fél 5-re vártuk Buda-
keszi polgármestereit, akik betekintést nyújtottak 
az adott ciklus történéseibe, beszélgethettek velük 
az önkormányzati rendszer 25 évéről is. A hivatal 
munkatársai kvízekkel is készültek a lakosságnak, 
a helyesen kitöltők között 3 db, egyenként 8 000 Ft 
értékű ajándékcsomagot sorsoltak ki. 

Az évfordulók alkalmából az önkormányzat 
meghívta a fesztiválra a 2000-ben Budakeszin há-
zasságot kötött lakosokat, valamint az idei évben 
25. születésnapjukat ünneplő helyi fiatalokat is.   

A főzőversenyhez már reggel 7 órakor kezdték 
pakolni a hozzávalókat a bográcsába, kereken 21 
csapat (véletlenül) mérte össze tudását. Attól kezd-

ve folyamatosan ellenőrizte valamelyik csapattag, 
hogy adott pillanatban épp megfelelő ízű, puhasá-
gú-e a készülő étel. 

A XXI. Családi Nap Fesztivál indítóprogramja-
ként harmadik alkalommal a Kossuth Lajos utcá-
ból 10 órakor ismét elstartolt a „Keszikerülő” ke-
rékpártúra. A kerékpártúra idei útvonala: Kossuth 
L. utca−Jókai u.−Gábor Áron u.−Makkosi út−Me-
gyei út−Törökőr u.−Gall u. −Tamási Áron u. −Bég 
u.−Domb u.−Sugár u. −fahíd−Farkashegyi repülő-

tér volt. A színpadon történt köszöntés és a csalá-
dok részére a Decathlon által felajánlott ajándékok 
átadása után a kellemesen elfáradt kerékpárosok az 
újonnan kialakított kerékpárúton (a Budaörsi úttal 
párhuzamosan) térhettek haza.  

A hely szelleméhez hűen 11 órakor egy nagy-
szabású légi bemutatóban gyönyörködhetett a 
nagyérdemű, illetve a vállalkozó szellemű gyere-
kek és felnőttek ki is próbálhatták a repülést, ter-
mészetesen rutinos pilóták irányításával.



A szervezők gazdag folklór műsorral, vásári ko-
médiával, fittnessz- és sportbemutatókkal,  kutyás 
bemutatóval készültek. Legszebb konyhakertek, 
Virágos Budakesziért, valamint a főzőverseny díja-
it adta át a délután folyamán polgármester asszony.

Az estéhez közeledve az időjárás is szerencsé-
re kedvezően alakult,így a hangulat is egyre csak 
fokozódott, a rendezvény Charlie és a Karthago 
együttes koncertjével és egy fergeteges tűzijátékkal 
zárult.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a rendezvény 
támogatóinak anyagi és természetbeni felajánlása-
it, melyek lehetővé tették a fesztivál színvonalasabb 
megvalósulását: Budakeszi Város Önkormányzata, 
Pensio 17 Kft.-, „Közétkeztetés felsőfokon”, OTP 
Bank, Budakeszi Város Német Önkormányzata, Bu-
dakeszi Építőanyag Kft. és SB Dynamic Kft, Homm 
Kft, Penta Kft, Euroaszfalt Kft, Realmanagement Kft, 
K&H Bank, Forego Kft., Oázis kertészet, GP Shop, 
Zsiráf építőanyagok Kft., Ilcsi Kozmetika, Biotech, 
OVB Kft. és Erkel Gasztro, Jysk Kft., Mountaine 
Béka Kerékpárbolt. Baritz papír-írószer, Camsystem 

Kft., Toyota Mayer, Erdért 
Facentrum, Codex Ér-
tékpapírnyomda Zrt, 
Decathlon sportáruház, 
CBA üzletlánc, Greenexion 
Kft, Sateam Kft, Tesco 
üzletlánc, Paletta Press 
Nyomda, BVV Kft.,  Metro 
áruház, Budakeszi Squash 
Klub, Bosch Car Service, 
Stulwerk Ft, IKEA áru-
házlánc, Somlai borászat 
– Borháló, Euroelement 
Kft., Mc Donald’s, 
M e t o d i k Z e n t r u m , 
Mélyépterv Komplex Kt., 
Érd és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Kiss Zenede, ABC 

autósiskola, Nagykovácsi Öregiskola és Könyvtár, 
Opel Interat Kft., Buda Környéki Televízió, Figyelő-
őr Kft,  Gekko játszóház, Budakeszi Vadaspark, Pátyi 
Waldorf Iskola, Lóháton Budakeszin, Igéző, Gyógy-
ászati Segédeszköz forgalmazó, Ergoline szolárium, 
Keszijogsi, Depónia Kft., MÁV Repülőklub, Inspirit 
szépségszalon, Helen Doron Engish – nyelviskola 
gyerekeknek, Huber Ingatlan, Budai Gesztenyés étte-
rem, Szivárványház Családi Napközi, Budaörsi Városi 
Uszoda, Budakeszi Ingatlan Centrum, Csillagvölgy 
Óvoda, Gräfl cukrászda,  Docutech Kft., Andrész 
Cukrászda, Angyal patika, Androméda Utazási 
Iroda, Budakeszi lovarda, Budakeszi Rathauskeller, 
Csipet Bt., Gräfl cukrászda, Kórósi vegytisztító, Gu-
midoktor, Hajgaléria fodrászat, HP&HP Bt., Janics 
Emília, KesziArt Egyesület, Menyhei László, Lazzari 
75 Kft., www.luxora.hu, Póczi patika, Simi pékség, 
Virágh Szabolcs, valamint a Zsámbéki Közművelő-
dési Intézet és Könyvtár.

Erkel Ferenc Művelődési Központ
Fotók: Nagy Bertalan és Pék Lajos
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A csíkszeredai delegáció



10 éves a testvérvárosi kapcsolat 
Budakeszi és Lich között

Bernd Klein lichi polgármester feleségével, 
képviselő-testületi tagokkal, a Testvérvárosi 
Kapcsolatok Egyesület vezetőségével és tag-
jaival érkezett Budakeszire a Lich–Budakeszi 
közötti testvérvárosi szerződés megújítására. 

A 40 fős lichi delegáció busza 14 órás utazás 
után csütörtök este érkezett a Művelődési 

Központhoz, ahol vendégeket a dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia polgármester asszony és számos 
képviselő, valamint a Budakeszi Európa Társaság 
tagjai várták. A polgármester asszony üdvözöl-
vén a lichieket tartalmas és szép napokat kívánt a 
delegáció tagjainak. Kóthyné Herceg Mária örö-
mét fejezte ki, hogy a testvérvárosból ilyen sokan 
érdeklődnek Budakeszi és Magyarország iránt, 
hiszen ez manapság már nem természetes, mert 
Magyarország már nem szerepel a nyugati fiatalok 
kívánságlistáján. Pedig nagyon fontos, hogy az em-
berek, akár idősebbek, akár fiatalok, személyesen 
találkozzanak egymással, és megismerjék egymás 
kultúráját, hagyományait, vágyait, gazdasági és po-
litikai elképzeléseit. A mai időkben elkerülhetet-
len, hogy ne egymásra figyelve, együtt oldjuk meg 
a nagy kihívásokat; ha nem ezt tesszük Európa szét 

fog esni. Bernd Klein lichi polgármester elmond-
ta, hogy a lichi polgárok személyes kapcsolatokat, 
barátságokat szeretnének kiépíteni testvérvárosaik 
polgáraival, ezért is utaznak a testvérvárosokba, 
így többek között Budakeszire.

 A testvérvárosi szerződés megerősítésére pén-
teken este került sor a Művelődési Központban, 
ahol a két város polgármestere hangsúlyozta, hogy 
mennyire fontosnak tartják azt, hogy 2005. októ-
ber elsején, 10 évvel ezelőtt Farkas Gyula Budake-
szi és Ludwig Seiboldt, Lich akkori polgármesterei 
elfogadták, és aláírásukkal megpecsételték a test-
vérvárosi szerződést a két város között. Örömüket 
fejezték ki, hogy a 2000-ben Roland Jockel és Jo-
sef Hoffer által kezdeményezését,Kóthyné Herceg 
Mária és az akkor regnáló Német Önkormányzat 
felkarolta és városi szintre emelte, amit most mint 
az Európa Társaság elnöke továbbra is támogatja. 
Csenger-Zalán Zsolt parlamenti képviselő üd-
vözölte a testvérvárosi szerződés megújításának 
tényét. Elmondta mint Zsámbék egykori polgár-
mestere tudja, mit jelent egy testvérvárosi kapcso-
lat és örül, hogy Budakeszi tartalmas programok-
kal rendszeresen részt vesz Lich város ünnepein. 
Hangsúlyozta: annak ellenére, hogy több nyelven 
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beszélünk, több kultúránk van, de a szívünk Euró-
páért dobog. Kiemelte, hogy Magyarország ugyan-
úgy, mint minden más európai ország, kész a 
menekülteket támogatni és velük szolidaritást vál-
lalni, de csak azokkal, akik valóban menekültek.

Az ünnepi vacsora előtt a két delegáció meg-
ajándékozta egymást. A lichiek egy paddal kedves-
kedtek Budakeszinek, polgármester asszonyunk 
Budakeszi város kulcsát és egy mamutfenyőt aján-
dékozott Bernd Klein polgármester által Lich vá-
rosának. 

Az ünnepi vacsorán Farkas Gyula volt polgár-
mester elmondta, hogy úgy érzi magát mint egy 
apa akinek 10 éves a gyermeke. Visszagondol az 
elmúlt időkre, és azt kívánja, hogy továbbra is tar-
talmas legyen a két város közötti kapcsolat.

A lichi delegáció hétfőig maradt Magyarorszá-
gon és a Budakeszi Európa Társaság által szerve-
zett programokon vett még részt. Megcsodálták 
a szentendrei Szabadtéri Múzeumot, Budapest 
látványosságait napközben és este. Vásárolhattak a 
csodálatos vásárcsarnokban, majd megnézték Bu-
gac pusztán a lovasprogramot, magyaros ételeket 
kóstolhattak és kocsikáztak. A búcsúesttel össze-
kötött grillezés is nagyon jól sikerült, a Családi Na-

pon sok budakeszivel vették fel a kapcsolatot, jól 
érezték magukat, és szeretettel várják Budakeszi 
polgárait a 2016. április 29-ei testvérvárosi szerző-
dés lichi aláírására.

A lichieknek a Budakeszi Családi Napokon sá-
toruk is volt, ahol lichi sört és finomságokat lehe-
tett kapni. Bevételükkel ebben az éven a Budakeszi 
Európa Társaságot támogatták. A 250 € támogatá-
sért a Budakeszi Európa Társaság ezúton is köszö-
netét fejezi ki.

Kóthyné Herceg Mária
A Budakeszi Európa Társaság (BET) elnöke

Zehn Jahre Städtepartnerschaft 
zwischen Budakeszi und Lich

Der Licher Bürgermeister Bernd Klein ist mit 
seiner Frau, mit Amstkollegen, mit der Leitung 

und Mitgliedern des Partnerstadtvereins nach Bu-
dakeszi gekommen, um den Partnerschaftsvertrag 
der beiden Städten zu erneuern. Nach 14 stündiger 
Fahrt ist die Delegation am Donnerstagabend im 
Kulturzentrum von Budakeszi eingetroffen. Die 
Gäste wurden von der Bürgermeisterin der Stadt 
Budakeszi Frau dr. Csutora. Dr Ottilia Györi mit 
herzlichen Worte empfangen, sie wünschte den 
Gästen schöne Erlebnisse und eine wunderbare 
Zeit. Maria Herceg Kóthy, Vorsitzende der Euro-
pagesellschaft Budakeszi drückte ihre große Freu-
de aus, dass so viele Licher Bürger mitgekommen 
sind, was heutzutage nicht mehr selbstverständ-
lich ist, weil die Menschen in Westeuropa über die 
Medien nicht viel Gutes über Ungarn hören und 
die Jungen möchten lieber nach Schweden oder 
nach Afrika fahren. Obwohl es sehr wichtig wäre 
in Europa einander besser kennen, weil nur über 
die persönlichen Begegnungen die Menschen von 
einander mehr erfahren können. In den heutigen 
Zeiten ist es sehr wichtig, dass wir miteinander 
über politische und wirtschaftliche Probleme re-
den und gemeinsam dafür sorgen, dass Europa 
nicht auseinander fällt. Der Licher Bürgermeister 
Bernd Klein sagte, dass die Licher Freundschaften 
und Kontakte schließen möchten mit den Bürgern 
der Partnerstädte, und deswegen fahren sie in die 
Partnerstädte unter anderem nach Budakeszi.

Die Erneuerung des Partnerstadtvertrages 
wurde im Kulturzentrum von Budakeszi am 
Freitag Abend gefeiert, da äußerten sich der 
Bürgermeister von Lich und die Bürgermeistern-
in von Budakeszi darüber, dass sie beide es für 
sehr wichtig halten, dass im Jahre 2005 von den 
Bürgermeistern Farkas und Seibold der Partner-
stadtvertrag unterschrieben wurde. Sie habe ihre 
Freude ausgedrückt, dass im Jahre 2000 Maria 
Herceg Kóthy, die damals die Vorsitzende des 
Deutschen Stadtrates war, durch den damaligen 
Vorsitzende des Partnerschaftvereins Roland 
Jockel und durch den Licher Bürger Josef Hof-
fer die Partnerkontakte auf städtische Ebene 
gebracht wurden. Sie unterstützt und fördert als 
Vorsitzende der Europagesellschaft Budakeszi 
die partnerschaftliche Beziehungen in beiden 
Städten weiter.

Der Parlamentsabgeordnete Zsolt Zalán 
Csenger hat seine Freude über die Erneuerung 
des Partnerschaftsvertrages ausgedrückt. Er 
schätzt die langjährige Kultur und Austauschar-
beit zwischen den beiden Städten. Er betonte, ob-
wohl wir mehreren Sprachen sprechen, wir nur 
ein Herz haben und das schlägt für Europa. Er 
hat herausgehoben, dass Ungarn wie andere eu-
ropäische Länder die Flüchtlige fördern und So-
lidarität mit ihnen zeigen möchte. Doch Ungarn 
möchte nur Menschen helfen, die wirklich diese 
Hilfe brauchen.

Vor dem festlichen Abendessen haben die bei-
den Bürgermeistern die Geschenke ausgetauscht. 
Aus Lich hat Budakeszi eine Bank bekommen 
und die Bürgermeisterin hat die Stadtschlüssel 
und eine Mammuttanne dem Bürgermeister vom 
Lich  geschenkt. Farkas Gyula hat in seiner Rede 
gesagt, dass er sich als der Vater von einem 10 
jährigen Kind fühlt. Er denkt gerne an die Ge-
schehnisse der letzten 10 Jahre zurück und hofft, 
dass weiterhin intensive und innovative Pro-
gramme diesen Austausch erfüllen.

Für die Delegation hat die Europagesellschaft 
ein interessantes Programm zusammengestellt 
wie einen Besuch im Freilichtmuseum in Szen-
tendre, eine Budapester Stadtbesichtigung am 
Tag und auch in der Nacht, Einkaufstour in der 
großen Markthalle, Besichtigung Bugac-Puszta, 
Kutschfahrt, gute ungarische Speisen und Ge-
tränke, Abschiedsabend mit Grill. Am Familien-
tag in Budakeszi haben die Licher zu Budakes-
ser Kontakte gesucht und es ist ihnen gelungen. 
Sie haben sich sehr wohl gefühlt und haben die 
Budakesser Bürger nach Lich für die Rückver-
schwisterung am 29. April 2016 eingeladen und 
hoffen, dass viele Bürger aus Budakeszi nach Lich 
kommen.

Die Licher haben am Budakesser Familientag 
ein eigenes Zelt aufgebaut und dort Licher Bier 
verkauft. In diesem Jahr haben sie ihre Einnah-
men von 250€ der Europagesellschaft Budakeszi 
gestiftet.

Die Europagesellschaft Budakeszi bedankt 
sich auch in dieser Stelle für die Unterstützung.

Maria Herceg Kóthy
Vorsitzende der Europagesellschaft Budakeszi
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Beszámoló  
a badacsony-

lábdi hegyi  
táborról

2015 június 13-ától 20-áig a Katolikus Karitász 
és a Jobb Kor Polgári Egyesület anyagi támo-
gatásával 11, Budakeszin élő, szociálisan hát-
rányos helyzetű, rászoruló gyermeket és több 
budakeszi nagycsaládot nyaraltattunk a Boros 
Judit tulajdonában lévő badacsonylábdihegyi 
táborban.

A tábort Dalotti Zsuzsa (Jobb Kor Polgári Egye-
sület), Bezeczky Erszébet (Széchenyi Általános 

Iskola), Ványiné Kiss Szilvia  (Híd Családsegítő) és  
Ambrózyné Zákányi Emőke (Katolikus Karitász) 
szervezte. 

A tábor tervezése során elsődleges célunk az volt, 
hogy a családsegítő által javasolt gyerekek számára 
olyan egy hetet biztosítsunk, ahol, ha rövid időre is, 
de kiszakadhatnak abból a közegből, ami gyakran a 
problémáik forrása. Másodlagos célként pedig sze-
rettünk volna − az értékközvetítés mellett − minél 
több személyes törődést és figyelmet nyújtani a gye-
rekek számára, mert tapasztalataink  alapján ebben 
szenvedik el a legnagyobb hiányt.

Ezért döntöttünk a szociális integráció mellett, így 
olyan nagycsaládosok nyaraltak a meghívott gyere-
kek mellett, akik vállalták az ezzel járó kihívásokat. 
Várakozásainkat messze felülmúlta a rendszer mű-
ködőképessége. Az integráció egy olyan magas foka 
jelent meg, ami minden résztvevő számára egyértel-
műen pozitívnak bizonyult. Pedagógiai meghatáro-
zással: megszületett az inklúzió (befogadás) állapo-
ta. A nagycsaládosok hasznosnak érezték magukat, 
megoszthatták problémáikat, a családsegítő által kül-
dött gyerekek számára pedig egy elfogadó, türelmes 
közeg, családi modell szolgált mintául. Napról napra 
érezhető volt a gyerekeken a változás, a rossz beideg-
ződésektől történő elszakadás.  Az, hogy ez létre jö-
hetett, minden táborlakó számára örömet jelentett. 

Tudjuk, hogy a 
gyerekek problé-
máit nem oldhat-
juk meg, de ez az 
egy hét mindany-
nyiunk számára 
nagy élmény volt.

A nap rövid 
imával és taizéi 
dalok éneklésével 
indult és zárult. 
A reggelit fürdés 
vagy kirándulás 
követte, ebéd után 

pedig különféle játékokat játszottunk, a nagyobb 
gyermekeink néptáncot tanítottak, rengeteg közös 
játékot szerveztek, illetve természetesen fürödni 
mentünk. Kiemelkedő élményt jelentett a szigligeti 
vár, a balatonedericsi Afrika Zoo megtekintése, a Ba-
dacsony megmászása és a Balaton−Badacsony mul-
timédiás kiállítás.

Célunk az, hogy kövessük a gyerekek sorsának 
alakulását, ennek első állomása az lesz, hogy bevon-
juk őket a Jobb Kor által szeptember második hét-
végéjén szervezett közös családi programba, ahol a 
nagycsaládok mellett a táborban résztvevők családja-
it is szeretnénk vendégül látni, megismerni.

Baranyai kirándulás 35 C°-os 
kánikulában…

A Budakeszi Hagyományőrző Kör 2015. július 3. 
és 4. között a Neoline Utazási Irodával kirándu-
lást szervezett Dél-Magyarország nevezetessé-
geinek megismerésére.

Úti célunk első állomását, Siklóst az M6-os, ala-
gutakkal, völgyhidakkal változatos útján a sár-

gán pompázó napraforgó és mélyzöld kukoricatáb-
lák között értük el. Elsőknek a nagy múltú, nagyon 
jó állapotban megőrzött, a törökök által 143 évig 
uralt várat tekintettük meg; mozgalmas történetét 
filmvetítés ismertette. A vár alatt a városban az 
Europa Nostra díjjal kitüntetett Malkocs bej dzsá-
mija volt a következőként megtekintett neveze-
tesség. Néhány kilométer után a Villányi-hegység 
déli lejtőjén megbújó, az ország egyik nevezetes 
zarándokhelyét, a Csodatevő Mária szobráról hí-
res kéttornyú máriagyűdi templomot kerestük fel, 
ahol a kántor úr ismertette a templom történetét, 
és méltatta a kegyhely látogatottságát, valamint a 
templom környezetének jelenleg folyamatban lévő 
rendezéséről adott tájékoztatást. 

Innen Pécset, Baranya megye, sőt a Dunántúl 
nevezetes ipari, gazdasági és kulturális központját 
kerestük fel. A városokat látogató turistabuszok 
kálváriáját végigjárva  sikerült leparkolnunk, és a 
Zsolnay kulturális negyedet, Közép-Kelet-Euró-
pa kulturális épületegyüttesét meglátogatni. Amit 
a Zsolnay család 1853-ban megkezdett és hosszú 
évtizedek során a porcelán- és kerámiagyártás pro-
dukált és elért, csak a legnagyobb elismerés és di-
cséret hangján lehet méltatni.  A kulturális negyed 
kiemelkedő egysége a Gyugyi László-kiállítás, 600 
db-os Zsolnay gyűjteménye a historizmus és sze-
cesszió korának páratlan szépségű válogatása. A 
mai napig is titokként kezelt mázak színei, fényei, 
csillogásai valósággal elbűvölik a látogatókat. A lát-
nivalók csúcsa a Zsolnay család mauzóleuma, amit 
a dombra felfutó lépcsősor bal és jobb oldalán 42 
oroszlán mélybarna csillogása teszi felejthetetlen 

látvánnyá.  A Zsolnay kulturális negyed − amit 
joggal pécsi varázsként emlegetnek – 2010-ben be-
fejezett felújítása 30 műemlék épülettel, állandó és 
időszakos kiállításokkal, planetáriummal, gyönyö-
rű kertekkel, színház és koncerttermekkel gazda-
gítja és várja látogatóit.

A Szindbád panzióban kipihenve fáradalma-
inkat 4.-ét gyalogos városnézéssel indítottuk. 
Széchenyi tér – Megyeháza – Nemzeti Színház – 
Dzsámi, majd a monumentális, négytornyú Szent 
Péter és Szent Pál székesegyház csodálatos Lotz 
Károly- és Székely Bertalan-freskói és orgonájának 
játéka kápráztatott el bennünket. Ezután vezetéssel 
végigjártuk a késő római és őskeresztény temető 
feltárt leletegyüttesét, ami 2000-ben felkerült az 
UNESCO világörökségi listájára. Ezt a maga ne-
mében egyedüli, nem kis költséggel járó régészeti 
feltárást ékes bizonyítékként sorolhatjuk a műem-
lékvédelem dicséretére.

Pécsi látogatásunk végén megismerkedtünk 
még Jakováli Hasszán, jó állapotban megőrzött 
egyminaretes dzsámijával, ami a XVI. században 
épült; itt kimerítő tájékoztatást kaptunk a török 
korról és az iszlám vallási szokásokról.

Baranyai látogatásunk utolsó állomása a törté-
nelmileg híres Pécsvárad volt. A Szent István 1015-
ben alapította kolostor, templom és vár maradvá-
nyainak megtekintése után részt vettünk a felújítás 
alatt álló templomban a XIX. Magyarországi Né-
met Egyházzene Ünnepén, amit 18 kórus részvé-
telével rendeztek meg. E hangverseny felkészítésé-
ben hagyományőrző körünk két tagja, Krizsán Edit 
és Albrecht István is részt vállalt, egyhetes közre-
működésüket oklevéllel ismerték el.

Kánikulai tanulmányutunkról hasznos, gazdag 
ismeretekkel, szép élményekkel gazdagodva tér-
tünk haza és úgy érzem, hogy útitársaimmal együtt 
már a következő kirándulás terveit fontolgatjuk ti-
tokban.

Szirmai Jenő
a Hagyományőrző Kör tagja 
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Célba ért a budakeszi reformátusok  
segítségnyújtása Kárpátalján

A Budakeszi Református Egyházközség 
Határon Túli Magyarok Emléktemploma 
Alapítvány 2015. április 2-án 220 000 Ft értékű 
pénzadományt adott át a Kárpátalján a Minaji 
Református Egyházközségnek. Az adományt 
átváltották: 220 000 Ft = 17 480 hrivnya. 
Az összeg elosztásáról a helyi presbitérium 
egyhangú döntése rendelkezett.

Az adomány felhasználása: 11 000 hrivnyát 22 
rászoruló család (10 Ketergény, 5 Minaj, 5 

Homok, 1 Koncháza, 1 Ungvár településen) támo-
gatására osztottak szét − családonként 500 hriv-
nya jutott. 6480 hrivnyát a gyülekezet költségeire 
használtak föl (parókia rezsiköltsége, hozzájárulás 
nyugdíjalaphoz, a homoki gyülekezeti ház fűtés-
számlájának rendezése). A felhasználásról a Minaji 
Református Egyházközség hiteles és részletes el-
számolást küldött alapítványunknak. Az elszámo-
láshoz küldött levél szerint a budakeszi református 
gyülekezet segítsége „volt talán a leghathatósabb, 

hiszen szabad felhasználásra kaptak anyagi segít-
séget a legrászorultabbak. A visszajelzések alapján 
leginkább gyógyszerekre költik, illetve a rezsire.”

Rát, Minaj, Ketergény, Homok községek lelki-
pásztora augusztus 12-én így számolt be helyze-
tükről, várható nehézségeikről:

Minálunk, Isten kegyelméből mozgalmas hetek 
telnek, épp a harmadik táborhetünkön vagyunk 
túl, időközben pedig néhány diakóniai projektet 
hívtunk létre anyaországi, illetve erdélyi testvérek 
segítségével. 

Sajnos, az országos helyzetünk nem a jobb 
irányba változott, egyre több fiataltól búcsúzunk, 
hiszen a behívóktól való félelem sokakat arra indít, 
hogy külföldön keressenek boldogulást. Bár lát-
szólagos béke honol a vidékünkön, de a mozgósí-
tás miatt mindannyiunk családját, baráti és testvéri 
közösségét érinti a keleti háborúskodás. Jelenleg a 
téli fűtésszezonra próbálunk berendezkedni, úgy 
tűnik ugyanis, hogy az eddigi fűtésrendszereinket 
nem fogjuk tudni használni (parókiánk gázzal, 
templomunk elektromosan fűtött, mindkét ener-

giahordozó árát sokszorosan felemelték: 700, illet-
ve 300 százalékkal). 

Idős gyülekezeti tagjainknak igyekeztünk több-
ször élelmiszercsomagokat kivinni, illetve használt 
ruhából is eljutott hozzánk egy kisebb szállítmány. 
Jelenleg könnyebb időszakot élünk, hiszen a leg-
több konyhakert meghozta termését, a nyár hevé-
ben fűtenünk sem kell, de lassan készülünk az őszi, 
téli időszakra. Nehéz lesz.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy ebben a vész-
terhes időben segítségünkre siettek. Az Úr áldása 
kísérje életüket, családjukat és minden szolgálatu-
kat!

Testvéri köszöntéssel: Szimkovics Tibor
A Budakeszi Református Egyházközség és a 

Határon Túli Magyarok Emléktemploma Ala-
pítvány folytatja a kárpátaljai községekkel régóta 
meglévő testvér gyülekezeti kapcsolat keretében a 
célzott támogatások eljuttatását.

Kérjük az adakozni kívánókat, fontolják meg, 
milyen összeget tudnak – lehetőleg rendszeres-
séggel – az Alapítványon keresztül erre a célra 

szánni, melyet eljuttatunk a testvérgyülekezetekbe 
mindaddig, amíg az ínség égető. Már a szerényebb 
összegek is nagy segítséget jelentenek. Cégek ré-
széről, illetve a rendszeres támogatási szerződés 
keretében nyújtott támogatás adókedvezményeket 
is lehetővé tesz.

A Budakeszi Református Emléktemplom Ala-
pítvány az alábbi számlaszámon fogadja a felaján-
lásokat: 11991102-02125525-00000000.

A befizetéshez csekket is tudunk adni a refor-
mátus templomban, az előtérben. Kérjük, a köz-
lemény rovatban mindkét adakozási mód esetén 
tüntessék föl: Kárpátalja 2015.

Szabadtéri bibliaóra a ráti gyülekezetben 
A ráti gyülekezet nyári ifjúsági táborának résztvevői
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Új színfolt Budakeszi életében a nyári színház…

Mi, budakesziek tudjuk, hogy különleges 
adottságú helyen élünk. Fontos, hogy ez meg 
is jelenjék nemcsak mások, de a magunk 
számára is. Ennek egyik legjobb eszköze, 
ha − más településekhez hasonlóan − mi is 
megjelenítjük városunk életének egy-egy 
sajátos, kiemelkedő eseményét. 

A Budakeszi határában 1731-ben megtörtént 
csoda, és az  azt követő imameghallgatások 

ilyen különleges eseménynek számítanak, más 
települések krónikája nem beszél el hasonlót. A 
makkosmáriai kegyhely története pedig, mint 
cseppben a tenger, tükrözi a városban élő emberek 
sorsának fordulatait is. 

 Még fontosabb, hogy a város lakói részt vesz-
nek a történet megjelenítésében, az egykori szem-
tanúk leszármazottai együtt játszanak azokkal, 
akik „szeretnének gyökeret ereszteni” a városban. 
Ezt a szándékot valósítja meg Varga Lóránt: Kővel, 
kő nélkül című színműve, amelyet már 2011-ben 
láthattak a budakesziek az Erkel Ferenc Művelő-
dési Központban, Szűcs József rendezésében, a 
Talpalatnyi Színház amatőr társulat fellépésével.  
Abban a kamaradarabban is szerepeltek budake-
sziek: Schmotzer Kristóf és Herein János. 2013 óta 
folyamatosan pályázott a Budakeszi Szépítő Egye-
sület, városunk önkormányzata és az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ egy nagyobb szabású, lehető-
leg az eredeti helyszínen történő bemutatóra. 2014 
őszén a Nemzeti Kulturális Alap méltónak ítélte a 
pályázatot és másfél millió forinttal támogatta. Ez 

a tervezett költségvetés 38%-a.  Az önkormány-
zat támogatása és egy további pályázat a Közjóért 
Alapítványhoz lehetővé tette, hogy alacsony áron 
hirdethettük meg a jegyárakat.

 Az augusztus 27-én, 28-án és 29-én a  
makkosmáriai templom kertjében megtartott elő-
adásoknak  talán a legnagyobb értéke az, hogy szé-
leskörű összefogással valósultak  meg.

 A városi civil szervezetek és egyházi felekezetek 
együttes, alkotó munkájában Lázár Csaba rendező 
hangolta össze a kiválóan játszó, nem hivatásos és 
hivatásos színészek munkáját. Laczó Zoltán Vince 
zeneszerző , Halasi M. Zsuzsanna jelmeztervező és 
Magyar Gyula szcenikus adta meg a jelenetek han-
gulatát  a szép ívű templomtorony tövében .

 A színházi bemutató Budakeszi ismert zarán-
dokhelyén az ország minden részéből vonzotta 
az érdeklődőket, köszönhetően a jól szervezett 
országos reklámnak, mely többek között Lázár 
Csaba érdeme. A Kossuth Rádió, a Lánchíd Rá-
dió, a Duna Televízió Élő Egyház című műsora is 

hírt adott az előadásról, az Új Ember több héten át 
közölte teljes oldalon a plakátunkat, a Demokrata 
című lap színvonalas összefoglalót írt. Így  város-
unk mint turisztikai célpont is az érdeklődés hom-
lokterébe került. 

Kiemelkedő volt a budakeszi amatőrök játéka.
Igazi közösségi szolgálat volt kitartóan próbák-

ra járni a napi munka mellet, a forróság vagy az 
özönvízszerű esőzések ellenére is. Köszönet érte 
Tóth Balázsnak, Kutasy Pálnak, Ambrózy István-
nak, Danhauser Somának, Pfendtner Józsefnek, 
Albrecht Istvánnak, Rajnai Lászlónak, Kemény 
Zsófiának, Betz Istvánnak, a Hagyományőrző Kör 
Asszonykórus tagjainak, a Zákányi Zsolt Refor-
mátus Vegyeskarnak és Mózes Zsófiának, vala-
mint Laczó Brigittának. Köszönet Isaák Endrének, 
akik széppé tette a templomkertet, és kezelte a 
mikroportokat, hiszen korábban maga is színját-
szó volt.  Köszönet Hidas Mátyásnak, városunk 
díszpolgárának, a Budakeszi Szépítő Egyesület 
elnökének és Jóna Gyulának a szervező munka tá-
mogatásáért. Köszönet Ligetfalvi Károlynak, a Ha-
gyományőrző Kör elnökének és Schrotti Jánosnak, 
a német önkormányzat elnökének a sok gyakorlati 
teendő átvállalásáért. Köszönet Kőrösiné dr. Merkl 
Hilda asszonynak, városunk díszpolgárának a se-
gítségért. 

Az előadást 984-en tekintették meg. A vasár-
napi közönségtalálkozón elhangzott, hogy olyan 
előadást láttunk, mely minden korosztálynak ad 
élményt és hasznos ismeretet.

Közösségi produkció született tehát, méghozzá 
olyan, melynek üzenete „hiánycikk” korunkban, 
hiszen a hit, az ima, a hűség erejét állítja a közép-
pontba, melyre nagy szükség van megrendült tar-
tópillérekkel rendelkező társadalmunkban.

Bakács Bernadett, alpolgármester



Hó hullott az égbő     l a nyár közepén

Havas Boldogasszony Katolikus Templomunk 
búcsúja egyben Budakeszi Búcsúja is. 
Római katolikus templomunkat, Havas Boldogasz-
szony tiszteletére szentelték fel, ezért augusztus 
ötödikét követő vasárnapon ünnepeljük a búcsú 
napját. Idén, augusztus 9-én is folytatódott az 5 
éve felélesztett hagyomány, miszerint a templom 
búcsú napja egyben az egész település ünnepe is. 

A 10 órai ünnepi szentmise után a közös ünnep-
lés ezúttal a templom és a Szent László Ház 

közötti térre és az udvaron folytatódott. 11 órakor 
hullani kezdett a hó. 

A legenda szerint a 4. században Liberius pápa 
(352. május 17. – 366. szeptember 24.) idejében 
az örök városban egy János nevű gazdag patrícius 
és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent 
Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban meg-
jelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon 
a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, temp-
lomot kell emeljenek tiszteletére. A Szűzanya e 
szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának 
is nevezik. A felépített bazilikát Szent III. Szixtusz 
pápa (432. július 31. – 440. augusztus 18.) díszítette 
remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az 
efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz 
Mária istenanyai méltóságát.

Budakeszin ezúttal is volt gyermek-foglalkozta-
tó, kirakodó vásár, agapé, térzene és jókedv. 

Szervezők: Budakeszi Város Német Önkor-
mányzata

Közreműködnek: Budakeszi Hagyományőrző 
Kör Asszonykórusa, Dalárdája, valamint Fúvósze-
nekara.

A helyszínt biztosította: Budakeszi Városi 
Polgárőrség Fotók: Balczó Kornélia és Borda Mihály

MI A BÚCSÚ?
A magyar nyelvhasználatban több fogalmat 
jelöl a búcsú szó.  A templomszentelést /
Kirchweih/ és a zarándoklatot /Wallfahrt/.  
Ezenkívül a büntetés elengedését is jelenti. 

A KATOLIKUS EGYHÁZ  
KATEKIZMUSA SZERINT:
„A búcsú Isten színe előtt a már megbocsájtott 
bűnökért járó ideig tartó büntetés elengedése. A 
hívek a meghatározott feltételek teljesítése után el-
nyerhetik az Egyház segítségével azt a kegyelmet, 
melyet a szentek érdemeikkel megszereztek és eb-
ben részesíti tagjait.”

A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, 
hogy részlegesen vagy teljesen megszabadít a bű-
nök ideig tartó büntetésétől. A búcsú elnyerhető 

élők és holtak számára egyaránt.
„A búcsú az Egyházon keresztül érkezik. Az 

Egyház a Jézus Krisztustól kapott oldó-kötő hata-
lom következtében közbelép a keresztény ember 
érdekében és neki megnyitja Krisztus és a szentek 
érdemeinek tárházát, hogy az irgalmak Atyjától 
kiesdje a bűnökért járó büntetések elengedését. Ily 
módon az Egyház nemcsak segítségére akar siet-
ni a keresztényeknek, hanem őket az irgalmasság, 
szeretet és bűnbánat cselekedeteire ösztönzi.

Mivel a tisztulás útját járó elhunyt hívek is 
ugyanannak a közösségnek, vagyis a szentek kö-
zösségének tagjai, mi is segíthetünk rajtuk, meg-
szerezve számukra búcsúkat, hogy ezek következ-
tében a bűneikért járó ideig tartó büntetésektől 
megszabaduljanak.

A templombúcsú egyházközségünk szép és 
fontos ünnepe, ezért vegyünk részt a szentmisén 
hálát adva templomunkért, egyházközségünk élő 
és elhunyt tagjaiért!  Ajánljuk önmagunkat, kö-
zösségünket és hazánkat Havas Boldogasszony 
oltalmába!

NÉPHAGYOMÁNY
A magyarországi  néphagyományban a  temp-
lombúcsú  az asszonyok  számára  pihenőnap 
volt, amelyen  se sütni, se mosni nem lehetett. Az 
ünnepi ebéd azonban fontos tartozéka e jeles nap-
nak.  Budakeszin ekkor került az asztalra az azévi  
jércékből készített rántott csirke.  A család tagjai 
és a meghívott vendégek az asztal közösségének 
örömeiben is részesültek. Így vált a búcsú ünnepe 
teljessé.

Források: A Katolikus Egyház Katekizmusa, a MKPK honlapja, 
Katolikus Lexikon, Magyar Néprajzi 

Lexikon, Wikipedia, Merkl Hilda: Budakeszi évszázadai, 
Wudigess, Budakeszi
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Rendőrkézen  
a makkosi  
tolvajok

A budakeszi rendőrök egy férfit és egy nőt 
fogtak el, akik a gyanú szerint hónapok óta 
követtek el vagyon elleni bűncselekményeket 
Budakeszi területén.

 

A gyanúsítottak 2015. július 27-ét megelőzően 
- pontosan be nem határolható időpontban - 

bementek egy budakeszi ingatlan területére és on-
nan eltulajdonítottak egy bútort. Még ugyanezen a 
napon a gyanúsítottak a kerítés és az ajtó megron-
gálását követően bementek egy másik budakeszi 
házba is, ahol a sértett tudta és beleegyezése nélkül 
életvitelszerűen tartózkodtak.

A helyi rendőrök B. Máriót és Sz. Ildikót 2015. 
július 27-én a helyszínen elfogták, majd a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra előállították. A nyomozók 
mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki és 
bűnügyi őrizetbe vették.

A nyomozás során beszerzett adatok alapján a 
35 éves férfi és társa megalapozottan gyanúsítható 
továbbá azzal, hogy 2015. május 17. és május 27. 
közötti időszakban Budakeszi területén több hét-
végi házba betörtek, ahonnan különböző használa-
ti tárgyakat és élelmiszereket tulajdonítottak el. A 
budaörsi nyomozók jelenleg 9 vagyon elleni bűn-
cselekmény elkövetésével gyanúsítják őket.

Az illetékes bíróság a budaörsi rendőrök által 
több betöréssel gyanúsított 35 éves férfit előzetes 
letartóztatásba helyezte, míg 31 éves társának házi 
őrizetét rendelte el.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lya indított eljárást lopás vétség, illetve magánlak-
sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt B. M. 35 éves és Sz. I. 31 éves budapesti la-
kosok ellen.

Az illetékes bíróság a 35 éves férfit 2015. július 
30-án előzetes letartóztatásba helyezte, míg Sz. Il-
dikónak házi őrizetét rendelte el. Ellenük a további 
eljárást a Budaörsi Rendőrkapitányság Vizsgálati 
Osztálya folytatja le.

Mátéffy József 
(1915-2015)

100 éves korában hunyt el Mátéffy József, 
budakeszi lakos, aki volt kolozsvári piarista 
diák, a MÁVAG mozdonytervező gépésze egy 
évszázadnyi tevékeny, mértéktartó életét 
befejezve, a betegek szentségével megerő-
sítve 2015. augusztus 13-án visszaadta lelkét 
teremtőjének. Utolsó útjára 2015. 08. 28-án 
kísértük a budakeszi temetőben.

Ostoros Gyuláné 
(1920-2015)

Életének 95. évében, békében megtért Terem-
tőjéhez Ostoros Gyuláné. 
Ostoros Gyuláné először magyar-történelem 
szakos tanárnak készült. Végül is a 3 éves 
védőnői iskolát végezte el. Budakeszi Város 
Önkormányzata 2000-ben Budakesziért Em-
lékéremmel jutalmazta. Miniszteri oklevelet 
is kapott. Korányi Frigyes-emlékéremmel is 
kitüntették, ami ezen a szakterületen életmű 
díjnak tekinthető.  Utolsó útjára 2015. augusz-
tus 19-én kísértük a budakeszi temetőben.

Egy mosollyal
kevesebb
2015. augusztus 3-án elhunyt Karádi Ferencné, 
Erzsike, nyugdíjas tanárnő. 

Váratlan hirtelenséggel távozott el körünkből. 
Élt 83 évet. Utolsó útjára 2015. augusztus 25-

én 11.30-kor kísértük a Rákoskeresztúri Új Köz-
temetőben.

Sorainkkal rá emlékezünk, az Ő napsugaras 
egyéniségére.

Azok közé a ritka emberek közé tartozott, aki 
mindig barátságos volt, akinek nem voltak hara-
gosai; s akit minden diákja, kollégája, ismerőse 
szeretett. 

Tatán született, az ELTE-n szerzett magyar-
francia szakos diplomát. Fiatalon került Buda-
keszire, 1956-ban. Tanítványai, kollégái hamar 
megszerették kedves egyéniségét, s becsülték 
szaktudását. Tanári pályáját végig itt töltötte, még 
nyugdíjasként is visszajárt szeretett iskolájába. 
Mindig Móricz Zsigmond szellemében tanított, 
akinek szavait sokszor idézte: „Nincs nagyobb 
öröm annál, mint megtanítani valakit arra, amit 
nem tud.” Szelíd volt, mosolygós és türelmes. Soha 
senkit meg nem bántott, senkire rosszat nem mon-
dott. Türelemmel, kedvességgel foglalkozott tanít-
ványaival. Kiváló tanár és nemes szívű ember volt. 

Erzsike! Nagyon hiányzol nekünk! 
Kollégáid

Paul Éluard szavaival búcsúzunk:

És egy mosoly

Az éj sohase teljes
Higgyétek el ha mondom
Mindig marad 
A bánat mélyén is egy nyitott ablak
Egy ablak mely világos
Mindig marad egy álom ami virraszt
Vágy betölteni csillapítni éhség
Egy jó egy tiszta szív
Egy kitárt kéz egy nyílt baráti kéz
És figyelmes szemek
S egy élet amit meg kell osztani.
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Akik a budakeszieket szolgálják és védik

BRACZKÓ GÁBOR  
ŐRNAGY:  
„AZ ÉN JELSZAVAM: 
UTÁNAM!”
– Erre a szakmára születni kell – kez-
di a beszélgetést a Budakeszi Rendőr-
őrsöt vezető Braczkó Gábor őrnagy. 
Ő a rendszerváltás idején ébredt 
ifjúi öntudatra, amit áthatott az ál-
tala tapasztalt közbiztonsági deficit. 
Mint mondja, családja több bűncse-
lekménynek volt sértettje, amire az 
akkori rendőrség nem a megfelelő 
módon reagált. – Az akkori társadal-
mat a „ki az erősebb elv” jellemezte, 
elhatároztam, hogy teszek valamit a 
helyzet megváltoztatásáért – meséli 
az őrnagy.

A magát vékony kisfiúként leíró 
Gábor kamaszodván küzdősporttal 
fogott hozzá a társadalmi bizton-
ság javításához. Amikor úgy érez-
te, fizikailag felkészült önmaga és 
környezete megvédésére, elkezdte 
tanulmányait a szakirányú iskolák-
ban, amiben szülei is támogatták. – 
Nálunk a törvény és a rend tisztelete 
mindig nagy becsben állt – mondja. 

Az őrnagy, mielőtt őrnaggyá vált, 
megjárta gyakorlatilag a szakma 
minden lépcsőfokát. Volt polgár-
őr, diplomázott a Nemzetvédelmi 
Egyetemen, és felsőfokú végzettséget 
szerzett a Rendőrtiszti Főiskolán, 
rendészeti szakvizsgázott, végzett 
rendészeti vezetőképzőt, dolgozott 
nyomozóként. 2013. eleje óta teljesít 
szolgálatot Budakeszin. Szereti a sok 
gondolkodást, kitartó üldözéseket 
igénylő nyomozati munkákat, ezért 
van az, hogy parancsnokként is sze-
ret területen dolgozni az íróasztal 
mögül vezényelt „akciózás” helyett.

A legendás rendőri megérzés 
kapcsán elmeséli, hogy egy időben 
az észak-budai bűnügyi régió rablá-
si csoportjában dolgozott. Egy ízben 
fél éven át keresték kollégáival egy 
rablás elkövetőjét. Végül elfogtak egy 

illetőt, aki ellen az összes bizonyíték 
szólt. Ekkor támadt nyomozónk-
nak egy megérzése, ami nem hagyta 
nyugodni. Csaknem egy esztendőn 
keresztül nyomozott tovább, míg-
nem megtalálta az igazi rablót, így a 
korábbi gyanúsítottat felmentették. – 
Inkább három bűnös kint, mint egy 
ártatlan bent – vallja az őrnagy.

Braczkó úr szabadidejét jórészt 
családjával tölti. Kedvenc időtöltése 
az utazás, más kultúrák megisme-
rése, akár az Egyesült Államokban, 
akár az általa különösen kedvelt 
Spanyolországban. Krimiket viszont 
nem néz. Szerinte annyira távol áll a 
bűnügyi filmek világa az ő és kollégái 
által naponta megtapasztalt valóság-
tól, hogy inkább kihagyja Derricket, 
Columbót és társait, mert ha nézi 
őket, csak ideges lesz.

Egészséges félelem van Braczkó 
Gáborban a bevetések alkalmával, de 
annyi adrenalinra feltétlen szüksége 
van, és ahhoz anélkül jut hozzá, hogy 
leugorna egy magas épületről kötélre 
erősítve, ráadásul fizetnie sem kell 
érte, sőt!

FORGÁCS PÉTER  
FŐTÖRZSŐRMESTER 
NEM VISZI HAZA A 
BORZALMAKAT
– Jelenleg helyettesítésben látom el 
a rendészeti alosztályvezetői felada-
tokat, egyben őrsparancsnok-helyet-
tes is vagyok, alapbeosztásom pedig 
körzeti megbízott – kezdi a szikár 
tények sorolásával Forgács Péter, 
akiben iskolai toborzás alkalmával 
támadt érdeklődés a rendőri mun-
ka iránt. Jelentkezett is a szakirányú 
középiskolába, amit azóta sem bánt 
meg.

 – Családunkban már voltak 
ezen a pályán, és nem tántorítot-
tak el a méltánytalan rendőrviccek 

sem – magyarázza pályaválasztását 
a főtörzs. Mint mondja, a Rendészeti 
Szakközépiskola megadta számára 
azt a tartást, ami előnyére vált a rend-
őri munkában.

A határrendészetnél kezdett a 
budapesti vasúti kirendeltségen jár-
őrként, majd járőr vezetőként, aztán 
2008-ban jött át Budakeszire. Innen 
kezdte 2010-ben – az áhított előrelé-
pés reményében – a főiskolát. Terve 
valóra vált: vezető-helyettesi beosz-
tást hozott számára a diploma. En-
nek ellenére számos szörnyűséggel 
szembesül nap mint nap a terepen, 
bűnözőkkel, halottakkal, de az évek 
során kialakult benne az egészséges 
immunitás, nem viszi haza a napköz-
ben tapasztalt borzalmakat.

Forgács úr az idők során kellő ta-
pasztalatot szerzett az empátiája mel-
lé, hogy akár a legtragikusabb hírt is 
tolmácsolja a hozzátartozóknak.

 – Nem egy hálás feladat valakivel 
hajnalban közölni, hogy a szerette el-
hunyt, de a rendőrnek képesnek kell 
lenni erre is – mondja. Persze egy ha-
sonló szituáció megviseli a rendőrt 
is. A határozottság elengedhetetlen 
minden rendőri kommunikációban. 
Forgács szerint a beszélgetés első fél 
percében eldől, kivel milyen hangot 
megütve kell tárgyalni, kinek hogyan 
kell információt átadni, illetve azt 
tőle kicsikarni.

 A főtörzsőrmester leg-
nagyobb szakmai sikerének a helyi 
autófeltörők közelmúltbeli elfogását 
tartja. A polgároktól naponta kapott 
pozitív visszajelzések rengeteg mo-
tivációt jelentenek számára, mint 
ahogy feltöltődésének alapját a ba-
rátnőjével közös mozilátogatások, 
vacsorák és kirándulások jelentik. 
Persze Forgács főtörzs nincs még 
„készen”: jelenleg angol középfokú 
nyelvvizsgájára készül.

KÜRTÖSI PÁL  
FŐTÖRZSŐRMESTER: 
„AHOL TUDOK, 
 SEGÍTEK.”
Kürtösi Pál 2001-ben, egy iskolai to-
borzás és az érettségi után jelentke-
zett a Rendészeti Szakközépiskolába, 
és 2004-ben szerelt fel a hivatásos 
állományba. Mint mondja, a rend 
fenntartása által az emberek segítése 
volt a fő hajtóereje pályaválasztásá-
nak, de vonzó volt számára az egyen-
ruha által felerősített tekintély meg-
szerzése is. Kürtösi úr nem mellesleg 
tűzoltó is, mivel a „lánglovagok” szá-
mára előírt tanfolyamot is elvégezte. 
A segítő szándék abszolút belülről 
fakadt a fiatalemberben, családjában 
egyedül édesapja állt közel a „tűzhöz” 
hivatásos katonatisztként.

– Egyből Budakeszire kerültem, 

ahol 2007-ig közrendvédelmi jár-
őrként szolgáltam, majd 2014-ig 
voltam körzeti megbízott Nagyko-
vácsiban és Remeteszőlősön, 2012-
től mostanáig pedig Remeteszőlős 
és Budakeszi körzeti megbízottja 
vagyok – sorolja eddigi beosztásait 
Kürtösi főtörzs, aki jelenleg a közeli 
Nagykovácsiban él.

Mint tapasztalatai alapján ál-
lítja, régebben jobban tisztelték a 
rendőröket, mint manapság. Ma az 
emberek többsége vissza se köszön 
az intézkedő rendőrnek, akit puszta 
akadálynak látnak, mivel csak gátolja 
őket a szabad mozgásukban. Szerinte 
nem helyes, hogy az emberek jobban 
ismerik a jogaikat, mint a kötelessé-
geiket.

 – A szegényebbek jobban odafi-
gyelnek arra, hogy rendben legyenek 
a dolgaik, mert egy néhány tízezres 
büntetést sokkal erősebben meg-
éreznek, mint a gazdagabbak– véli 
Kürtösi.

Budakeszin gyakran hajtanak 
végre úgynevezett mozgó ellenőrzé-
seket a bűnözőktől jobban fertőzött, 
frekventáltabb részeken. Például a 
Park Centerben a vásárlók parkoló 
gépjárműveit védik, a Vadasparkban 
a kirándulókat, vagy a közelmúlt-
ban sorozatos betörésektől sújtott 
Makkosmária és Nagyszénás ingat-
lanjait. Közrend, közlekedés, idegen-
rendészet, büntetőeljárás – meglehe-
tősen kiterjedt egy körzeti megbízott 
feladatköre, de épp ettől változatos.

– Nem az a dolgom, hogy min-
denkit egyből megbüntessek, hanem 
hogy megértessem az emberekkel a 
helyes viselkedés szabályainak fon-
tosságát. Nagyon jó a kapcsolatom 
a budakesziekkel, tudják rólam: ahol 
tudok, segítek. Általában örülnek ne-
kem és jól fogadnak – mondja maga-
biztosan Kürtösi Pál.

 bgy
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A szoptatás világhete
Világszerte augusztus első 
hetében ünnepeljük az anyatejes 
táplálást.  Nemzetközi szinten 
a WABA (World Alliance for 
Breastfeeding Action) szervezi és 
koordinálja ezt az eseményt, mely 
1992-ben indult útjára. 

Nem csoda, hogy a szoptatásra 
ilyen nagy hangsúlyt fektet a 

világ, hiszen az anyatej minden cse-
csemő számára a legoptimálisabb 
táplálék. Nemcsak összetételében 
tökéletes, hanem praktikus is, mivel 

azonnal rendelkezésre áll az újszü-
lött számára. Nagyon fontos szere-
pe van továbbá az anya-gyermek 
kapcsolat megerősítésében és a jó 
kötődés kialakulásában, mely egy 

életre meghatározza a későbbi kap-
csolatait, mind az anyával, mind a 
környezetével.   

Minden kismama, aki még nem 
élte át a szoptatás különleges élmé-
nyét, eleinte szorongva, aggódva 
gondolhat rá. Sok asszony a saját 
édesanyja vagy testvére tapasztala-
taira hagyatkozik és az ő nehézsége-

iket vetíti ki magára. Ezért rendkívül 
fontos, hogy már a várandósság alatt 
a kismamák felkészüljenek a szopta-
tásra, és magabiztosan induljanak 
el ezen a csodás úton. Ám, amilyen 
természetes a szoptatás, nem olyan 
egyszerű, hiszen számos akadályba 
ütközhet. Ezért nagyon fontos hogy 
jól, helyesen használjuk ki a szülés 
utáni első órát, melyet aranyórának 
is neveznek, ezzel hangsúlyozva je-
lentőségét. Közvetlenül a születés 
után az anya és a baba szervezeté-
ben olyan hormonok szabadulnak 
fel, amelyek segítik az egymásra 
találást és egymásra hangolódást. 
Így az újszülött képes megtalálni 
az anyamellet, és ezzel ösztönösen 
elindítja a szoptatás folyamatát. Ha 
a szülés után a baba rögtön mellre 
kerül, akkor nagyobb az esélye an-
nak, hogy a későbbiekben is zavar-
talan legyen az anyatejes táplálás. A 
ráhangolódásra lehetőséget nyújt a 
gyermekágy időszaka, ez a pihenés 
az egymásra figyelés, összecsiszoló-
dás ideje. Ezalatt az anya megismeri 
gyermeke jelzéseit,  közösen megta-
nulják a szoptatás mikéntjét. Ezen 
az ábrán jól látható, hogy az újszü-
lött igényei fokozatosan igazodnak a 
tejtermeléshez. 

 A statisztikákat tekintve világ-
szerte nő a szoptatott gyermekek 
száma. Míg 1997-ben a gyerme-
kek 23%-át táplálták kizárólag 
anyatejjel, mára ez a szám 34%-ra 
emelkedett világviszonylatban. Ma-
gyarországon ez a szám 52,7% volt, 

Budakeszi tekintetében ez 67% (J) 
volt a tavalyi évben.

Minden évben a védőnői szol-
gálat szervezésében Budakeszi is 
csatlakozik a világhét eseményei-
hez. Erre idén szeptember 15-én ke-
rül sor az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban, amelyre mindenkit 
szeretettel várunk!

Amatőr festők  
jelentkezését várják

Budakeszi Város Idősügyi Tanácsa szeretettel hívja a megújult 
Kreatív Körbe Budakeszi minden lakosát, aki kedvet érez az amatőr 
festészet iránt.

Az életkortól függetlenül szerveződő csoportokba jelentkezni lehet 
a Generációk Házában (Budakeszi Erdő u. 83.) Maus Anna intéz-

ményvezetőnél (telefon: 451-279).
Várjuk Budakeszi festő kedvű lakóit: nagyszülőket unokákkal; gye-

sen, gyeden lévő, anyukákat festeni vágyó gyermekükkel és válogatás 
nélkül mindenki mást.

A kör tagjainak alkotói fejlődését mentor művész segíti.
Kellő számú jelentkező esetén az első találkozás időpontja:   

2015. szeptember 8. 16 óra.

Több mint harminc év után ismét 
lesz pingpong Budakeszin!

Júliusban bejegyezte a Budapest 
Környéki Törvényszék a Budakeszi 
Amatőr Asztalitenisz Sportegye-
sületet. 

A Budakeszin élő pingpongkedve-
lők, az éjszakai pingpongverseny 

lelkes és tehetséges résztvevői kérték 
Budakeszi város vezetését, élessze 
újjá a városban a pingpong életet. 
Önkormányzatunk a képviselő-tes-
tület támogató döntése alapján  ala-
pító tagként vett részt az április  22-
én  megtartott alakuló ülésen.

Elnöknek Pósfai Gábort, Buda-
keszi szülöttét választottuk, aki a 
Magyar Asztalitenisz Szövetség al-
elnöke, a Dechatlon ügyvezető igaz-
gatója, és maga is Budakeszin kezdte 
pingpong sportkarrierjét. 

Június első hétvégéjén szervez-
tünk egy városi amatőr bajnokságot, 
annak regisztrációs díja már az egye-
sület bevételét képezte. 

A szokásos városi éjszakai ping-
pongbajnokságot már a működését 

hivatalosan is megkezdő egyesület 
szervezi. 

Ebben az évben augusztus utolsó 
hétvégéjén az első budakeszi nyári 
színház előadásai lesznek csütör-
tökön, pénteken, szombaton este 
nyolc órakor a makkosmáriai temp-
lom kertjében. Itt egyik bajnokunk 
is szerepet kapott, ezért az éjszakai 
bajnokságot egy nem távoli, későbbi 
időpontra halasztjuk. 

Már most hirdetjük a szülőknek, 
gyermekeknek, hogy hetente kétszer 
két órában lesznek pingpongedzések, 
délután négy és hat óra között, hattól 
hétig pedig a felnőtt sportolókat vár-
juk rekreációs játékra. A pontos na-
pot és helyszínt később jelöljük ki. .

Kérjük, akik szeretnének játsza-
ni, belépni az egyesületbe, mielőbb 
jelentkezzenek az egyesület titká-
ránál, Tajti Enikőnél. Elérhetősége: 
tajti.eniko@budakeszi.hu, 23 535-
710/110 mellék, ügyfélszolgálat.

Minden érdeklődőt szeretettel hí-
vunk és várunk.

Bakács Bernadett, alpolgármester






