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Még az ősszel megépül a Városháza előtt az az intelligens gyalogátkelőhely, amit a 
Generali a Biztonságért Alapítványhoz benyújtott pályázaton nyert el városunk. Az 
okos zebra legkésőbb október 31-én kerül átadásra. A Temető utcában a Knáb János 
utcai kereszteződésben lévő (a SZIA-hoz vezető) és a Fő utcában a Városháza előtti 
gyalogátkelőhelyekre is pályázott az önkormányzat, de csak az utóbbi pályázat nyert. 
Az iskoláknál lévő zebrákra a következő körben ismét pályázni fogunk.

Az okos zebra olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett 
aktív LED prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt 
gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. A rendszer csak akkor lép működésbe, 
amikor a zebrán ténylegesen áthalad a gyalogos.

A gyalogosvédelmi rendszer célja, hogy hatékonyan előzze meg a baleseteket.

Okos zebra a Városháza előtti gyalogátkelőnél

Polgármesteri köszöntőŐszi�iskolakezdés�-�Esély��
a�fejlődésre,�építkezésre
Minden nyárvégi időszak alkalmas az ösz-
szegzésre. Mozgalmas, eredményes nyarat 
zárunk Budakeszi életében. A polgármesteri 
hivatalban és az önkormányzatnál is teljes 
üzemmódban folyt a munka. 
Idén nyáron elkészült az orvosi rendelő, mű-
ködik a vérvételi pont és hamarosan elindul a 
neurológiai szakrendelés. Nyertünk 64 mil-
lió forintot az orvosi műszerek beszerzésé-
re kiírt pályázaton, amit az önkormányzat  
7 millió forinttal kiegészít saját forrásból. 
Hamarosan elkészül a Reviczky utca Hajós 
és Barackvirág utca közti megújult szakasza, 
megújult a Munkácsy utca-Szél utca keresz-
teződése, felújítottuk a Vásárhelyi Pál utcát 
és számos más utca, járda is megújult, rész-
ben vagy teljes egészében új burkolatot, víz-
elvezető árkot kapott. 
Idén is nagy sikerrel tartottuk meg - immár 
24. alkalommal - a Családi Nap Fesztivált, 
ezúttal is a Farkashegyi repülőtéren, és szép 
számmal jöttek el a Fő térre augusztus 20-án, 
államalapító Szent István ünnepén az önkor-
mányzat képviselő-testületének ünnepi ülé-
sére is. Délután pedig sokan ott voltunk a Pe-
tőfi utca 47-ben, a Petőfi Villában, az első Bu-
dakeszi Kultúrpikniken. Az önkormányzat 
által támogatott rendezvényen a zene-, a kép-
zőművészet-, a tánc- és az irodalomkedvelőket 
várta színes programkínálat. Bebizonyosodott 
ezúttal is, hogy mi budakesziek összetartó, élő 
közösség vagyunk. Köszönet érte!
Véget ért a nyár, elindul az új tanév! Az ősz 
sokunk számára az iskolakezdést, a szabad-
ságolási időszak végét, a „szürke hétközna-
pok” visszatérését jelenti. De az ősz több en-
nél: egy újabb lehetőség a kibontakozásra, a 

belső értékek, erőforrások felmutatására, bő-
vítésére. 
Az iskolakezdéshez kapcsolódó jó hír, hogy 
az új műfüves focipálya is elkészült a sport-
pályán, hamarosan birtokba vehetik a sport-
kedvelők. Használják ezt is egészséggel mi-
nél többen!
Az önkormányzat is igyekszik kivenni a ré-
szét a közösségi felelősségvállalás szint-
jén ebből a nagy őszi újraindulásból, új-
rakezdésből. Lehetőségeihez mérten min-
dent megtesz annak érdekében, hogy segítse 
az iskolakezdést. Összesen 158 elsős kisdiák 
részére finanszíroztuk a testnevelésórákhoz 
szükséges pólót.
Az iskolakezdéssel a forgalom is megnövek-
szik az utakon, fokozva a balesetveszélyt, 
ezért már augusztusban kampányt in-
dítottunk a gyorshajtók meggyőzésére. A 
cél, hogy tudatosítsuk: az élet Budakeszin 
is mindenek feletti érték. Ezért azt kérjük, 
lassítsanak. Erre a Budakeszi településha-
tárainál kifüggesztett óriásfeliratok is figyel-
meztetik a közlekedőket. Felhívásunk: „Ne 
száguldozz, lassíts! Budakeszin is érték az 
élet!”
A Budakeszi Rendőrőrs parancsnokától 
is azt az ígéretet kaptam, hogy a várható 
megnövekedett forgalom miatt, a diákok tes-
ti épségének megóvása érdekében fokozott 
rendőri jelenlétet biztosítanak az iskolakez-
dési időszakban, kiemelten a reggeli órák-
ban, az oktatási intézmények környezetében. 
Másrészt a sebességmérő eszközeiket is a le-
hető leggyakrabban fogják bevetni a gyors-
hajtók kiszűrésére. 
Azért is igyekszünk tenni, hogy minél biz-

tonságosabbak legyenek a közúti gyalogátke-
lőink. Ennek érdekében augusztus elején le-
vélben kértem a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának vezető-
jétől, hogy még a tanév kezdete előtt 12 ki-
emelt forgalmú belvárosi útszakasznál fessék 
újra a zebrákat. Egyúttal kértem azt is, hogy 
a három kiemelt helyszínen, a Fő utca-Kos-
suth Lajos utca, a Fő utca-Kert utca és a Te-
mető utca-Knáb János utca kereszteződésé-
nél haladéktalanul erősítsék meg a piros szí-
nű figyelmeztető burkolati festést. 
Természetesen, a legfontosabb, hogy mi 
mindannyian érezzük magunkénak, a sa-
játunknak ezt a várost! Védjük, óvjuk együtt 
és egyénenként is azt, ami a miénk, Budake-
szit! Ne csak most, ne csak iskolakezdéskor 
legyen ez a szemünk előtt. 
A nyárnak ugyan vége, de a fesztiválszezon-
nak távolról sem. Nagy ünnepre készülünk, 
készülnek a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás települései. Írják fel a naptárukba 
mielőbb szeptember 22-ét! Egy új kezdemé-
nyezés indul útjára ekkor a Zsámbéki-me-
dencében, annak egyik meghatározó pont-
ján, Budakeszin: itt, a Fő téren tartjuk a 
német-magyar partnerség jegyében az I. 
Budakörnyéki Sörfesztivált.
Lesz minden, ami „szem-szájnak ingere”, 
enni-innivaló bőven, egészen pontosan: 
csapra vernek majd számtalan hordóval sok-
féle kézműves és nagyipari minőségi sört, 
mindannyiunk örömére! Este az Aurevoir, 
majd a Budapest Bár zenekar gondoskodik 
a jó hangulatról. Legyenek Önök is részesei 
a közös ünnepnek! Mottónk: „Légy ott Bu-
dakeszin! Ne habozz, azt bízd a sörre!”



� 5Városi hírek4                                       Városi hírek

I. kategória 
(az értéknövelő módon felújított, 
korszerűsített lakóépület):
Jókai utca 16. és Nagy Sándor 
József utca 37. 
II. kategória 
(az új lakóépület): 
Gábor Áron utca 52. és Bolgár 
utca 14. 
III. kategória 
(új közintézmény, kereskedelmi, vagy 
szolgáltató épület): 
Fő utca 179. szám alatti orvosi 
rendelő építész tervezője

BUDAKESZI ÉPÍTÉSZETI DÍJ 
KITÜNTETETTJEI

Augusztus�20-i�ünnepség
Államalapító Szent István történelmi tet-
tének üzenete, hogy megalkuvás nélkül 
vállalta az ország jelenéért és jövőéért 
vívott harcot, küzdelmet – fogalmazott 
ünnepi beszédében dr. Győri Ottilia pol-
gármester. Nagy elődeink példáját kö-
vetve itt helyben is, mindannyian kicsi, 
de fontos lépéseket tehetünk azért, hogy 
ez a kis közösség, Budakeszi, közvetve 
az ország egyre jobb hely legyen - hang-
súlyozta. 

Bálint Péter, a felvidéki Ipolybalog 
polgármestere elmondta, a többségében 
magyarok lakta falu lakói arra a leg-
büszkébbek, hogy szoros kapcsolat fűzi 
őket Szent Istvánhoz, a Szent Koroná-
hoz. 2004-ben volt a 700. évfordulója an-
nak, hogy a hagyomány szerint a Szent 
Koronát a Károly Róbert és Vencel cseh 
király közti trónviszály idején egy nap 
és egy éjszakán át az ipolybalogi temp-
lomban őrizték. Az esemény emlékére 
2005. augusztus 14-én a templomban el-
helyezték a Szent Korona másolatát. 

Az augusztus 20-i ünnepi képviselő-
testületi ülésen aláírt testvértelepülési 

szerződésben a többi között az áll: 
„Ipolybalog és Budakeszi vezetése jelen 
szerződés megkötésével szeretne hozzá-
járulni a települések közötti kapcsolat, 
valamint az anyaországi és határon túli 
magyar testvérekkel való összetartozás 
érzésének erősítéséhez”.

Az ünnepségen adták át a Budakeszi 
Építészeti Értékeiért díjakat, és az újon-
nan alapított Budakeszi Öröksége díjat 
is, amelyet Mayer Antal építészmérnök-
nek adományozott a képviselő-testület. 

Idén a Balczó házaspár, Balczó 
Andrásné Császár Mónika és Balczó 
András kapta a Budakeszi díszpolgára 
címet. Balczó András úgy fogalmazott, 
ezt az óriási mai megtiszteltetést is Isten 
ajándékának tekinti, nem pedig saját tel-
jesítménye elismerésének. Mint mond-
ta, élete során a Jóisten többször is ki-
nyitotta az áldáscsapot, s újból és újból 
elfelejtette elzárni azt. Hozzátette, érti 
Pál apostolnak a gondolatát: „Mid van, 
amit nem kaptál, s ha kaptad, mért di-
csekszel vele?” Ámen - zárta rövid kö-
szönőbeszédét Balczó András. 

Az ünnepségen nagy sikert arattak 
a műsorban közreműködő művészek: 
Kristófi Ágnes, Korompay Ábel és a Boj-
tár Népzenei Egyesület táncosai.

A díjazottak laudációja teljes terjedel-
mében alább olvasható.

Balczó András háromszoros olimpiai és tízszeres világbaj-
nok, minden idők legjobb öttusázója Magyarországon, a 
Nemzet Sportolója, feleségével, Császár Mónikával él bu-
dakeszi házukban. 

Balczó András 1938-ban született Kondoroson. 16 évesen 
Nyíregyházán kezdett el sportolni, atlétaként. A tehetséges 
fiatal tizenhét éves korában került a fővárosba, ahol a Csepel 
Sportklub öttusázója lett. Két évvel később már országos baj-
nok, válogatott öttusázó, 1959-ben világbajnoki második he-
lyezett. Világbajnoki címet összesen tízszer nyert, 1963-ban, 
1965-ben, 1966-ban, 1967-ben és 1969-ben egyéniben szerzett 
elsőséget. Első olimpiai aranyérmét 1960-ban nyerte Rómá-
ban, a magyar csapat tagjaként, ahogyan 1968-ban Mexikó-
ban is. 1966-ban, 1969-ben és 1970-ben is az év sportolójának 
választották Magyarországon. Az 1972-es müncheni olim-
pián egyéni aranyat nyert, csapatban második lett. Mind-
emellett tizennégyszeres magyar bajnok öttusában (nyolc-
szor egyéniben, hatszor csapatban) és egyszeres magyar baj-
nok párbajtőrvívásban. 1973-ban visszavonult. Kósa Ferenc 
Küldetés című, róla szóló portréfilmjét 1976-ban mutatták 
be a mozik. Aczél György, a Kádár-éra főideológusa a tá-
mogatott, tűrt, tiltott kategóriák közül az utóbbiba sorolta a 
filmet kemény rendszerellenes tartalma miatt, ezért három 
hét után levetették a műsorról. Balczó András a nemzet sor-
sáért nyíltan felelősséget vállaló magatartása miatt a politi-
kai rendszer ellenségének számított, sportvezetői karrierje 
elé akadályokat gördítettek. A világ első számú és mindmá-

ig legsikeresebb öttusázója tíz éven át abban reménykedett, 
hogy felkérik a szövetségi kapitányi poszt betöltésére, s ad-
dig – hogy az öttusasport közelében maradhasson – az öt-
tusaistálló belovaglója volt az Országos Lótenyésztési Fel-
ügyelőségnél, nagyon alacsony fizetésért. 

Mindeközben vívó szakedző, öttusa szakedző diplomát 
szerzett a Testnevelési Főiskolán, így a magyar öttusasport 
irányításához szükséges minden képzéssel rendelkezett, 
azonban a remélt felkérés mégsem érkezett meg. 1983 óta 
szellemi szabadfoglalkozású, Magyarországon és külföldön 
tartott előadásokat több, mint 2000 alkalommal „Mi végre 
vagyunk a világon?” illetve „Sport, politika, hit” címmel. 
2005-ben a Kairosz Kiadónál „Szenvedésbe ágyazott gyö-
nyörűség” címmel jelent meg könyve, melyben Kocsis L. 
Mihállyal beszélget. 2009-től a debreceni Oxigén Kupa erdei 
futóverseny-sorozat fővédnöke. 

1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középke-
resztjével, 1996-ban Magyar Örökség-díjjal, 2001-ben a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság Érdemérmével tüntették ki. Ugyan-
ebben az évben Csík Ferenc-díjat kapott, majd 2004-től a 
Nemzet Sportolója. 2011-től Budapest díszpolgára. 2018-ban 
a Magyar Sportújságírók Szövetsége és a Magyar Olimpiai 
Bizottság életműdíjjal ismerte el munkásságát.

*
Balczó Andrásné, Császár Mónika élvonalbeli magyar tor-
nász 1954-ben született Budapesten. Már tíz évesen, 1964-től 
a Vasas Sportegyesület, 1968-tól a Budapesti Postás Egye-

1938-ban született Budakeszin. 1962-
ben szerezte meg építészmérnöki 
diplomáját a Budapesti Műszaki Egye- 
temen. Ezt követően az ÉVM 23-as 
Állami Építőipari Vállalatnál mérnök 
gyakornokként kezdett dolgozni, 
majd 1963-tól tíz éven keresztül az 
KISZ-nél építészként dolgozott. Ő volt 
a tervezője és főépítésze a 3000 fős 
Zánkai Úttörővárosnak is. 

1964-ben a Budakeszi Nagyközségi 
Tanács műszaki bizottságának tagjává 
választották, 1968-1988-ig a bizottság 
elnöke. 1973-1999-ig a Városépítési 
Tudományos Tervező Intézetben dol-
gozott, ezzel párhuzamosan 1981-ig a 
Balaton-fejlesztési Tárcaközi Bizottság 
parti létesítményi főmérnöke, 1981-
87-ig az Üdülőterületi Főmérnökség 
létesítményi főmérnöke, 1987-1990-ig 
a főmérnökség vezetője. 1988-1991-
ig Budakeszi főépítésze, 1990-1999. 
között a VÁTI Termálinformációs Iro-
da vezetője. 

Budakeszi munkái a teljesség igénye 
nélkül: az orvosi rendelő tervezése, 
1981-ben a művelődési központ 
tervezése és építése civil összefogás-
sal, a Nagy Sándor József Gimnázium 
bővítésének megtervezése. Emel-
lett részt vett az Erdő utcai óvodai 
konyha tervezésében, a város idegen-
forgalmi tervlapjának elkészítésében. 
Az 1985-ben újjáalakult Budakeszi 
Szépítő Egyesület alapító tagja, mely 
keretében a településfejlesztési cso-
port vezetője volt 1992-ig. 2010-ben 
Ybl-díjas míves mester díjjal ismer-
ték el a munkásságát. Mindemellett 
Siófok Aranyparton, Ezüstparton és 
Zamárdiban a több kilométeres part-
feltöltések hasznosításában, szabad  
strandok, szállodasorok, üdülőterü- 
letek, a Talentum Kulturális Központ, 
a szolnoki, salgóbányai, balatonvilágo-
si ifjúsági táborok létrehozásában vett 
részt. Építészmérnöki diplomája meg-
szerzésének ötvenéves jubileumán, 
2012-ben aranydiplomát vehetett át a 
műszaki egyetemen.

Életművével és tevékenysé-
gével hozzájárult Budakeszi közös 
múltjához, ezért méltó a Budakeszi 
Öröksége díjra.
(Mayer Antal egészségi állapota miatt 
nem vehetett részt az ünnepségen, az el-
ismerést Mezei Istvánné vette át.)

MAYER ANTAL  
BUDAKESZI ÖRÖKSÉGE DÍJ

BALCZÓ ANDRÁS és BALCZÓ ANDRÁSNÉ CSÁSZÁR MÓNIKA – BUDAKESZI DÍSZPOLGÁRA CÍM

sület tagja. A müncheni 1972-es olimpián csapatban harmadik helyezést ért el, 
gerendán negyedik helyezett, egyéni összetettben 14. lett. Az 1973-as londoni Eu-
rópa-bajnokságon gerendán és felemás korláton 4., egyéni összetettben 7. helye-
zést ért el. Ebben az évben az év ifjúsági sportolójának választották. Az 1974-es 
várnai világbajnokságon csapatban harmadik lett. 1974-ben kezdte meg az egye-
temet programozó matematikus szakon. 1975-ben befejezte sportolói pályafutá-
sát, ugyanebben az évben Balczó Andrással kötött házasságot, melyből tizenkét 
gyermekük született, hat fiú és hat lány. Harmincnégy éve élnek Budakeszin. 
A házaspár segítette a rendszerváltást követően alapított Prohászka Ottokár Ka-
tolikus Gimnáziumot, kiemelt tiszteletet tanúsítva az iskola és a pedagógusok 
iránt.

Balczó András nem egyéni célokra fordította hírnevét, ez számára csupán esz-
köz volt a nemzeti-, keresztény értékek képviselete során, az összmagyarság ér-
dekében. Mindezt túlnyomórészt azokban az évtizedekben, amikor ezeket az ér-
tékeket nemhogy közéletileg képviselni, de még megemlíteni sem szabadott. 

Elhivatott szolgálatuk, a nemzet sorsáért felelősséget vállaló magatartásuk ré-
vén váltak követendő példává szűkebb közösségünk, Budakeszi, valamint Ma-
gyarország lakossága számára is.

Fotó: Surányi Linda
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...milyen�vizsgálatokhoz�kell��
beutaló�a�rendelőintézetben?
A vérvételi ponton hétfőtől csütörtö-
kig 7-8:45 között beutalóval lehet je-
lentkezni. Budakeszi lakosok számára 
a társadalombiztosítás keretében fi-
nanszírozott laboratóriumi vizsgá-
latok, Budakeszin rendelő orvos be-
utalójával ingyenesen vehetők igény-
be. Ezen felül egyéb, államilag nem 
finanszírozott laboratóriumi vizs-
gálatokra is van lehetőség és a beutaló 
nélkül érkezőknek is elvégzik a vizs-
gálatot térítés ellenében. Utóbbi eset-
ben a vizsgálati díjakról a Synlab we-
boldalán tájékozódhatnak (www.
synlab.hu). Szeptembertől indul a ne-
urológiai szakrendelés is, ami házior-
vosi beutalóval vehető majd igénybe. 
Ennek és a vérvételi pontnak a mű-
ködési költségeit Budakeszi Város Ön-
kormányzata fedezi.
� Dr.�Kőszegi�Gábor,� 
az�orvosi�rendelő�megbízott�vezetője

...�a�fával�és�szénnel�fűtők�is�
megkapják�a�téli�rezsicsökkentést?

Az Illényi Katica jelenség

Mindenkihez�eljuttatni�az�igényes�
muzsikát
Ezzel jellemezhető talán a legjobban a 
Budakeszin élő hegedűművész eddigi 
életműve. Senki mással össze nem té-
veszthető, különleges jelensége ő a ma-
gyar zenei életnek. Előadásában a hege-
dűirodalom klasszikus gyöngyszemei 
mellett - kilépve a hagyományos ke-
retekből - hallhatunk tangót, jazzt, régi 
zsidó népzenét, operettet, mindezt pe-
dig gyakran énekével és sztepptánccal 
is színesíti. 

Pályafutását családi indíttatása ha-
tározta meg. Édesapja, Illényi Ferenc 
ugyanis az Állami Operaház zeneka-
rának egykori hegedűseként elhatároz-
ta, hogy mind a négy gyermekét mu-
zsikusnak neveli. Katica és három test-
vére – Ferenc, Anikó és Csaba – szá-
mára már három és fél éves koruktól 
kezdve természetes volt a napi több 
órás gyakorlás. Így kerülhetett már 14 
évesen a Zeneakadémia „különleges 
tehetségek” osztályába. A Zeneművé-
szeti Egyetem hallgatójaként az Ope-
raház és az Erkel Színház zenekarában 
játszott. 1991-ben kapta meg hegedű-
művész diplomáját.

Friss diplomásként mégis szűknek 
érezte a klasszikus zenei kifejezésfor-

mát, nemcsak hegedülni, hanem éne-
kelni, táncolni is szeretett volna. 1996-
tól 2002-ig énekes-hegedűse volt a Bu-
dapest Klezmer Bandnek. 2002-től elő-
adóművészként önálló, nagyszabású, 
különleges koncerteket ad itthon és 
külföldön, mindig új repertoárral, 
nagy sikerrel. 

Ez lenne hát az Illényi Katica jelen-
ség: a lefegyverző természetességgel 
megáldott művész, akinek őszintesége, 
biztos hangszeres tudása, és különle-
gességekhez vonzódó ízlése elvezeti a 
hallgatót az igényes zene univerzumá-
ba. Ez immáron több mint két évtizede 
tartó sikersorozatának a titka.

Forrás: jegy.hu

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Ahol�mindig�nyitott�ajtó�vár

A hat munkatárssal működő intézmény városunk egyik 
leglátogatottabb helye. Működési alapelve a nyitottság és be-
fogadás, az önálló kezdeményezések támogatása. Az EFMK 
elsődlegesen a helyi kultúra színtere, a városban létreho-
zott kulturális értékek bemutatóhelye, újak létrehozásának 

ösztönzője, a közösségi, kulturális tevékenység központja, 
amatőr művészek otthona. Működésével jelentős mértékben 
hozzájárul a magyar nemzeti kultúra hagyományainak, ér-
tékeinek megőrzéséhez és ápolásához, ahol a polgárok kü-
lönböző rétegei sajátos igényeiknek megfelelő közösségi és 
társasági életet élhetnek (klubok, egyesületek, alapítványok, 
körök). Mindez azért is nagyon figyelemreméltó és becsülen-
dő, mert az intézmény infrastruktúrája, technikai és egyéb 
felszereltsége felett kissé eljárt az idő. Mégis, mindezek el-
lenére elképesztően gazdag a kínálat, mellyel az EFMK csa-
pata évről-évre megtölti az intézmény falait és nem egyszer 
városunk zöld tereit is. 

Egy ilyen ismertetés aligha ad lehetőséget arra, hogy min-
den maradandó és emlékezetes program helyet kapjon, de 
tény, hogy a nagy látogatottságú Gyermeknap, a Családi Nap 
Fesztivál, az Erkel Napok, táncházak, a kortárs koncertek 
gazdag programkínálata tette lehetővé, hogy 2018-ban Buda-
keszi a Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvénysorozat kiemelt 
helyszíne és országos megnyitójának a színtere is volt. 

A kormány döntést hozott arról, hogy 
a fával, szénnel, gázzal, olajjal fűtők is 
megkapják a 12.000,- forint értékű téli 
rezsicsökkentést. A támogatás a kö-

vetkező fűtőanyagok esetében vehető 
igénybe: tűzifa, szén, propán-bután 
palackos gáz, propán-bután tartályos 
gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.

Csak az kaphat támogatást, aki ed-
dig még nem részesült a téli rezsicsök-
kentésben és erről az igénylőnek bün-
tetőjogi felelőssége tudatában nyi-
latkozatnia kell. Az igény jogosultságát 
a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.

Az érintettek 2018. október 15-ig be-
jelenthetik támogatási igényüket a pol-
gármesteri hivatalban. Háztartáson-
ként egy igénybejelentés nyújtható be, 
az ehhez szükséges formanyomtatvány 
elérhető a hivatal ügyfélszolgálatán és 
honlapján.  Az igénybejelentő lapon fel 
kell tüntetni az igényelt fűtőanyag faj-
táját is, mely a későbbiekben nem mó-
dosítható.

Az igényeket a Belügyminisztérium 
októberben összegzi és a kormány elé 
terjeszti, majd a szükséges pénzügyi 
forrást az önkormányzatok részére át-
utalja.  Az önkormányzatok ebből a 
forrásból finanszírozzák az igénylők 
részére a tüzelőanyagot a téli fűtési 
szezonban. 

� Forrás:�www.kormany.hu�
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1. Kalácska Lajosné (Rákóczi utca 120.)
2. Arányi Imréné (Erkel utca 19.)
3. Jakubász Attila (Gyöngyvirág utca 32.) 
4. Róbert István Imréné, Jamkovenko 

Ljudmilla, Kovács József (Széchenyi 
utca 127.)
5. Ambrus Zoltánné (Széchenyi utca 80.)
6. Szabó Gusztáv (Temető utca 1.)

7. Oláh Gyula (József Attila utca 6.)
8. Dániel Emese (Jávor utca 1.)
9. Horváth Jenő (Felkeszi utca 2/a)
10. Barabási Márton (Erdő u. 127/c.)

A VIRÁGOS BUDAKESZIÉRT DÍJ KITÜNTETETTJEI

Korondy Tamás sikeresen pályázott a Budakeszi Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetői posztjára, hi-
vatalosan 2018. augusztus 9-től állt munkába, de már he-
tekkel korábban aktívan részt vett a napi ügyek intézésében. 
Az új vezető 2005. decembere óta lakik itt feleségével és két 
fiával. A Budakeszi Hírmondónak úgy fogalmazott, éle-
te egyik legjobb döntésének tartja, hogy kiköltöztek Bu-
dapestről ebbe a csodálatos városba, amelynek fejlődését 
hosszabb ideje nyomon követi. A versenyszférából érkezett, 
ott sajátította el a felelős gazdálkodáshoz és hatékony üze-
meltetéshez szükséges ismereteket. 13 évet töltött el egy 
cég ügyvezetőjeként és további 6-ot értékesítési vezetőként. 
Alapvetően demokratikus típusú vezetőnek tartja magát, 
aki együttműködésre és konszenzusra törekszik. 2017-ben 
gazdálkodás és menedzsment szakon szerzett közgazdász 
diplomát, kontrolling szakirányon. Folytatva tanulmányait, 
a BGE pénzügyi mesterképzésére jelentkezett, ahol végzős 
hallgató közpénzügyi szakirányon. 

Budakeszi város fejlődését, gyarapodását, értékeinek meg-
őrzését tartom az elsődleges szempontnak munkám során. 
Ugyanakkor törekedni fogok a mindenkori költséghatékony 
és gazdaságos üzemeltetésre, szorosan együttműködve a tu-

lajdonosi jogokat gyakorló önkormányzattal - fogalmazott 
Korondy Tamás. Elmondta, a meglévő erőforrások gyors és 
átfogó felülvizsgálata után egyeztetést kezdeményez a kép-
viselőtestülettel. Ígéretet kapott ugyanis arra, hogy kellő se-
gítségre és támogatásra számíthat egy hathatós intézkedési 
csomag kidolgozásához, a hiányosságok megszüntetése ér-
dekében. 
� Sükösd Levente

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2008. 
szeptemberben szervezte az első gya-
logos túráját. Álmodni sem mertük 
volna, hogy 10 év múlva is él és vi-
rul klubunk, sőt, folyamatosan nő a 
létszámunk és egyre változatosabb, 
izgalmasabb kirándulásokat szerve-
zünk. Közösséggé forrtunk, sok ba-
rátság is köttetett a túráink során.

2008-ban is, mint mindig, figye-
lemmel kísértük, hogy milyen témájú 
könyveket keresnek olvasóink. Ész-
revettük, hogy népszerűek az egész-
séges életmóddal kapcsolatos köny-
vek, folyóiratok. A könyvtárosok kö-
zül többen rendszeresen túráztunk, 
néhányan az erdő közelében lakunk, 
így naponta jártunk ki a természet-
be. Azonban városunk lakói kevéssé 

használják ki a Budai-hegység nyúj-
totta lehetőségeket sétára, kocogásra, 
kerékpározásra. 

Gondoltunk egy merészet: elhívjuk 
olvasóinkat és a település lakosságát 
a könyvtárosok által szervezett hely-
ismereti kirándulásokra, erdei baran-
golásokra.

2008 óta havonta szervezünk tú-
rákat, egy-egy ilyen 8-15 km hosz-
szú, melyet 4-6 óra alatt teljesítünk. 
Kezdetben a Budakeszi környéki er-
dőket jártuk. Mikor már minden ös-
vényt ismertünk, sorra kerültek a Bu-
dai-hegység távolabbi pontjai is. Majd 
következett a Pilis, a Börzsöny, a Ve-
lencei-hegység, olykor a Bakonyba is 
elkalandozunk. A téli csúszós hóna-
pokban városi kirándulásokra hívjuk 

az érdeklődőket. Az utóbbi években 
buszos kirándulásainkon távolabbi 
tájakra, arborétumokba is eljutottunk. 
Az itt készült képekből albumokat ké-
szítünk, melyek felkerülnek a könyv-
tár honlapjára (www.ngvk.hu). 2015 
óta, minden januárban összejövünk 
egy kellemes délutáni beszélgetésre, 
megnézegetjük az elmúlt évben ké-
szült fotókat, felidézzük a legszebb, 
legizgalmasabb pillanatokat. 

Bár összeszokott csapat vagyunk, 
de nyitottak is az új barátságokra. Vá-
runk magunk közé újabb útitársakat 
is! Ha szeretne rendszeresen informá-
ciókat kapni tervezett programjaink-
ról, adja meg elérhetőségeit a könyv-
tárban vagy e-mailben (ngvk@ella.hu).
� Ádám�Éva�könyvtáros,�túravezető

A terepen érzi jól magát az új BVV ügyvezető

Nem�irodista

10�év�–�112�túra�–�998�kilométer

ABC autósiskola, Andrész 
cukrászda, Angyal patika,  An-
droméda utazási iroda, Baritz 
Bt. papír-írószer, Büki és Társa 
Bt.- Margaréta panzió, Betűtészta 
mesekönyvbolt, Budai Gesz-
tenyés nagyvendéglő, Budakeszi 
Arborétum, Budakeszi Tuzsér Fa-
centrum, Budaörsi Városi Uszoda, 
Sportcsarnok és Strand, dm dro-
géria Kft., Drogéria Budakeszi, 
ExperiDance Production, GPshop, 
Gräfl cukrászda, Helen Doron An-
gol Nyelviskola, ifj. Kórósi Miklós 
vegytisztító, Interat Kft., Kápolna 
könyvesbolt,  Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár, Nemzetközi Vadvédelmi 
Tanács, Pilisi Parkerdő Zrt.,  Regi-
napapír, Supi+ Bokor cipő, Stadt 
étterem és kávézó, Sörpanorá-
ma, Szekundum Kft., Szívügyem 
kispékség, Telecom-fort Kft., 
TFWG12 sportcentrum, ZenAbro-
sz, Zsámbéki Közművelődési In-
tézet és Könyvtár.

TÁMOGATÓK

Fotó: Tőkés Ágnes

Újra�együtt�a�24.��
Családi�Nap�Fesztiválon
Újabb közös élménnyel gazdagodott Bu-
dakeszi. Egy napra a Farkashegyi reptér 
vált a város központjává. Itt és most, a 
24. családi napon ismét bebizonyoso-
dott, hogy mi budakesziek, valódi, élő 
és összetartó közösség vagyunk! – ez-
zel köszöntötte az esti Ghymes koncert 
előtt a megjelenteket dr. Győri Ottilia 
polgármester. Úgy fogalmazott, látha-
tóan akarunk és tudunk is együtt ün-
nepelni, Budakeszin ez az egyik fontos 
értékünk! A polgármester megköszönte 
a szervezésben és lebonyolításban köz-
reműködők munkáját, elsősorban az Er-
kel Ferenc Művelődési Központ, a BVV 
Kft. és a polgármesteri hivatal munka-
társainak, valamint a biztonságunkért 
dolgozóknak. 

Idén is volt reggeli „Keszikerülő” ke-
rékpártúra, főzőverseny, ingyenes étel-
ital kóstoló, oldtimer motoros bemutató, 
életmentő bemutató az önkéntes tűz-
oltókkal, kenyéráldás, légiparádé, sé-
tarepülés, folklór- és gyerekműsorok, 
tombola, vásár, és még sok más prog-
ram. Az időjárás is kegyes volt a részt-�

vevők örömére. A nap folyamán átadták 
a Virágos Budakesziért díjakat is, dél-
után Dj. Stady mozgatta meg a a vendé-
geket. Nagy sikert aratott ezúttal is a Bu-
dakeszi Vadaspark állatsimogatója, volt 
gyermekzsivaj a vidámparki körhintá-
kon, körvasúton, légvárakon is. Nagy 
volt az érdeklődés a gyereksaroknál az 
Ad Libitum gitáregyüttes zenés foglal-
kozásai iránt, és sokan megfordultak a 
Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi 
Járási Hivatalának kitelepült kormány-
ablak-buszánál is. Népszerű volt az Or-
szágos Korányi Pulmonológiai Intézet 
sátra is, ahol ingyenes egészségügyi 
szűréseken vehettek részt az érdeklő-
dők. Az önkormányzat sátránál egész 
nap fogytak az ajándékba osztott szend-
vicsek, édességek, gyümölcsök és a hű-
sítő víz. Állandó sorbanállás volt az ön-
kormányzat által finanszírozott arcfestő 
sátorban is. A Ghymes koncert nagy si-
kert aratott és a késő esti tűzijátékot is 
sokan megcsodálták, megtapsolták a 
Farkashegyi repülőtéren. Köszönjük, 
Budakeszi! Veletek jövőre ugyanitt!

Fotó: Torti Szofi
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A�főzőverseny�eredményei
Idén sem volt könnyű dolga a zsűrinek. 
11 csapat 15 ételkölteménnyel mérte 
össze az erejét. A zsűri elnöke Tápai 
Gergő, a Budai Gesztenyés étterem 
chef de partie-ja (részlegvezetője), 
tagjai: Somlóvári Józsefné tanács-
nok és a főzőverseny vándordíjának 
alkotója, Józsa Lajos, Holló László-díjas 
szobrászművész.

ÖSSZETETT, KÜLÖNLEGES 
LEVESEK
IV. Demokratikus Koalíció, Pest 2 csa-
pata
(magyaros, lencsés, csülkös leves)
III. Budakeszi bölcsőde csapata 
(csülkös bableves)
II. Pitypang ovi csapata 
(pitypang leves)
I. Budakeszi Fidesz-KDNP csapata
(édesanyám betyárlevese, reform hús-
gombóccal)

KÜLÖNDÍJ
A Pitypang óvodába járó gyermekek 

PÖRKÖLTEK, PAPRIKÁSOK 
TOKÁNYOK
IV. Mosolyvár bölcsőde csapata
(malacság tarhonyával)
III. SB Dynamic Kft. csapata 
(dinamikus marhapörkölt)
II. TakarékLáng.ON csapata 
(most nem takarékoskodunk B3 mód-
ra)
I. Budakörnyéki Székelykör 
(rókagombás szürke marha pörkölt 
puliszkával)

KÁPOSZTÁS ÉTELEK
III. Csipet csapat – hivatalosak csapata
(sűrű káposztaleves, Csipet csapat 
módra)
II. Járási ínyencek csapata 
(székelykáposzta)

I. Budakörnyéki Székelykör 
(kapros töltött káposzta füstölt hús-
sal)

EGYÉB, SZABAD TŰZÖN KÉSZÜLT 
ÉTELEK
III. Csipet csapat - hivatalosak csapata
(Era citromos-bodzás palacsintája)
II. Budakörnyéki Székelykör csapata
(kapros, ordás palacsinta)
I. helyezett: Pitypang ovi csapata
(malacsült)

KÜLÖNDÍJ
CSokisCSili gyermekcsapat 
(klasszikus chili con carne étcsokival 
és fahéjjal)

A főzőverseny abszolút győztese és Jó-
zsa Lajos által készített vándordíj büsz-
ke tulajdonosa egy évig a Budakörnyé-
ki Székelykör csapata (képünkön).

RÓKAGOMBÁS 
SZÜRKE MARHA PÖRKÖLT 
PULISZKÁVAL

KAPROS TÖLTÖTT KÁPOSZTA FÜSTÖLT HÚSSAL

MALACSÜLT

ÉDESANYÁM BETYÁRLEVESE REFORM HÚSGOMBÓCCAL

A kockázott bacont 
megpirítjuk. Bele- 
rakjuk a szeletelt 
sárga- és fehér-
répát, a szeletelt 
gombát, sót, borsot, 
állandó keverés mel-
lett pároljuk. Bele- 
rakjuk a babérle- 
velet, kakukkfüvet, 
tizenöt perces páro-
lás után csontlével 
felengedjük. Hozzá-
adjuk a karikára vá- 
gott kolbászt, szük-
ség szerint további vizet öntünk hozzá, és 
együtt főzzük kis lángon, forrásig.
Eközben elkészítjük a zabpelyhes húsgom-
bócot: egy keverőtálban összekeverjük, és 
jól összegyúrjuk a darált sertéshúst, a zab-
pelyhet, a tojásokat, a fokhagymát, borsot, 
sót, kakukkfüvet és a paprikát. 
Vizes kézzel gombócokat formálunk, és 
beledobjuk a forró levesbe. Körülbelül fél 

órát főzzük, amíg feljön a tetejére. Eköz-
ben botturmix segítségével elkészítjük a 
tejfölös, fokhagymás, petrezselymes, lisz-
tes habarást, de még nem rakjuk a levesbe, 
hanem hozzáadjuk az áfonyalekvárt, kósto-
lással ellenőrizve, ne legyen túl édes. Pár 
perc múlva jöhet a finom vörösbor, és kb. 5 
perc forrás után belekavarjuk a rántást, és 
még öt percig forraljuk.

A leveshez (10 személyre): 
300 g kockázott bacon
60 dkg jó minőségű kolbász
6 sárgarépa szeletelve
4 fehérrépa szeletelve
50 dkg gomba
babérlevél, kakukkfű, bors, só 
2 l csontlé
fél l száraz minőségi vörös bor
A reformgombóchoz:
80 dkg darált sertéshús
20 dkg finomszemű zabpehely
4 db tojás
1 egész fej zúzott fokhagyma
só, bors, kakukkfű, csemege paprika
Habaráshoz:
10 dkg teljes kiőrlésű liszt
4,5 dl tejföl
8 ek. áfonya lekvár
1 egész fej zúzott fokhagyma
egy csokor petrezselyem

A pörkölthöz:
2 kg apróra vágott hagyma 
fél kg felkockázott szalonna 
5 kg felkockázott marhahús 
1 kg rókagomba 
pirospaprika, só, bors, kömény 
vörösbor
A puliszkához:
2 l víz 
fél kg kukoricadara
2 ek. só

A hagymát és a szalonnát lepirítjuk, 
hozzáadjuk a pirospaprikát. Belerakjuk 
a marhahúst és a rókagombát, majd 
fűszerezzük sóval, borssal, kömény- 
nyel és a végén ízlés szerint vörösbor-
ral. A puliszkához a vizet felforraljuk, 
sózzuk, majd belekeverjük a kukori-
cadarát. Amikor kezd szilárdulni, 
levesszük a tűzről és fél órát hagyjuk 
pihenni.

Hozzávalók:
3 közepes fej káposzta
fél kg apróra vágott hagyma
1 kanál pirospaprika
2 kg darált hús
10 dkg rizs
ecet ízlés szerint, só, bors, 5 gerezd 
fokhagyma, friss kapor, csombor

A friss káposztát leveleire szedjük, eny-
hén ecetes vízben puhítjuk. A töltelékhez 
a hagymát zsírban üvegesre pirítjuk, 
majd hozzáadunk 1 kanál pirospaprikát, 
a darált húst, a rizst, majd fűszerezzük 
sóval, borssal és a fokhagymával.  A ká-
posztaleveleket megtöltjük a töltelékkel, 
majd bográcsban friss kaporral, csom-
borral ízesítve megfőzzük.

Hozzávalók: 2 kg süldő malac (comb), 1 tk. só, őrölt 
bors ízlés szerint, 3 gerezd fokhagyma, 10 dkg füstölt 
szalonna, 1 dl sör, 3,5 dl víz, 3 ek. disznózsír

Előző nap az apróra vágott fokhagymával megkenjük, sza-
lonnával megtűzdeljük és őrölt borssal megszórjuk a húst. 
A sót 0,5 dl vízben feloldjuk és a bőr alá juttatjuk, hűtőbe 
tesszük. Sütés előtt a bőrét bekockázzuk, tepsibe tesszük. 
2-3 evőkanál zsírt rakunk köré és hozzáöntünk 2-3 dl vizet, 
alufóliával lefedve, előmelegített sütőben 180 fokon egy 
órán át pároljuk. Ezután a fóliát levesszük, és ropogósra 
sütjük. Sörbe mártott szalonnával többször kenegetjük.

Fotók:	Surányi	Linda
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A tervek szerint a jövőben  
új helyszínként a romkertet 
is bevonnák 
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Idén is folytatódott a nyolc éve felélesz-
tett hagyomány, mely az egész telepü-
lés ünnepe is volt. A rendezvényt ez-
úttal is a Budakeszi Római-katolikus 
Egyházközség és Budakeszi Város Né-
met Önkormányzata szervezte. A mű-
sorban közreműködött a Budakeszi 
Hagyományőrző Kör asszonykórusa, 
dalárdája, valamint fúvószenekara.

A 10 órai ünnepi szentmisét követő-
en szeretettel várták városunk minden 
polgárát a közös ünneplésre a templom 
előtti térre és a Szent László Ház udva-
rára, ahol a felállított sátrak nyújtottak 
menedéket a tűző nap elől. Sokféle csa-
ládi programmal várták az érdeklő-
dőket. Volt bográcsozás, borkóstoló és 
kenyérsütés is, a gyerekeket játszóház 
várta, lehetett nemezelni, papírforgót 
készíteni, volt fakanálfestés, foltvarrás 
(patchworkkészítés), és ügyességi já-
tékok is. 

A korábbi évekhez hasonlóan vá-
sárt is tartottak, ahol keresztény köny-
veket, filmeket, kegytárgyakat lehetett 

vásárolni. Voltak fazekas- és kerámia-
tárgyak csökkent munkaképességű-
ek műhelyéből, borok, mézek és méz-
termékek, ékszerek, és különféle kéz-
műves használati eszközök is.

Schrotti János, a német önkormány-
zat elnöke a Budakeszi Hírmondónak 
úgy fogalmazott, öröm volt megtapasz-
talni, hogy a nagy hőség közepette is 
igazi családias hangulatban ünnepelt 
a város. Sokan a nyári szabadágukat is 
úgy alakítják, hogy ekkor itthon lehes-
senek, részt vehessenek a búcsún. Bár 

alapvetően egyházi rendezvényről van 
szó, de azt az egész város a magáénak 
érzi, ez az ünnep összetartja, erősíti a 
közösséget. Ezért is érezte fontosnak 
már tavaly is a német önkormányzat, 
hogy társszervezőként csatlakozzon a 
búcsúhoz. Schrotti János hangsúlyozta, 
a jövőben új helyszínként a romkertet 
is bevonnák, ügyelve arra, hogy az ün-
nepnek megmaradjon családias, ben-
sőséges légköre, hangulata. 

� Sükösd Levente

Fotó: Balogh Ágnes

Búcsú:�ünnep,�ami��
összetartja�a�közösséget
Római-katolikus templomunkat Ha-
vas Boldogasszony tiszteletére szen-
telték fel, ezért augusztus ötödikén 
ünnepeljük a templombúcsú napját. 

A HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR  
PÁLYÁZATA

A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület 
megalakulásának 30. évfordulójára rajzpályá-
zatot hirdet a településen élő gyermekek és 
fiatalok részére

„Szeretem Budakeszit”
címmel.

Beadható bármely technikával készített rajz, 
festmény, kollázs, valamint fotó vagy fo-
tósorozat maximum A/3-as méretben. A fo-
tósorozatot kérik egy lapra elhelyezni. Egy pá-
lyázó egy alkotást adhat be. A pályamű hát-
oldalán kérik feltüntetni az alkotó nevét, korát 
(óvodásoknál évet, iskolásoknál osztályt), te-
lefonszámát, óvodája, iskolája és a felkészítő 
pedagógus nevét, elérhetőségét.

A leadás ideje és helye:
2018. október 12-én (pénteken), 09:00-12:00 
óra között az Egyesületek Házában (Budakeszi 
Fő utca 85.).

Kiállítás megnyitó, eredményhirdetés és 
díjátadás:
2018. október 20-án (szombaton), 15.00 óra-
kor a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
aulájában.

Három korcsoportban adnak át díjat:
I. korcsoport: óvodások

1.–3. díj: ajándékcsomag
II. korcsoport: alsó tagozatos osztályok

1.–3. díj: ajándékcsomag
III. korcsoport: felső tagozatos osztályok és kö-
zépiskolások

1. díj: 7 000 Ft értékű vásárlási utalvány
2. díj: 5 000 Ft értékű vásárlási utalvány
3. díj: 3 000 Ft értékű vásárlási utalvány

Különdíjat ajánlott fel:
l az Észak-magyarországi Önkormányzatok 
Szövetsége
l Budakeszi Város Német Önkormányzata
l a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és 
Tájház
l a Széchenyi Baráti Kör

A pályaműveket szakértő zsűri bírálja el, tag-
jai fenntartják a jogot különdíjak odaítélésére, 
valamint arra, hogy nem adnak ki helyezése-
ket, különdíjakat.

További információk: 
Ligetfalvi Károly +36/20/532-50-89

Támogatók:
l Észak-magyarországi Önkormányzatok Szö-
vetsége
l Budakeszi Város Német Önkormányzata
l Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
l Andreas STIHL Kereskedelmi Kft.

Ezzel a címmel tartotta meg a Budakeszi 
Református Gyülekezet idei nyári, több-
generációs táborát a Mályi tó partján. A 
reggeli és esti áhítatok mellett előadáso-
kon és kiscsoportos beszélgetéseken ve-
hettek részt a testvérek. Az előadások 
alaptémáját Philip Yancey idézete adta: 
„Nem az a kérdés, hogy egyetértek-e 
valakivel, hanem az, hogy miként vi-
selkedem azzal, akivel homlokegyenest 
ellentétesen gondolkodom.”  A sok lel-

ki program mellett bőven nyílt alkalom 
fürdésre, kirándulásra is. A gyermekek-
kel párhuzamosan a felnőtteknek külön 
programokat szerveztek. Borosné Var-
ga Edina nagytiszteletű asszonnyal és 
Boros Péter nagytiszteletű úrral együtt 
Nagyné Sípos Emese, Kállay Katalin és 
Mrázik Mária szervezték a tábor tartal-
mi részét. Köszönjük Istennek az áldott, 
együtt töltött napokat.
� egy gyülekezeti tag

A síbajnokok nyári „szintentartó” 
edzésére évek óta a Vérteslovas tá-évek óta a Vérteslovas tá-a Vérteslovas tá-
borban kerül sor. Itt lehetőség van cso-
dálatos környezetben, jó levegőn fut-
ni, falat mászni, lovagolni, medencébe 
csobbanással felfrissülni, úszni, csúsz-
dázni, egyensúlyfejlesztő eszközökkel 
– bungee trambulin és 3D karika - moz-
gáskoordinációt fejleszteni.

Természetesen a tábor hangulatá-
hoz hozzátartoznak azok a különleges 
közösségépítő játékok, melyek izgal-
makkal teli élményekkel fűszerezik az 
együtt töltött napokat. A Hellner test-

vérek milyen programokkal érik ezt 
el? Számháborúval, különleges kul-
csok kódjának megfejtésével, elem-
lámpás kincskeresőjátékkal, tábori ve-
télkedőkkel, színpadi előadással, me-
sealkotással, valamint tábori szuper 
nyuszis esti mesével. Az élményeket 
idén fokozták a kézműves foglalko-
zások is, a pólóbatikolás és gyöngy-
fa barkácsolás. No, meg a szokásos ke-
nyérlángos-ebéd közös elkészítése, ke-
mencében sütése is hozzájárult a színes 
napok bearanyozásához.

Ragyogó időben, kánikulában, 
sporttal feltöltődni, mézédes gyümöl-

csökkel egészségesen étkezni, baráti 
közösségben vakációzni fokozhatatlan 
élmény. A táborról készült fotók éke-
sen árulkodnak a kiváló hangulatról, 
tükrözik a sportszeretetet és közösségi 
élményeket. 

Köszönjük Budakeszi Város Ön-
kormányzatának támogatását, mellyel 
hozzájárult egy feledhetetlen sporttá-
bor megvalósulásához.

A sportélet folytatásaként október 
első szombatján találkozunk műanyag 
sípályánk területén, hogy elkezdődjön 
a Viadal Sport Egyesület edzéseinek 
31. szezonja. Viadal SE

Idén is lehetőségünk nyílt a budakeszi 
gyermekek kedvezményes táborozta-
tására a paradicsomi Mátyás táborban 
a János-hegy szívében, mely Budakeszi 
Város Önkormányzatának támogatá-
sával és a Hegyvidéki Önkormányzat 
közreműködésével valósulhatott meg. 
Tartalmas és kellemes időtöltésben le-
hetett részük mindazoknak, akik részt 
vettek. A gyerekek kézműves fog-
lalkozásokon, sportjátékokon, kü-
lönböző szórakoztató és tudományos 
programon vehettek részt, de ellátogat-
tak a Bajor Gizi Színészmúzeumba, a 
Hadtörténeti, a Mezőgazdasági és Ter-
mészettudományi Múzeumba, de vol-
tak Esztergomban és Székesfehérváron 
is.

Vértesboglári
Via�alia�al
vakáció
Nyár, sport, közösség - ezzel a három 
szóval lehetne összefoglalni a Viadal 
Sport Egyesület sporttáborának leg-
lényegesebb mondanivalóját.

Református nyári tábor a Mályi tó partján 

Hová�tűnt�az�örömhír?�
Mátyás�tábor�a��
János-hegy�szívében
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A két világháború között  
a szüreti felvonulás és az azt 
követő bál az egész ország-
ban általánossá vált. Olyan 
vidékeken is elterjedt, ahol 
szőlőműveléssel nem is fog-
lalkoztak
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Régen a szüret társas eseménynek szá-
mított, amelyre egy egész éven át ké-
szültek. Manapság is családok, rokonok, 
ismerősök közös programja a szürete-
lés. Ez idő alatt bezártak az iskolák, szü-
netelt a bíráskodás és a katonák is sza-
badságot kaptak. A lányok, asszonyok 
voltak a szedők, ők kiabáltak aztán a le-
gényeknek, férfiaknak, akik puttonyba 
gyűjtötték a szőlőt. A szemeket préselés 
előtt összezúzták, ezután indult a tu-
lajdonképpeni borkészítés. Természetes 
volt, hogy a munka alatt vidám ének-
szótól, viccektől volt hangos a vidék.

A közös munkát, a szőlőszedés utol-
só napján (végzés, végzésnap) szüreti 
mulatság zárta, mely igazi sátoros ün-
nep, kihagyhatatlan esemény volt, a tár-
sadalmi élet fontos része és az ismerke-
dés egyik hagyományos színtere.

Az eddig ismert adatok szerint az eh-
hez kapcsolódó szokások mindenhol 
nagyon hasonlóak voltak: az uraság 
karjának fürtös hajtással való megkö-
tözése, a favázra aggatott fürtökből álló  
szüreti koszorú (szőlőkoszorú, piramis, 
gúla) elkészítése, a koszorúvivők vízzel 
leöntése. A végzés délutánján az ura-
ságot általában verses rigmusokkal kö-
szöntötték, melyben a gazda vagy vin-
cellér jószívűségéről vagy fukarságáról 
is szó esett. Ezt követte az uraság aján-
dékozása (pl. a szorgosabb szedők ken-

dőt kaptak). A gazda házánál este trakta 
volt, birka- vagy marhahúsból készült 
bográcsos étel, például pörkölt, pogá-
csa, kalács, a lakomát csörögefánk zár-
ta. Ezt követte a végzéstánc, a mulatság. 
Bortermő vidékeken nagyszabású ren-
dezvényeket, sőt, szüreti felvonulásokat 
is tartottak.

A két világháború között a szüreti 
felvonulás és az azt követő bál az egész 
országban általánossá vált. Olyan vidé-
keken is elterjedt, ahol szőlőműveléssel 
nem is foglalkoztak. Megrendezésének 
egységes formái alakultak ki.

Budakeszin a szőlőművelés a 19. szá-
zadban veszített jelentőségéből, a csa-
ládok számára mégis vidám közösségi 
munkaalkalmat jelentett. Az 1920-as és 
az 1930-as években Budakeszin külön-
böző egyesületek (főleg az Ifjúsági Egye-
sület) szervezték a korábban ismeretlen 
szüreti felvonulást és mulatságot.

Bresch Mária, aki Natto Mária néven 
született Budakeszin 1924-ben, így em-
lékezik a 30-as években megrendezett 
szüreti mulatságokra:

Amikor eljött az ősz, és megérett a 
szőlő, akkor tartottuk. Ez a vidám fel-
vonulás nagy ujjongással, felbolydulás-
sal akár éjfélig is eltartott. Az ifjak leg-
nagyobb élményei közé tartozott. Az 
előkészületek során sok színes virágot 
használtak fel, a lovas kocsikat dáliák-
kal, rózsákkal díszítették. Minden lányt 
- akik mind viseletbe (magyar népvi-
seletbe – szerk.) öltöztek - ilyen kocsik-
kal hoztak el. A lovasok is viseletbe öl-
töztek. Fekete kalapjukra árvalányhajat 
tűztek. Az áldott ünnepnek népies han-
gulatot adott a sok színes ruha. Ami-
kor a menet elindult a Fő utcán a temp-

lomig, fúvószenekar kísérte, amely in-
dulókat játszott. A zenészek mögött a 
kocsik következtek, a menet közepén 
négy lány és négy fiú hozta a hatalmas, 
színes szalagokkal, masnikkal díszített 
szőlőkoszorút. Sok fiatal szőlőkék kö-
tényt viselt és szőlővel megrakott ko-
sarakat hoztak. A szentmise után a szé-
pen díszített táncteremben folytatódott 
a jókedvű mulatság. Régi szokás szerint 
a terem plafonjára dróthálót feszítettek, 
melyre színes szalagokat és szőlőt ag-
gattak. Ezeket a felkötözött gyümölcsö-
ket elcsenték azok a legények, akik fel 
tudtak érte ugrani, a lányok pedig utá-
nuk futottak, s a bíró elé állították a hun-
cut „tolvajokat”. Ott aztán bírságot kel-
lett fizetniük. Azt a lányt, aki a legtöbb 
enyveskezűt fogta el, a színpadra szólí-
tották, és szolgálataiért jutalmat kapott: 
egy doboz pralinét. A szőlőkoszorút a 
mulatság végén elárverezték. A bevé-
telt a rendező egyesületek kapták. 

Maria Bresch: Einblick in tiefverwurzelte 
Traditionen c. könyve alapján összeállította 
Földházi Teréz (Nagy Gáspár Városi Könyv-
tár)

Az 1938-as szüreti felvonulás A fotó a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház gyűjteményének a része

Szüreti�mulatság�–�Das�Weinlesefest Az�iskolakezdés�védőnői�szemmel
Szeptember elején sok szülőnek (és 
persze gyermekeiknek is) szorongást 
okoz az új közösségbe való beszokta-
tás, legyen az iskola, óvoda vagy böl-
csőde. Látszólag nagy a különbség a 
gyermek életkora szerint, de sok a ha-
sonlóság is. A legalapvetőbb kérdések 
ugyanazok, és az újtól való félelem is 
általános jelenség. A szülőkben fel-
merülő számtalan kérdés és aggoda-
lom mellett ott van a leválás okozta 
fájdalom is. Vajon gyermekünk hogy 
fogadja majd az új környezetet, a pe-
dagógusokat, az új társakat? Hogy fog 
beilleszkedni, nyugton tud-e marad-
ni az elvárásoknak megfelelő ide-
ig? Be tudja-e tartani az új 
szabályokat, figyelni tud-e 
a tanórákon, sokat sír-e 
majd utánunk? Ha mi, 
szülők felkészülten ál-
lunk ezekhez a kérdé-
sekhez, biztosak lehe-
tünk benne, hogy gyer-
mekünk is sokkal köny-
nyebben veszi majd az aka-
dályokat. Fontos hogy a kicsi 
azt érezze, bízunk benne, tud-
juk, hogy minden rendben lesz, 
és ha megszokja az új helyzetet, jól érzi 
majd magát. A mi magabiztosságunk 
erőt ad a gyermekünknek!

Higgyük el, a legtöbb gyermek a 
kezdeti nehézségek után jól érzi ma-
gát a közösségben, élvezi a kortársak 

társaságát, jót tesz neki az új tapasz-
talat. Ha a szülő higgadtan viszonyul 
a helyzethez, ő is megnyugszik majd, 
hamar megszokja az új környezetet, 
szabályokat. 

Védőnői szempontból az egyik leg-
fontosabb feladat szeptemberben a tet-
vességi vizsgálat. Az ember évszáza-
dok óta harcol a tetű ellen, de még a 21. 

században sem sikerült teljesen meg-
szabadulni e parazitáktól. A legkriti-
kusabb a szeptember, az iskolakezdés 
hónapja. A gyerekek előszeretettel ölel-
keznek, összebújva játszanak, így ha-
mar terjed a tetvesség. Leggyakoribb 

a fejről fejre történő fertőzés, de elő-
fordul az is, hogy öltözékkel, sapkával, 
hajgumival vagy ágyneművel visszük 
át a tetűt. A fejtetűre 5-7 napos fejlődési 
ciklus jellemző. A serkéit a hajszálakra 
ragasztott petetartókba rakja. A tetű 
maga picike, szezámmag méretű szür-
kés színű állat, a serke pedig egészen 
apró (kb. 1 mm-es), szürkés színű, ová-
lis, a hajhoz, a tőhöz közel nagyon erő-
sen tapadó, kemény, cementszerű kép-
ződmény. A korpától egyrészt a színe 
különbözteti meg, másrészt az, hogy 
igen nehezen húzható le a hajszálról.

Jellemző az erős viszketés és a 
fejbőrön felbukkanó kiütés-

szerű, vörös foltok. A fejte-
tű eleinte a tarkón és a fü-

lek mögötti területen 
szeret tanyázni, így 
ha gyanakszunk, 
érdemes erős fény 
mellett, akár nagyí-

tóval ezeket a terüle-
teket vizsgálni. A ke-

zelésre vannak patikai 
szerek, különféle oldatok, 

spray-k, samponok, ezeket 
a sűrűfogú serkefésűvel kell 

kiegészíteni. Mivel a serkékből körül-
belül egy hét alatt lesz tetű, a kezelés 
nem egyszeri, azt egymás után több-
ször is el kell végezni.
Problémamentes iskolakezdést kíván a 
 Budakeszi Védőnői Szolgálat!

Kiváló�minőségű�az�új�műfüves�
futballpálya
Augusztus 15-én megtörtént a 44x65 méteres műfüves pá-
lya műszaki átadása. Teljes költsége 62 millió Ft, melyből 
az önkormányzat 13.962.192 Ft önrészt biztosított. A TAO-s 
forrást az önkormányzat közbenjárására a Decathlon áru-
házlánc ajánlotta fel Pósfai Gábor igazgató jóváhagyásával, 
aki Budakeszi szülötte és a Nagy Sándor József Gimnázi-
um rekortán pályájának költségeit is támogatta. A sport-
pálya fejlesztése fontos célunk, hiszen a mozgás és a sport 
egészségünk alapja és a testi-lelki jó közérzet forrása. A fut-
ball-utánpótlás nevelésnek elsőbbsége van az MLSZ-el kö-
tött szerződés szerint, azonban a pályát a lakosság is térí-
tésmentesen használhatja. A használat rendjéről hamarosan 
tájékoztatást adunk. Kérünk mindenkit, vigyázzanak közös 
értékünkre, ne szemeteljenek a pályán, sarat ne hordjanak 
fel. A pályahasználatot a gondnok ellenőrzi. Tervezzük tér-

figyelő kamera elhelyezését is. A pálya ünnepélyes átadása 
2018. szeptember 7-én, pénteken 15 órakor kezdődik, melyre 
szeretettel várjuk önöket! A megnyitó után lakossági, baráti 
társaságok, iskolások mérkőzéseivel folytatjuk a délutánt, 
melyre már most lehet jelentkezni a bede.bakacs@gmail.
com email címen.
 Bakács Bernadett
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Képviselő-testületi�határozatok

A művelődési központ és a hivatal 
parkolójának használata
A képviselő-testület időkorláthoz kö-
tött parkolási rendet vezetett be a pol-
gármesteri hivatal, az orvosi rendelő 
és a művelődési központ területén lévő 
parkolókban - a közterületi parkolási 
rendelet ide vonatkozó rendelkezései-
vel összhangban. Felkérte a BVV Kft-t 
a szabályozás kitáblázására.
 244/2018. (VI. 27.) Kt. határozat

Elbírálták a járdaépítési pályázatokat

A lakossági részvétellel megvalósuló 
járdapályázaton valamennyi pályázót 
(28 fő) támogatásban részesítette. Fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy a 
pályázókkal a megállapodást aláírja. 
A támogatások összege mindösszesen 
bruttó 4.246.965 Ft, melynek fedezete 
az önkormányzat 2018. évi költség-
vetése. Továbbá felkérte a BVV Kft-t, 
hogy a döntésről értesítse a pályázó-
kat. 
(A 2018. évi járdapályázat révén 1100,25 
négyzetméternyi járda újul meg a vá-
rosban. Az utólag beérkezett pályáza-
tokról a soron következő ülésen szü-
letik döntés. – szerk.)
 247/2018. (VI. 27.) Kt. határozat

Elkezdődhet a Kossuth utca  
kivitelezése
Elfogadta a „Budakeszi Város Önkor-
mányzat tulajdonában levő Kossuth 
Lajos utca Erdő utca és Virágvölgy utca 
közötti szakaszán útburkolat felújítása, 
korszerűsítése és a csapadékvíz elve-
zetés kiépítése, felújítása” tárgyban ki-

írt közbeszerzési eljárás eredményéről 
szóló bírálóbizottsági döntést. A kivi-
telezési munkákra bruttó 19.542.598 Ft 
többletforrást biztosított, melynek fe-
dezete az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetése, továbbá szerződést köt az 
ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft-
vel a beruházás kivitelezésére bruttó 
69.442.598 Ft összegben. Felhatalmazta 
a polgármestert a szerződés aláírására.
 257/2018. (VI. 27.) Kt. határozat

Új védőnő Budakeszin

A II. számú védőnői körzetben területi 
védőnői munkakörre 2018. szeptem-
ber 1-i hatállyal határozott időre, 2018. 
szeptember 30. napjáig helyettesítés 
céljából, majd 2018. október 1-i hatály-
lyal határozatlan időre kinevezte Bak 
Zsuzsanna védőnőt három hónap pró-
baidő kikötésével.
 274/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

Új csoportvezető védőnő

A Védőnői Szolgálat csoportvezetői 
feladatainak ellátásával 2018. augusz-
tus 1. napjától 2023. július 31. napjáig 
Garamvölgyi Virágot, míg a csoportve-
zető-helyettesi feladatainak ellátásával 
a fenti időtartamra Maklári Sárát bízta 
meg.  (Gyenes Tamásnét, a korábbi cso-
portvezetőt a képviselő-testület júniu-
si ülésén – a közalkalmazott kérésére 
– felmentette nyugdíjazás miatt.)  
 280/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

Megállapodás a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség, Sportpark Programról 
(Sportpark és futókör)
A Nemzeti Szabadidős – Egészség, 
Sportpark Program megvalósításához 
szükséges forrás kiegészítésére 
3.706.920 Ft fedezetet biztosított az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetése ter-
hére. Felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Nemzeti Sportközpontokkal 

az együttműködési megállapodás kér-
déses műszaki részeit megtárgyalja, és 
a megállapodást aláírja.
 299/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

Elfogadták Budakeszi Város Zenei 
Koncepcióját
A képviselő-testület elfogadta a város 
zenei koncepcióját és felhatalmazta a 
polgármestert annak közzétételére. (A 
koncepciót a www.varoshaza.budake-
szi.hu oldalon olvashatják.)
 293/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

A Budakeszi tanuszodához  
kapcsolódó telekalakítás
Felhatalmazta a polgármestert a Bu-
dakeszi 2415 helyrajzi számú ingatlan 
telekalakítási eljárás során szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, valamint 
dokumentumok aláírására.
 305/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

Újabb szakrendelések beindításáról 
született döntés
Jóváhagyta a következő szakrendelé-
sek 2018 szeptemberétől történő be-
indítását:
- szemészet
- fül-orr-gégészet
- nőgyógyászat
- bőrgyógyászat
- fizikoterápiás és gyógytorna szakren-
delések.
Valamint felkérte a polgármesteri hi-
vatalt és az egészségügyi szakértőt a 
szükséges tárgyalások, egyeztetések 
lefolytatására, a megkötendő szerző-
dések előkészítésére. Továbbá felha-
talmazta a polgármestert a fenti szak-
rendeléseket biztosító szakorvosokkal 
a szerződések aláírására.
 314/2018. (VII. 26.) Kt. határozat

A további határozatok szövegét a www.
varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2018. jú-
nius 27-én és július 26-án tartott ülé-
sein a lakosságot érintő alábbi dön-
téseket hozta:
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honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemelt-
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JULIA DONALDSON
Alex Scheffler: A róka zoknija

Ez a bájos kis könyv a Tölgyerdő me-
séi sorozat része, a legkisebbekhez 
szól. 1,5-2 éves kortól ajánljuk, ebben 
az életkorban még nagyon fontos az il-
lusztrációk szerepe. A róka kicsit ke-
lekótya, szétszórtságában elveszítette 
a zokniját. A kis olvasó segíthet neki, 
hogy megtalálja. Alex Scheffler kedves, 
vicces illusztrációi együtt élnek Julia 
Donaldson verses meséjével.

HELME HEINE 
A három jóbarát legszebb kalandjai
Ebben a könyvben sok minden elő-
fordul: kincsvadászat, civakodás, szí-
nielőadás, cseresznyeszüret és még jó 
néhány kaland. Aztán van még itt egy 

jó nagy adag hu-
mor, egymás 
iránti figyelem, 
összetartozás és 
szerethetőség. 
Minderről a há-
rom jó barát gon-
doskodik: egy 
malac, egy ka-
kas és egy kis-
egér. Óvodás és 
kisiskolás kor-
osztálynak ajánljuk.

Téli rege
W. Shakespeare drámája és Goldmark Kár-
oly operája nyomán 
Szabó T. Anna írta át Shakespeare hí-

res színművét egy gyermekek által 
könnyebben befogadható nyelvezetre. 
Annyiban budakeszi vonatkozása is 
van a könyvnek, hogy Schall Eszter, 
itt élő grafikus készítette az illusztráci-
óit. A CD-mellékleten a zenemű egyes 
részleteit is meghallgathatjuk. Felsős 
korosztálynak ajánljuk.

BOLDIZSÁR ILDIKÓ
Hamupipőke Facebook-profilja
A szerző ezúttal nem csupán népmesé-
ket gyűjtött egy kötetbe, hanem 11 me-
seterápiás ese-
tet ír le, és ter-
mészetesen az 
ezekben hasz-
nált meséket is 
elolvashat juk. 
A Meseterápia 
című elméleti 
könyv gyakor-
lati folytatásá-
nak tekinthető. 
A téma iránt 
érdeklődők a 
könyv segítsé-
gével megismerhetik a meseterápiás 
módszer minden elemét. A nehéz élet-
helyzetekben a könyv kapaszkodókat 
és ötleteket ad a problémák mesékkel 
való megoldásához. 
 Földházi Teréz
 (Nagy Gáspár Városi Könyvtár)

HÁZASSÁG

Révész István és Nagy Irén 2018. július 28-án kötöttek há-
zasságot a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban. Gratu-
lálunk, és sok boldogságot kívánunk a párnak!

 
Városunk  
legifjabb polgárai

Gyimóthy András 
(született 2018. július 3-án)
Tarnai Nóra Hanna 
(született 2018. július 4-én)
Kont Kornél 
(született 2018. július 15-én)
Bakó Hanna 
(született 2018. július 20-án)
Demetrovics Boróka 
(született 2018. július 22-én)
Meszticzky Adél 
(született 2018. július 24-én)
Székely Vivien 
(született 2018. július 26-án)

Papp Ágoston Áron
(született 2018. július 29-én)
Jeremi Fanni 
(született 2018. július 29-én)
Bergmann Anna Léna
(született 2018. július 30-án)

Gratulálunk a szülőknek, 
kívánjuk, hogy sok örömöt 
és boldogságot leljenek 
gyermekeikben, akiknek jó 
egészséget kívánunk!

Helyesbítés
Ezúton is elnézést kérünk Pomozi Orsolyától, a júliusi számban 
tévesen jelent meg gyermeke neve, ami helyesen: Tibiássy Asz-
trik Márton (született 2018. május 18-án).

Mesés�könyvajánló
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Olvassunk�MÉG�meséket!

A mesélést már egészen kicsi gyermek-
korban érdemes elkezdeni, a csecsemő-
nek énekeljünk, mondókázzunk. Mikor 
már ülni tud, nézegessünk vele képes-
könyveket, tőmondatokban beszéljünk 
neki a képekről: “Nézd, itt a csibe a 
tyúkanyóval. Magot esznek.” Másfél-
kétéves kortól az „énmesék” következ-
nek, melyekben a gyermek hétköznap-
jairól mesélünk neki egyes szám har-
madik személyben: „Egyszer volt egy 
kislány/kisfiú, úgy hívták, hogy... Ez 
a kisfiú/kislány elsétált a parkba a na-
gyijával, találkoztak egy kutyussal...” 
Két-hároméves kortól már állatokat he-
lyettesíthetünk a gyermek személyének 
helyébe, és megtörtént vagy kitalált tör-
ténetet szőhetünk köré. Ezek mellé 
akár képeket is rajzolhatunk, vagy ke-
reshetünk könyvben, újságban. 

A népmesék ideje ötéves kor körül kö-
vetkezik, a gyermek akkor már tud any-
nyira figyelni, hogy egy-egy hosszabb 
mesét is végighallgat. Sokan azt gon-
dolják, hogy a mesék „horrorisztikus” 
jelenetei károsítják a gyerekek lelkét. Ez 
nem így van, a hallott meséből a gyer-
mek csak annyit enged magába, ameny-
nyit képes elviselni, feldolgozni. Rá-
adásul ezek a félelmetes elemek mindig 
feloldódnak a mese végére, ezáltal azt 
mutatják meg, hogy a rossz helyzetek-
ből van kiút. Ezeket a meséket ezért ér-
demes végigolvasni: ha valami félelme-
tesről olvasunk, meséljük is végig, hogy 
meglegyen a feloldás. 

Boldizsár Ildikó (a Metamorphoses 
Meseterápiás Módszer megalkotója, 
egyetemi tanár) szerint érdemes az is-
kolába is bevinni a mesét. A pár per-
ces napkezdő mesélés egy hullám-
hosszra hozza az osztályt, utána köny-
nyebb figyelni. A mesehallgatás mind-
két agyféltekét működésbe hozza, ez-
által eredményesebb a tanulás. Nem el-
hanyagolható az ismeretátadáson kívül 
az ezáltali örömszerzés sem.

1-2. osztályosoknak érdemes olyan 
népmeséket mondani, melyekben ter-
mészeti jelenségek, állatok, növények 
szerepelnek (nap, szél, eső, évszakok, 

napszakok, hegyek, tavak, stb.) Ezek se-
gítenek azt megtanulni, hogyan lehet 
leírást alkotni dolgokról.

3. osztályban varázsmeséket válasz-
szunk (természetfeletti lények, elva-
rázsolt személyek, szörnyetegek, tün-
dérek, boszorkányok, embert próbáló 
feladatok, mágikus tárgyak, bűvös ké-
pességek). Ezek hősei mintául szolgál-
hatnak bátorságuk, kitartásuk révén. 

A 4. osztályban tréfás mesék, ere-
detmesék, teremtéstörténetek és a mű-
mesék ideje is eljön. Ösztönözzük a 
gyerekeket saját történetek alkotására 
is: ezekkel üzennek saját félelmeikről, 
érdeklődésükről, nehézségeikről. Ezek 
a mesék öngyógyítók, énerősítők, nö-
velik az önbizalmat.

Népmeséket a későbbi életkorokban 
is érdemes olvasni, hallgatni, mondani: 
egykor élt emberek történetei, szokásai, 

gondolkodásmódja jelenik meg ben-
nük. A kamaszkor bonyolult korszaká-
ban is segítségül hívhatók a népmesék: 
erkölcsi példákat, önazonosulási min-
tákat adnak. 

Mindannyian találkoztunk már „sár-
kánnyal” és „boszorkánnyal”, melyek a 
veszélyforrásokat jelentik a mesékben, 

tehát aki leküzdi őket, képes a valós 
életben is helytállni. Gyakran előbukka-
nó motívum, amikor egy bajba jutott ál-
laton, emberen kell segítenie a mese hő-
sének, ebből megtanulható, hogy sem-
mi sem marad következmények nélkül, 
sem a jó, sem a rossz. A mesei varázslat 
azt üzeni, hogy életünk nehéz pillana-
taiban belső erőnkre kell támaszkod-
nunk, szinte varázsolnunk. A tréfás 

mesék nagyszerűen használhatók, mint 
oldó, felszabadító hatású eszközök. Ál-
taluk meg lehet tanulni, hogyan lehet 
egy-egy nem túl szerencsés viselkedési 
formát, hozzáállást (bosszantás, inger-
kedés, gúnyolódás) a humor segítségé-
vel, és nem sértő vagy agresszív módon 
kezelni. Ezek a mesék sokszor rámutat-
nak arra, hogy mindannyian esendők 
vagyunk, de tanulhatunk hibáinkból, 
ezáltal formálódhatunk. 

A nagy gyerekeknek (kb. 13 éves kor-
tól) a mesékről, mint kulturális kincsek 
őrzőiről érdemes beszélni. A mai fiata-
lok sokszor nem tudják, hová tartanak, 
a mesék ehhez is fogódzókat adnak, hi-
szen alapkérdéseket feszegetnek: az élet 
értelméről, születésről, halálról, bol-
dogságról szólnak. A mesék segítséget 
nyújtanak a nővé, férfivá érés folyama-
tában és a párkapcsolatok terén is. 

A népmesék tehát az emberi élet 
egészét felölelik, annak minden bújá-
val-bajával, örömével, minden korú és 
nemű ember megtalálhatja a neki valót. 
Könyvtárunkban nagyon gazdag vá-
laszték várja az olvasókat a témában. 
 Földházi Teréz könyvtáros

Előző cikkemben a népmesékről ál-
talánosságban írtam, arról, hogyan 
hatnak, miben segítenek. Most rö-
viden összefoglalom, melyik korosz-
tálynak mi való.

A mesei varázslat azt üzeni, 
hogy életünk nehéz  
pillanataiban belső erőnkre 
kell támaszkodnunk, szinte 
varázsolnunk

Budakeszi vegyes borszőlő eladó (rizling, muskotály, cser- 
szegi fűszeres, bianka és szürkebarát). Érdeklődni lehet 
a 06/23/454-507-es telefonszámon.

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
azonnali hatállyal keres az alábbi munkakörökre szak- 
és segédmunkára jelentkezőket: lakatos, víz-gáz szerelő, 
kőműves, burkoló.
Jelentkezni Egyed Emmánál a 30/567-5104 –es telefon-
számon lehet.

Fedett gépkocsi tároló családi háznál 35.000 Ft-os 
havidíjért kiadó. Tel.: 06/30/606-22-87; 06/23/451-009.

Budakeszin József Attila - Arany János utca sarkán tu-
lajdonostól eladó egy önálló 652 m2-es telken lévő, ké-
tszintes, kétgenerációs újszerű családi ház, garázzsal 79,9 
m Ft-ért. Érdeklődni: 06/70/336-35-61 Nagy László.

Történelem tantárgyból vállalom interaktív eszközök 

használatával, élménypedagógiával gyermeke kor-
repetálását. A felkészítés helye Budakeszi. Érdeklődni 
a +36/30/291-6059-es, vagy +36/30/309-13-30-as te-
lefonszámon lehet.

Szereted/szereti a kihívásokat, a kerékpárokat, az au-
tókat? Akkor gyere/jöjjön hozzánk dolgozni! Keresünk 
autószerelőt és segéd vagy betanított munkást. Hogy mi 
lenne a feladat? Kerékpárszerelés, felújítás, tanácsadás, 
új kerékpárok beüzemelése, autószerelés, autógumi sze-
relés, sífelszerelések karbantartása. Sokrétű, változatos, 
érdekes munka. Megegyezés szerinti versenyképes bé-
rezés. A munkahelyi környezet emberbarát. A csapat 
barátságos, segítőkész. Minden adott, hogy nyugodt kö-
rülmények között dolgozhass/dolgozhasson. Érdeklőd-
ni, jelentkezni lehet: Merkl Bt. +36/20/491-71-99.

Budapesti, XI. kerületi telephelyű, hang-, videó- és fény-
technikával foglalkozó cég felvételre keres önállóan 
dolgozni tudó, csapatmunkára is képes villanyszerelőt. 

Ívhegesztésben szerzett tapasztalat előny! Kritérium: 
B kategóriás jogosítvány. Amit biztosítunk: verseny-
képes bér, cafetéria, munkaruha, szerszámok, telefon 
előfizetéssel, egyműszakos munkarend. Jelentkezni a 
hr@intertongroup.com vagy a +36/30/200-08-72-es te-
lefonszámon lehet.

Budakeszi határában fekvő Honvéd kórházba (bejárat 
a Rózsa utca felől) takarítókat és kertészeket keresünk 
(alapbér és egyéb juttatások - túlóra nettó 1000 Ft). Ér-
deklődni: 06/30/447-11-03; escheller@bnref.hu.

Vásárolnék…SIMSON S 50 51 típusú motorkerékpárokat, 
Mz Es, Ets 250, Mz Ts, 250, 250/1 és ETZ 250- 251 tí-
pusú motorkerékpárokat, Pannónia motorkerékpárokat, 
P 10, T5, P20-21 típusokat, Jawa 250 cm3 és 350 cm3 

típusokat, ezekhez alkatrészeket. Tel: 06/30/950-93-83 
vagy 18 óra után 0628437345 vagy hagyjon üzenetet 
telefonszámmal és visszahívom. E-mail: rokakrisz@
invitel.hu.

Apróhirdetés

PÁLYÁZAT

Budakeszi Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet Budakeszi Város Ön-

kormányzat által működtetett Védőnői 
Szolgálat 

területi védőnő 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama:  4 hónapra szóló kinevezés
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő

A munkavégzés helye: 2092 Bu-
dakeszi, Fő u 179.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: 
Budakeszi III. számú területi védőnői 
körzetében területi védőnői feladatok 
ellátása.
Pályázati feltételek:
 főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM 
rendelet 2. § szerint egészségügyi fő-
iskolai karon szerzett védőnői oklevél, 

vagy ezzel egyenértékűnek elismert 
oklevél,
 felhasználói szintű MS Office.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: védőnői munkakörben szerzett 
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának ha-

tárideje: 2018. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információ:  Gyenes 
Tamásné, a 06/30/202-09-70
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. október 31.
A pályázatok benyújtásának 
módja: Elektronikus úton Salamon 
Emese részére a humanpolitika@bu-
dakeszi.hu e-mail címen.
A teljes kiírás: www.hirmondo.budakeszi.hu
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 Generációk Háza szeptember  Szent Mihály hava – Őszelő – Földanya hava

3. hétfő 
8.00 Esztergom, Párkány kirán- 
dulás

4. kedd 
10.00 Pókerarcok: kártyajáték 
kezdőknek és haladóknak 
15.00 Kreatív alkotókör Sza-
kácsi Éva vezetésével

5. szerda 
10.00 Torna 
14.00 Házi praktikák nem csak 
nőknek: szilva, tárkony 
15.00 Filmklub: Derült égből 
család (francia vígjáték) 

6. csütörtök 
10.00 Retro dallamok
13.00 Kapaszkodó klub

7. péntek 
10.00 Verselők

10. hétfő 
8.30 Jóga 

10.00 Jeles napok: kalendári-
um kvíz 
11.00 Híres festők: id. Markó 
Károly, Ili meséi 

11. kedd  
10.00 Nevető délelőtt: vicces 
jeleneteket nézünk

12. szerda
10.00 Torna 
14.00 Híres dívák: Karády 
Katalin 
15.00 Filmklub: Én, Tonya 
(amerikai komédia)

13. csütörtök 
10.00 Örökzöldek: Elvis Presley 
13.00 Turázzunk könnyedén: 
szabadtéri kirándulás 
15.30-19.30 Olajfestés Szakácsi 
Évával (3.000 Ft/alkalom)

14. péntek 
10.00 Társasozzunk! 

17. hétfő 
8.30 Jóga 
10.00 Híres magyar feltalálók

18. kedd 

10.00 Furfangos rejtvények 
15.00 Kreatív alkotókör Sza-
kácsi Éva vezetésével

19. szerda 
10.00 Torna 
15.00 Filmklub: Ó Anyám! 
(amerikai vígjáték)

20. csütörtök 
8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/ alkalom) 
13.00 Kapaszkodó klub

21. péntek 
10.00 Megszólal a hangos könyv

24. hétfő 
8.30 Jóga 
10.00 Jeles napok: kalendári-
um kvíz 
11.00 Híres festők: Munkácsy 
Mihály, Ili meséi 
14.00 Nemzetek Napja: Olasz-
ország 

25. kedd 
10.00 Társasozzunk! 
15.00 Művészetterápia Havasi 
Viktória művészetterapeuta 

vezetésével, téma: bemutat-
kozó mozaik

26. szerda 
10.00 Torna 
13.30 Irodalmi klub: Faludy 
György 
15.00  Filmklub: Oroszlán 

27. csütörtök 
8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/ alkalom) 
13.00 Turázzunk könnyedén: 
szabadtéri kirándulás  
15.30-19.30 Olajfestés Szakácsi 
Évával (3.000 Ft/alkalom) 

28. péntek 
10.00 Hol volt hol nem volt: 
mesék mindenkinek

A változás jogát fenntartjuk! 
Térítés ellenében igénybe vehető 
szolgáltatásink: fodrász, pedikűr 
(bejelentkezés szükséges). További 
információ: 06/23/451-279; ino.
budakeszi@gmail.com; 2092 Buda-
keszi, Erdő utca 83.; facebook: Gene- 
rációk Háza Budakeszi
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