HÍRmondó
Budakeszi

www.hirmondo.budakeszi.hu

XXVIII. évfolyam 2020. január–február

20 éve város Budakeszi
2020. évi hulladéknaptár
Ülésezett a Zöld munkacsoport
5. Sautanz-Sváb disznótor volt Budakeszin
Megóvjuk az Álomvölgyet!
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„Itt az új év, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon!
De ha új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat!”

Polgármesteri tájékoztató

Kedves Budakesziek!
·£Ĵȱ£ȱø£æǰȱ¢ȱ¢øĴȱøȱ·£ȱ£ȱǰȱ·ȱøȱæ·ȱȱ
¤ǰȱ£¤ǰȱ£ûǯȱ
£ȱ£ǰȱ¢ȱ£ȱøȱ·£ȱæȱȱ£ȱ·æ·ȱ¤ǯȱ£ȱ£ȱ£ȱøȱ·ǰȱȱȱ¢ȱ·£·¢ûȱ
øÇĴǰȱæÇĴûȱ·ȱøȱ·ûĴȱ£ÇĴȱȮȱ·ȱ£·ȱ¤ȱŘŖŘŖȬàȱ
ǰȱ ã£Ĵȱ ȱ ¢ûĴÿãǰȱ ûããȱ Ĵȱ ȱ ã£·£·ȱ ·ȱ
ã¢£·ǯ

20 éve város Budakeszi

Ç££ÇàȬǰȱ ·ȱ ȱ ¢·ȱ ·Çûȱ
ȱ¤£àȱǰȱ¢ȱ£øȱ¤ǰȱû·ûȱ æ·ȱ ȱ £¤¤ȱ ¢ȱ ·£ȱ Ĵȱ £ǯȱ
àȱ¢ȱã£ǰȱ¤ȱã- ·Çûȱ ȱ ¤ȱ ·Ç£ȱ
¢£ǰȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ ȱ æ¤ȱ ¤à£ȱ ȱ ·£ǰȱ ·ûȱ ȱ ȱ
ã£·ȱ Ĵȱ £¤ȱ ¤ǰȱ ÿ·£ȱ ·ȱ ¤¤£ȱ·Ç·ȱ·ȱã¢£·ȱ£·ȱã£·ȱ£·¢·ȱ¤£ȱà- ȱ£ȱ·ȱȱ¤·£ȱ¤à¤ǯ
¢·ûǯȱ ȱ ··ȱ ã£Ĵ¤ǰȱ ¤¤ȱ
£·¢·ȱ æĴȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ¢ȱ - Közlekedésfejlesztés és
ȱ ¤¤ȱ ȱ ŘŖŖŖȬǰȱ ȱ ȱ környezetvédelem
··ȱ £ȱ ¤¤ȱ ¢¤Ç¤ǯȱ £ȱ
·àȱ¢·ȱ£¤ȱȱ··ã£ȱ ·æȱ ·¤ȱ ø£ûûǰȱ æ·ȱ ¤ȱ ŗȬ·ǰȱ £ȱ ¢ȱ ã£·ȱ ¢£ûǰȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ Çȱ ȱ £ȱ £ȱȱ¢ȱà¤¢¤¢ȱã£ã·ǰȱ ·£·¢ǰȱ ȱ ££ȱ ȱ ȱ £ǯȱ £·ȱ ȱ
·æȱ·ȱȱ¤ȱ·æȱȱ£·- £·ȱ£ȱȱ£¤ȱ·ȱȱƸȱ¢·ǯȱ
àǰȱ ȱ £ȱ ûæȱ øȱ ·Ç·ȱ
¤ȱ £ȱ ·àȱ ¤ȱ æ- ··ǰȱ·ȱ¢ûĴȱȱȱ¢ȱ
ûȱ·£·¢ȱ¤à£ǯȱ ·ȱ£ûȱ ã·ȱ·ȱ£ȱ£ȱ¤ȱ £ȱ ·Ç··ǰȱ ££ûȱ ȱ àãȱ ȱ¤ȱÇ¤¤·ǯ
·ȱ£·ȱ£ã£ãȱÇ··ǰȱÇ¢ȱ
ȱ£ûȱȱ·£ȱȱȬȱ·ȱ£¤¢¤ȱ¢ûĴȱ¡ȱ ȱ··æȱǱȱ¤ȱȱàȱ£ȱ
£æȱ ãȱ ·ǯȱ ȱ ·ȱ ¤ȱ ã¢ǰȱ ¢ȱ £ûȱ æĴȱ
¢ȱȱ·ȱ£¤ȱȱ·Ç··ȱȱ ȱ ȱ ¤Ȭàȱ ø¤·£·ȱ ǯȱ ¤ȱ
øȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ȱ £¢- æÇûȱ ȱ ã£ã·ȱ £¤¤ȱ ·ȱ ¤¤¤ȱ£¤¤ȱȱ¤àȱ¤ȱȱ
·¢£Ĵȱ ··ȱ ¢ĴÇ··ǰȱ
£¤ȱȱãȱãàȱ¤¢ǰȱ ·ȱ æÇȱ ȱ àȱ æ·ǯȱ
¤àȱ ¤ȱ æ·£ȱ ȱ Çȱ ¤ǯ

ȱ Ǯã£·ȱ ¤·£¤ȱ ȱ ¤Ȅȱ
ȱ £·ȱ ȱ æ·ȱ
ãȱ¤ȱ£·ȱȱ¤£æǰȱ·ȱ¢ȱ¢Ȭ¢ȱæȱ¤£Ĵȱà·¢ȱ·ȱ¤¤¤ȱȱ£¤ǯ

Nemzeti Összetartozás Emlékéve
¤ȱ ȱ ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ ȱ ȱ ·¤ȱ
¢¤£ȱ·àǰȱȱ£ȱ£ÇĴ¤¤ȱ
ȱ £ȱ ã££¤ȱ ǰȱ £ȱ
ȱ ¤ȱ ¤Çæȱ £¢Ç·ȱ ·¢·ȱ£ȱȱ£æȱȱ£ȱ[££¤ȱ ··ȱ ǯȱ £ȱ ¤ȱ
£¤ȱ £ȱ £ȱ ·£ȱ ¢ȱ £ǰȱ £ȱ æȱ ·£ȱ £ȱ £ÇĴȱ
¢ȱ£·£æȱ£¤£ǰȱ¢ȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ ¤àȱ
àȱ¢Ĵ¤ȱȱȱ¤ȱ·£¤£ȱ
¤ȱ·Ĵǯȱ£ȱ££¤ȱȱ·¤ȱ£ûǯ

Téli sportok és báli szezon

øȱ¢ȱȱ·ȱã£·ǰȱ¢ȱȱ£ȱ
Ç··ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ £Jótékonyság és közösségépítés
£ûȱȱȱ·ȱàǰȱ¢ȱàȱæȱàȱȱ·ȱ£ǰȱȱ£Çȱ ·ȱĴȱȱ¤ȱ·¤¢ǯȱæĴûȱ
·ȱãȱȱ¤£àȱÇ··- ¤ȱ·ȱȱ¤ȱ££ȱǰȱ¢ȱȱȱ
·ǯȱ£·ȱ¤àȱ·ȱ£·¢£·ȱȱ ȱ¤ȱ¤£¤ǰȱãȱø¤ȱÇǱȱǮȱȱȮȱȱȄȱ ǰȱ¢ȱ£¤ȱȱ¢ãȱȱ
·¢ÿæȱ£ȱ¢£ûȱǰȱ·ȱǮà- ·£ûûȱ£ȱȱ·ȱ·£ȱ·¢¤ȱ ¤·£¤Ȅȱ ûǯȱ £ȱ ·- ø¤¤ǯȱ
¢ÿæȱ £ȱ ȱ Çȱ ¤Çæȱ ·ȱ
¢ȱã·æȱ¤àȱȱû£- ȱ øȱ £æȱ Ç¤ȱ ¢¤ǰȱ ·ȱ ¤£·¢ǰȱ ȱ ·ȱ ·- Ƿ
¤à¢·ȱ ȱ ¢£ȱ ·ȱ ȱ
£·ǰȱ ££ȱ Çȱ ȱ ¤£Ȭ
àǯȱ
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A hónap témája

ton is kapcsolódik a fentiekhez. A járdák sózását ma már kormányrendelet
tiltja a fás szárú növények védelme
ÚJRAHASZNOSÍTÁS Nincs szezonja dagabb konyhai hulladékok adják a érdekében. Ezért az ingatlantulajdonoa komposztnak vagy mégis? A kom- komposzt alapanyagok másik, nagyon ȱȱȱƺȱ£¤¤ȱposztálás egész éves tevékenység, hi- fontos, de kisebb felét. Ha sok hó vagy ¢·ȱ ȱ £¤àȱ ƺȱ ¤Ç·ǰȱ
szen a természeti körforgás nem áll le æȱ ǰȱ ȱ ·¤ȱ ·ȱ ¤- fahamu vagy zeolit használata. Már
soha. A kertekben csendben dolgozó ȱ¢ȱ£ȱ£Ĵȱ£¤Çȱȱ kapható Budakeszin környezetbarát
£ȱ ȱ ·ȱ ÿãĴȱ komposzthalmot. Téli szárazság esetén Ç¤ȱÇæȱǰȱ¢ȱ¢ȱ
lakhelyet biztosítanak az apró talaj- a konyhai hulladékok rendszerint ele- æȱã£æȱȱ£ǰȱȱãȱã£lakó rovaroknak, baktériumoknak, æȱ ãȱ ·ȱ £Ç- æȱ Ĵȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ
¤ȱ ·ȱ ȱ ûãȱ ȱ Ĵȱ £¤ȱ nak. A szezonban fontos téma az utak komposztjavításra.
Graczka Sylvia, Ökokeszi
¤ǯȱ £ȱ ·ȱ ȱ ȱ æ- síkosság mentesítése, amely több pon£Ĵȱ ·£ȱ ȱ ȱ
kiszórt konyhai maradékokból. Az
avart van, aki összehúzta, és keretben
komposztálja, még jobb azonban, ha
a fagyérzékeny növények (pl. fügefák,
rózsabokrok) tövébe halmozzuk, ezzel kis védelmet nyújtva számukra.
·ȱ ȱ ȱ ȱ ę¢ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ
æȱ ¤¢ȱ ûȱ ȱ ladékok a komposztálóba: ilyenkor
több kerül a szénben gazdag összeteææǰȱ ø¢ȱ àǰȱ ¢àȱ
és ágdarálékból. A nitrogénben gaz-

Telt ház és érdemi munka volt
a Zöld munkacsoport második ülésén
KÖZÖSSÉGI MUNKAȱ ǯȱ ¢æȱ Ĵlia polgármester asszony így összegezte közösségi oldalán a munkacsoport
ülését: „Nagyon örülök, hogy egyre
többen csatlakoznak a novemberben
·ȱ ÇĴȱ £ãȱ hoz! A mai ülésen a budakeszi gim¤£ȱ ·æȱ ȱ ·£ȱ Ĵǯȱ
æǰȱ øȱ ȱ ·ææȱ ȱ ãĴǯȱ
ȱ ãæȱ Ǯ£ãȱ Ȅȱ ¤£nak az olvasók a Budakeszi Hírmondó, a Budakeszi Polgármesteri Hivaȱ ·ȱ ȱ ȱ Ğǯȱ ¤ǰȱ ȱ
az Ökokeszi munkatársai is segítséûȱ £ǯȱ ȱ £ȱ ·£Ĵȱ ·ȱ
ránk váró feladatokról, a Budakeszit is

Közösségi komposztáló

·æȱÇȱ¤¤àȱ·ȱ£ãȱ·¤àȱ
¢£ĴûǯȄ
£ȱ û·ȱ ·£ȱ Ĵȱ ·ȱ £Ĵȱ £ȱ æȱ æ·£ǰȱ
àȱ ¤ȱ ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ
már több referenciával rendelkezik,
·ȱ ȱ £·¢·ȱ ȱ æÇȱ ȱ ãȱ
munkacsoportot céljainak elérésében.
ȱ £ȱ ¤ȱ £àȱ Ĵȱ
a munkacsoport tagjaival a Green city
ǰȱ ¢ȱ æȱ ·ȱ ȱ ûlések visszakapcsolása az ökoszisz·¤ǰȱ ·æȱ ·ȱ àȱ
városok létrehozása a települési zöldfelületek integrált és interdiszciplináris fejlesztésével.

csoport jóvoltából, és általuk felkért
szakemberek is tartanak majd felvilágosítást ebben a témában. A harmadik
Múlt év végén, novemberben megtör- ã£ûȱ·æǰȱ¤ȱ¤ȱã£- ¤àȱ¢£··ȱȱȱĴȱȱȱ
Ğǯǰȱȱ¢£Çȱ¢£·¤ȱ£ǯȱ
·ȱ £ȱ æȱ ã£ã·ȱ £¤àȱ ¢ÿãĴȱ ȱ £¤¤¤ȱ £¤ǯȱ
telepítése a Munkácsy és a Vásárhelyi ȱȱæ·ȱȱȱã- A pontos cím meghatározása lakossági
Pál utca sarkán. Decemberben pedig £ã·ȱ£¤àȱ£¤ǰȱ·ȱĴȱ ¢£·ȱĴȱǰȱ£àȱȱ·ȱ
a 2. közösségi komposztáló telepíté- ȱĴȱȱ¢ȱàȱ£- ã¤¢£ȱ ·æǰȱ ȱ ¢sére is sor került a Meggyes utca és a Çǯȱ £ȱ æ¤ȱ ȱ £- szénászugi részönkormányzat elnökéȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ Ĵæȱ nek hamarosan az Ökokeszi helyi civil nek irányításával.

Fotó: Pixabay

Télen a komposztról

Városi hírek
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Kilátás a világhálóra
SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár
ãȱȱŗśȱ·ȱ£Ĵȱ£ȱgyarország programhoz, melynek célja a lakosság informatikai tudásának
fejlesztése volt, valamint segítségnyújtás az elektronikus ügyintézésben.
Gépparkunk fejlesztéséhez és a munkatársaink képzéséhez anyagi támoga¤ȱȱǯȱȱȱæã£ȱ
átalakult, és a Digitális Jólét Program
ǻ Ǽȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ·£ȱ æȱ
ã¢¤ǰȱÿæ·ȱ¤£ȱdig DJP-pontnak nevezik. Ezek közül
könyvtárunkat érte az a megtiszteltetés, hogy a frissen megjelent Kilátás a
¤¤àȱ Çÿȱ ¤¢ȱ àȱ
sajtótájékoztatójának helyszínéül szol¤ǯȱȱã¢ȱ¢¤ȱ ¤¢ȱ¤£ǰȱ
az Innovációs és Technológiai Minisz·ȱ ¢Ĵȱ ¤¤ȱ Ĵȱ
be. „Akárki, aki folyamatosan tanul,
ęȱ ǯȱ £ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ£ǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱęȱȄȱ
ƺȱ ·£ȱ ȱ £·¢ȱ ¢ȱ ȱ
amerikai üzletember gondolatait dr.
¢æȱ Ĵȱ ¤ǰȱ ȱ Ç¢ȱ
¢ĴǱȱ Ǯ£ȱ ã¤¢£ȱ
ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ækorú lakosokról való gondoskodást.
ȱ ȱ ȱ Çȱ £·ãÿȱ ramkínálatával a Generációk Háza, ilȱȱ Çȱ¤Çæȱ£¤ȱ£gáltatása, valamint könyvtárunk is. A
Çûȱę¢·ǰȱãæ·ȱ£ǰȱ
hogy településünk 2017-ban megkapȱ£ȱ æ¤ȱ[¤¢£ȱÇǯȄȱ
ȱ Ĵȱ ¤¢ȱ ¢ȱ æ-

ȱ £ȱ æȱ
generációnak szól,
célja, hogy közértæǰȱ ¢ȱ ÿȱ
és képek használa¤ȱ àȱ ¤Ĵæȱ ȱ ȱ ȱ
számítógép-használat és az internetes
böngészés alapjait.
A kiadvány kereskedelmi forgalomba
nem kerül, a DJPpontokon lesz megtalálható, ugyanis
az a cél, hogy a DJPpontokon dolgozó
mentorokkal is kapcsolat alakuljon ki,
és akár a kiadvány
kapcsán, akár egyéb
kérdésekben is bátran forduljanak hozzájuk. Azért, hogy
minél sokoldalúbban tudjak segíteni
vagy tanácsot adni
a
könyvtárunkba
·æǰȱ ·ȱ ¢¤ȱ ·£ȱ
ȱ¤ȱ·ÿ·ȱ£ûæȱ
Çÿȱ ·£·ǰȱ ·ȱ £ȱ Ĵȱ ȱ ¤ȱ ȱ ŗśȬ·ȱ Ĵȱ ȱ ¢ȱ
æ¤ȱ ȱ ã¢¤ȱ ĝȱ £ûæǰȱ
ȱ ¢ȱ Çǯȱ £·ȱ £¤øȱ
hallgatóságot sikerült megismertetni
ȱ ¤¤àȱ Ȯȱ £ȱ æ¢ãȱ Ĵȱ ·æȱ Ȯȱ £·¢ǯȱ £ȱ æ¤ȱ
fontosnak tartom megemlíteni, hogy

az internetes információszerzés, bár
¢ȱ·ȱ·¢ǰȱȱȱĴȱmáció nem feltétlenül hiteles, szemben
az elismert tudósok által írt szakkönyvekkel. A Nagy Gáspár Városi Könyvtár, mint DJP-pont minden kérdésben
igyekszik segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.
£æȱ¤
ã¢¤ǰȱ Ȭ

7iPRJDWiVDEXGDNHV]LUHQGĞU|NQHN
ELISMERÉS Mobiltelefonokkal és fedélzeti kamerával seÇȱ ȱ £ȱ ·æȬûȱ ȱ ¢ȱ æãȱ ¤¤ǯȱǯȱ ¢æȱĴȱ¤ȱ·ȱà¤ȱ à£·ǰȱ
ȱ ã££¤ǰȱ ã£¤¤ȱ·ȱ ã¢£·ȱ£Ĵ¤ȱ
ãȱȱ¤ȱ£ȱ£ã£ãȱ ěȱ ·ȱænoknak és kollégáinak 2019. decemberében.
ǯȱ ¢æȱ Ĵȱ ǰȱ ¢ȱ ¤Ĵȱ £ã£ãȱ ¤¤¤¤àȱȱ·æȬûȱããĴǰȱ££ȱȱȱȱ
ã£ȱÇ£ĴȱæȱÇ·¢·ǯȱȱ·ȱtelefon, valamint az egy darab szolgálati gépkocsikba szerelæȱ·£ȱȱ··ȱŘŖśȱ£ȱǯȱ£ȱã¤¢£ȱ
·ȱã£ãȱȱææȱ¢ȱ¤¤ȱĴǰȱ£¤·£ȱ·ȱ¤£ȱ¤¤ǯ
à¤ȱ à£·ȱ £ȱ ø¢£ǰȱ ȱ ·æȬû- ã£ãã£ȱȱȱæãȱ·ȱȱ¤æãȱã£ãȱ¤æã£·let a továbbiakban is minden lehetséges eszközzel segíteni, sét, ezzel is növelve a lakosság biztonságérzetét.
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Büszkeségeink

Az év kisvállalkozója a Stadt étterem
DÍJAZÁS Budakeszi Város Önkormányzatának javaslatára
£ȱ·ȱ¤£àȱÇȱȱȱȱ¢ȱ ã£¢ÿ·ȱ ȱ £ȱ ȱ ·Ĵȱ æ·ȱ £¤¤¤ǰȱ déglátóipari tevékenységét.
ȱ £ȱ ǰȱ ŘŖŗşǯȱ ·ȱ £Ĵȱ ȱ ¢ȱ ȱ û·ȱ Ĵȱ Ç¤àȱ
ǯȱ ¢æȱĴȱ¤ȱȱ¤ȱ£ȱ·Ĵȱ·æ·ȱȱȱ·£ǯȱȱÇȱȱ¤ǰȱ£ȱ
·ĴȱȱĴȱ¤ǰȱȱ£ȱ·Ĵȱã··æȱ·£ûǯ
Hogy került a szakmába?
·æãȱȱȱ¢£ûȱ·ȱȱ£ûȱǯȱ¤ȱ¢rekkoromban magamba szívtam a szakmát édesanyám mun¢·ǰȱ £¤ȱ ·ȱ ¢ȱ ǯȱ ·ȱ
àȱ ·ȱ £¤àȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ £ȱ £ûȱ¢ûĴȱȱȱ£¤ǰȱ£¤ȱ·£ȱȱ·¤àȱã£·¤ǰȱȱĴȱ£ȱû££æȱ£¤ȱǯ

ƺȱȱŗŖȱ·ȱȱ·ûȱƺǰȱ·ȱȱȱ£àȱśȱæȱ£¤ȱȱǯȱŗřȱ·ȱĴȱȱȱ¢ȱĴȱ·æȱ·ǰȱȱȱ··æȱȱȱãǰȱæȱ·ȱȱ
¤ȱ··æȱȱħ¤ȱǯȱ æȱÇȱ££ûȱ
£ȱ ·ȱ ¤ǰȱ £ȱ ȱ Çȱ ȱ ¤ȱ æÇȱ ȱ ǰȱ
¢ȱàȱøȱ¤ǯ

Magyarán, végigjárta a ranglétra minden fokát.
ǰȱȱŘŖŖŜȱ·ȱ ¤ȱȱ·¤ȱ¤ȱ¤ȱȱȱæ·ǯȱȱȱȬȱȱ¤Çq¢ȱ¤ǰȱȱ·ȱ·ȱ£æĴȱæȱæÇ·ȱȱȱ·Ĵ·ǰȱã£ȱȱȱ¤·£àȱàȱǯȱȱæȱȱ·ȱ¤¤ǯȱ
ȱşȱ·ȱȱû£Ĵ¤ǰȱ£ȱãæȱ·ûǰȱàȱ àȱ¤ǰȱ·ȱ£·ȱ¢ȱȱȱæÇ·ǯȱĴûȱ
¤ȱĴȱ£ȱøȱû£Ĵ¤ǰȱȱĴȱȱ¢¤ȱȱ£ǯ ȱ ǰȱ ££·ȱ ¤£ǰȱ ¢ȱ ããĴȱ £ȱ ȱ ȱ ¢ȱ
¤ȱŞŖȱŶȬȱ·Ĵȱ·£ȱ·ȱ¢ȱæȱ¢·ȱǯȱ
ȱȱȱ·ãæǵ
ȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ ¤£àȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ ¤æȱ£ȱ¤¢£àȱ¢ȱûǰȱȱã£·Ȭ £àȱȱ£ûȱȱȱ·£ǯȱ
¤ǰȱ ¤£ȱ æ·ǰȱ æȱ ȱ ȱ
£¤ǯȱ1ȱȱ¢Ȭǰȱȱ¤ȱ¢ȱ·ȱ£ȱ·- Ĵȱ ȱ øǰȱ ȱ ¤ȱ £ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ
ȱæȱ£ã£ȱ¤ȱȱȱ¤àǯȱ- ¢ȱȱȱ£ȱȱ£ǰȱȱȱ·£ȱ£ȱȱøȱ
¢ȱȱ£¤ȱȱ¤¢·ȱȱ¤ȱ¤¤- æÇ·ȱǯȱ£ȱ£ȱȱȱæ£ȱ£ȱȱ£ȱ
¢ȱ ǯȱ £ȱ ¢ȱ £ȱ ȱ àȱ ¤ȱ ¤£ǰȱ¢ǰȱ·ǰȱȱȱ·£Ĵȱ£ȱȱ·æǯ

Díjazottjaink a Pest megyei Sportkarácsonyon
BÜSZKESÉG Átadták az idei év Pest
¢ȱȱàǰȱ·ȱ£vezetei elismeréseket. A Pest megyei
¢¤£ȱÇ£·ǰȱȱȱ
ŗřȬȱ ¤¢ȱ Ç¤àȱ
û·ȱ ã¤¢£ȱ ¤ȱ £ȱ 1ȱ ·¢ȱ £æsport Szervezete elismerést a
£ȱ ¢¤¢æ£æȱ A¤£ȱ
¢ûȱǯȱȱ¤·ȱ Çȱ ȱ £ȱ ·æȱ
ȱ à£·ȱÇ··ȱǯȱ
ȱ £ȱ ¢¤¢æ£æȱ
A¤£ȱ ¢ûȱ ŘŖŗŖȬȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ·¤£¤ȱ û·ûȱ
àȱ ¤ȱ Ĵȱ ȱ laló Keszi törzs iránt való tiszûȱ ȱ ȱ ¢ǯȱ ȱ

ȱ ¤ȱ £ȱ ¤øȱ tó megemlékezéseket és a hagyománygyermekek számára a hagyományos æ£æȱ £·¢ȱ ã·æȱ ·£·íjászat oktatását történelemoktatással telt.
ȱ à£·ȱ£ȱ·¤¤ȱ
¢ãǰȱæȱûȱàȱ·£Ĵǰȱ¢ȱãȱȱ
řŖȱ ·ȱ ÇĴȱ ·ȱȱ£ȱ£·¢ȱ
István Általános Iskolában. Szervezi és rendezi
£ȱ £ÿȱ ¢ȱ
ȱ ã£·ǯȱ Ĵȱ ȱ
harmadik és negyedik korȱ¤ȱ¤ȱ æȱ £rét is irányítja.
£ȱû·ȱszi Város Önkormányzata
nevében ’Sigmond Bertalan alpolgármester gratu¤ȱȱÇ£Ĵǯ

Budakesziért dolgozunk
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30 éve alakultak újjá
a Budakeszi cserkészek
JUBILEUMȱ¢£¤ȱŗşŗŘȬȱ
ȱ ȱ ȱ ·££ǰȱ ¢ȱŗşŚŞȬȱĴǰȱ·ȱȱ£¤¤ȱæĴȱ·ǰȱŗşŞşȬȱȱø¤ǯȱ£ȱȱřŖȬȱ·ȱ··ȱ
££æãĴȱ ȱ £ȱ æȱ ·£ǰȱ ·ȱ æȱ ȱ ·¤¤ȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ
ø£·ȱ ø¤ǯȱ řŖȱ ·ȱ ãȱ ã£ãĴȱ
Hellner Péter kezdeményezésre indult
ȱȱ¢ȱ£ȱø¤·£·ǯ
ȱ¢ȱ·ȱȱȱȱŗşŖŝȬ
ȱ ȱ ·££ǰȱ ¢ȱ
¤àȱ ·ȱ ·£àǰȱ £ȱ ȱ
ȱ ȱǵȱæȱ·ȱ£ȱ
ǰȱ£ȱ··æǰȱ¤ȱ ããĴȱ £·æȱ £·Ĵûȱ
ȱ ǰȱ ȱ £ȱ ŗşŖşǯȱ
£ǯȱ ¤£ȱ Ĵ¤ȱ ·£ȱ
ȱ¤ǯȱ
ȱ ·££ȱ £ȱ ·£ȱ ¤ȱ ¢ȱ ã·ǰȱ ȱ
Ħø¤æȱ ££ǰȱ ¢ȱ ¢Ĵȱ
ȱ £¤¤ȱ £¤£¤ǰȱ ȱ
·ȱ ¤ȱ ûãã£·ȱ ·ûǰȱ
£ȱ Çàȱ ¤ȱ ¤£Ĵȱ ·ǰȱ
ȱ ·ȱ à£ȱ æǯȱȱ·Ǳȱ££¤¤¤ȱȱęȱæ··£ǰȱę£ǰȱ£ǰȱ¤ȱ
·ȱ ȱ ··ȱ ȱ £·ǯȱ Ĵȱȱ¤ȱ¤¤ȱȱ¤ȱ
ÿãǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ à£ǰȱ ¢ȱ
¢ȱ ¤·ǰȱ ·£ÿȱ £¤ǰȱ ··ȱ ǰȱ¤£¤ȱø¤ȱ£ȱ
ǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ
¤ȱ ȱ ·æȱ
ȱ ǯȱ ȱ ·£ȱ
alapeszméi a megalakulástól
¤£Ǳȱȱ·£ȱ£ȱ ·ȱ ·ǰȱ ȱ ¤¤ǰȱȱ¢¤ǰȱ¢ȱ
¢ȱ¢ȱ·£ûǰȱ
ȱ ȱ ÿ£¤ǰȱ àã·ǰȱ
¢ȱȱ·¤¢ȱÇûǯ
£ȱøȱřŖȱ·ȱã£ȱ
ã£ȱŗŖŖŖȱæȱĴȱ·£ȱ£ȱ ȱ ¢ȱ ·£·ǯȱ
ȱ ȱ ¤£ȱ Ĵ¤ȱ
·£ȱ ¢ȱ řśŖȱ
æȱÿãȱǻ£ȱ·£¤ȱ¤nyosan az egyik legnagyobb
·£ȱ £ȱ £¤Ǽǰȱ
melybe beletartoznak azok a
·ǰȱ ·¢£ȱ £àȱ
ǮæȄȱǰȱȱ¤ȱŗşŞşȬǰȱ

¢ȱ£ȱøȱ·£ȱ·æȱæ£ȱ £ȱ ȱ ££ǯȱ æȱ ȱ řśŖȱ ææȱ řŖŖȱ æȱ ȱ
ȱ ã£¤¤ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ
ȱ£¤ǯȱ¢··ȱȱ·£·ȱ ŜȬŝȱ ·ȱ £æǰȱ £ȱ ¤ȱ
··ȱ¢ȱæǰȱ£ȱ¤·ȱȱƺȱ
ȱȱŗŞȱ·ȱȱȱ£¤ÇȱƺȱȱŗŖȮ
ŗŘȱ·ȱǯ
ȱ ·£ȱ ¤ȱ £ȱ æǰȱ
¢ȱ ¢ȱ ŗŖȬŗŘȱ æǰȱ ¢ȱ £¤¢£ȱ
£àȱã£ã·ǰȱ¢Ȭ·ȱ£æǯȱ
^ȱ ȱ ·ȱ ¤£ȱ ȱ £ȱ
¤£àȬ¤£ȱ Ĵȱ ·£ǰȱ
¢Ȭ¤·ȱà¤ȱ£¤ȱ£ȱ·£ǯȱȱã£æȱ¢·ȱ£ȱ
ȱǰȱȱ·¤¢ȱæȱ£ȱ¢ûĴǯȱ
A kisebbeknél leginkább a játék kap
£ǰȱ ȱ ã£ã·ȱ ·Ç·ȱ ·£·ǰȱ
ȱ£·ȱȱȱ¤¤ȱǯȱȱȱ
æ·ȱ ¤ȱ ø¢ȱ
szerepelnek tábor ismereti gyakorlatok
ȱ ǻÿ£¤ǰȱ à£¤ǰȱ ûǯȱ Ǽǯȱ
Ĵȱ Çæȱ ·ȱ ȱ ȱ ã¢ãǰȱ ȱ ȱ ǻæȱ £¤¢Ǽǰȱ
akik számára havi egy alkalommal
ȱ£¤ǯ
¢ȱ ·ȱ ¢ȱ ¤ȱ £ȱ·£ȱȱ·£ǯȱȱã·¢ǰȱ¢ȱȱ¤ȱȱ-

Ȭȱã·ȱȱȱ
ȱ¢ǯȱ øȱ£ȱƺȱ£ȱ
ã··ȱ ¢·ȱ ƺȱ ȱ řȱ ¢ȱ ¤£àȱĴ·ȱǰȱ¢ûĴÿãȱ
ȱ ȱ ĞȬǰȱ ȱ ȱ ¢ȱ ·£Ĵȱ
¢£ǰȱȱ ¤¢ȱ£à¤ǰȱ
ȱ ¤¢ȱ ø¤ȱ ·ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ £ÇĴ¤ȱ ȱ ã¢£ǯȱ
ŘŖŗşȬȱ ȱ ·£¤£ȱ ¢··ÿȱ
øÇ¤ȱ æȱ ·£ȱ ¤ȱ ȱ
segédmunkákban és a takarításban is a
·£ǰȱȱȱ£ûæȱȱ·£ȱ¤ǯȱȱ
£ȱ ŗşŖşǯȱ ¤£ȱ Ĵ¤ȱ ·£ȱ ȱ ¢ȱ ·£ȱ £ã·ȱ ·£ǰȱ ã£ȱ àȱ
ȱ àȱ ȱ ·¤ǰȱ £ȱ æȱ ȱ
programjaikon is részt vesznek évente
ãȱ ǯȱ æȱ ¤¤ȱ
ȱȱ·¤¤àǰȱȱ£ȱ¢ȱ·ȱæȱȱ£ûæȱ£¤Çǯȱȱ
¢ȱÇ¤¢ȱǰȱ£ȱȱæ·ǰȱ
¢ȱ·£ȱ¢ȱȱûã·ȱ¤¢¤zatokon.
£ȱ ã£æȱ ¤ȱ ·£ȱ ȱ
reményteljesnek ígérkezik Budakeszin
ȱ ·£ȱ £¤¤ǰȱ £ȱ ȱ £¤ȱ
ȱ æȱ ȱ ¤ȱ¤ȱæȱ¤ȱ·£ǰȱȱ
£ȱ£·ȱ¤ȱȱãkéletesíteni kell.
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Adventi ünnep a közösségi téren
SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY Idén december 6-án nyiĴȱȱ·¤¢ȱȱÿæ·ȱã£ȱĴȱã£ã·ȱ·ǰȱ ȱ ¢ȱ ·£·¢ȱ £àȱ ÿȱ Ĵȱ
à¤ȱ¤ȱ æ¤ǰȱ Ȭȱ ·ȱ £ÿȱ ȬĴǰȱ
û·¢ûæȱ ¢ǰȱ ¤¢ȱ ¤¤ȱ ¤¤ȱ ȱ ¤àǯȱȱ ǯȱû·¢ûæȱ¢ȱ£ÿ£·ȱ¤ȱȂȱ
ȱ£¤£àȱĴȱààǰȱȱããȱÇ£Ĵ·ȱȱãÇ¤ȱę¤ǯȱȱ·¢æȱ£ÿȱãȱ
£¤£¢ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ £¢·ȱ 1Ĵȱ ¤£ȱ ǯȱ Ǳȱ §Ěȱ ¤£àǰȱ ȱ §Ěȱ ¤£ȱ ¤£ǰȱ·£¢ȱȱ¤£ǰȱȱȱ ȱȱ
ȱ££æǰȱȱǯȱ££¢ȱ ǰȱ£ȱ
¤ȱ¢£æǯȱ[£ȱŝȱû·¢ȱ¢£Ĵǯȱ

Különdíjas
Nagy-Takács Ágnes (egészséges szelet)
Gyermekek kategória
I. Szabó Hanna (habos meggytorta)
æĴȱà
I. Kocsis-Gergely Adrienn (pisztáciás, mandulás mini kuglóf
àȱãĴȱ·ȱ¤¤¤Ǽ
ǯȱ ·ȱ¤ȱ£ȱǻûȬ·£ȱǼ
ǯȱ¤ȱ1ȱǻȱû·¢ȱȱ¢ȱ¢¤¤àǼ

ȱ£ȱ£ÿȱã·ȱ¤ȱȱ¢ȱ£øȱ¢æ£ǰȱȱȱ £¢·ȱ1Ĵȱ¤ȱ¤Ĵȱ¤Çȱȱ¢ȱ·ȱ·ȱȱ£ȱŘŖŗşȬȱ·ȱû·¢ȱÇȱȱ£àȱ ȱȱ¢¤¤ǯȱ
£ȱȱû·¢ȱŘŖŘŖǯȱ·ȱ¢ȱàȱ£ȱȱ£ȱ¤£¤ȱ·ȱȱȱ £¢·ȱ·Ĵǯ
HABOS MEGGYTORTA
6]DEy+DQQDJ\Ę]WHVUHFHSWMH
Hozzávalók a piskótához:
JOLV]W z JpWNH]pVLNHPpQ\tWĘ z FVDSRWWNNVWĘSRU z WRMiV z HNKLGHJYt]
z  FVLSHW Vy z  J NULVWiO\FXNRU z  WDVDN
YDQtOLiVFXNRU
Hozzávalók a krémhez:  QDJ\ YHJ NLPDJR]RWWPHJJ\ z HNNULVWiO\FXNRU z XMMQ\L
FLWURPKpM z FVLSHWĘU|OWIDKpM z WDVDNYDQtOLiV
FXNRU z [HNSiOLQND z GOWHMV]tQ z
JSRUFXNRU z WDVDNYDQtOLiVFXNRU
z WDVDNKDE¿[iOy z JWRUWDEHYRQy
Elkészítés:$OLV]WHWD]pWNH]pVLNHPpQ\tWĘWpV
DVWĘSRUW|VV]HNHYHUMN$SLVNyWiKR]YDOyWRMiVIHKpUMpNHWDYt]]HOpVDVyYDOIHOYHUMNPDMG
D]DSUiQNpQWEHOHV]yUWNULVWiO\FXNRUIHOpYHONHPpQ\KDEEiYHUMN$WRMiVRNViUJiMiWKDERVUD
NHYHUMN D PDUDGpN NULVWiO\FXNRUUDO pV D YDQt
OLiVFXNRUUDOPDMGOXNDVIDNDQiOODOEHOHNHYHUMN
D KDE HJ\KDUPDGiW $ PDUDGpN KDERW pV D OLV]WHW IHOYiOWYD
DGMXN D PDVV]iKR] $ WpV]WiW VWĘSDStUUDO NLEpOHOW IRUPiED
|QWMN pV HOVLPtWMXN  IRNUD HOĘPHOHJtWHWW VWĘEHQ 
SHUFLJ VWMN +D NpV] YDQ OHV]HGMN UyOD D IRUPiW pV NRQ\KDUXKiYDOOHWDNDUYDKDJ\MXNNLKĦOQL$W|OWHOpNKH]DPHJJ\EHIĘWWHWOHV]ĦUMNOHYpWPHJWDUWMXN GOUHYDQV]NVpJQNKD
HQQpONHYHVHEEYt]]HOYDJ\IHKpUERUUDONLHJpV]tWMN V]pS
V]HPHWIpOUHWHV]QNDGtV]tWpVKH]GOEHIĘWWOpWIHOIRUUDOXQN
DNULVWiO\FXNRUUDODFLWURPKpMMDOpVDIDKpMMDO$PDUDGpN
GOEHQHONHYHUMNDSXGLQJSRUWDIRUUiVEDQOpYĘOpKH]DGMXN
PpUVpNHOW WĦ]|Q EHVĦUtWMN PDMG EHOHNHYHUMN D PHJJ\HW pV
NLKĦWMN $ SLVNyWiW  ODSUD YiJMXN pV PHJORFVROMXN  HN
SiOLQNiYDOGOWHMV]tQWJSRUFXNRUUDOpVWDVDNKDE¿[iOyYDO
Fotó: András Márton

NHPpQ\ KDEEi YHUMN $] DOVy WRUWDODSRW D WRUWDIRUPiED KHO\H]]NPHJNHQMNDWHMV]tQKDEpVDPHJJ\NUpPIHOpYHOEHIHGMN D N|]pSVĘ SLVNyWDODSSDO PDMG D PDUDGpN PHJJ\NUpP
pV KDE N|YHWNH]LN 5iKHO\H]]N D KDUPDGLN ODSRW LV pV OD]iQ
OHWDNDUYDyUiUDDKĦWĘEHUDNMXN$WRUWiUyOOHHPHOMNDNDULNiW pV ODSRV WiOUD WHVV]N $ FVRNROiGpW pOpUH iOOtWMXN PDMG
EXUJRQ\DKiPR]yYDO IRUJiFVRNDW IDUDJXQN EHOĘOH $ PDUDGpN
WHMV]tQWSRUFXNURWYDQtOLiVFXNURWpVKDE¿[iOyWNHPpQ\KDEEi
YHUMN(J\KDUPDGiWKDE]ViNEDV]HGMNDW|EELWHOVLPtWMXND
WRUWD WHWHMpQ pV ROGDOiQ $ FVRNROiGpIRUJiFVRNDW D WRUWD N|]HSpUHKDOPR]]XND]WiQGXQGLKDEUy]ViNDWQ\RPXQNDWRUWD
V]HJpO\pUHpVDIpOUHWHWWPHJJ\V]HPHNNHOGtV]tWMN)RJ\DV]WiVHOĘWWOHJDOiEENpWyUiUDKĦWĘEHWHVV]N
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Adventi gyertyagyújtások közösségeinkkel

VÁRAKOZÁSȱ£ȱ¤ȱ·ȱ
[¤¢£ȱ ¤ȱ ££Ĵȱ û·ȱ·ǰȱȱ ȱ·ȱ£·ȱřǯȱ£¤¢¤ȱ¢àȱ
·ȱ àȱ àȱ ·¤ȱ ¢ȱ ¤¤ȱ
¤ȱ ȱ æȱ ¤¤ȱ æ··ȱ ¢øĴ¤ȱ £ȱ æȱ ȱ
¢¢¤ȱ ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ Ĵǯȱ £ȱ û·ȱ ȱ ¢¤¢æ£æȱ ãȱ à¤ȱ
·ȱ£¤ǯ
¢ȱ·Ĵȱ·æȱȱ£¤¤¢ȱàȱã·ȱÿ¤ȱã-

ȱ ¢¢¢ø¤ȱ Ĵȱ £ȱ ȱ
ȱ ÿæ·ȱ ã£ȱ Ĵȱ
ã£ã·ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ·ȱ Ĵȱ
ȱ·ȱ¤ǰȱ¤ȱ¤ȱ
ȱ ·ȱ £¤£¢ȱ ¤ȱ ȱ ·£ǯȱ £ȱ ȱ £øȱ ¤ȱ ¢¢¤¤ȅȱ Ȃȱ ȱ
¤ȱ¢øĴȱǯ
¢¤££ȱ ¤Çȱ Ĵȱ ȱȱ¤¤ȱȱ£ȱàȱ ȱǯȱ·Ĵȱȱãȱ£ȱȱ àǰȱ
ȱ¤¤¢ȱȱ¤ȱ¢ȱ

A város nyugdíjasainak
karácsonya
ÜNNEPȱ ȱ £ȱ ¢Çȱ
ã£ããĴ·ȱ £ȱ ȱ ȱ ÿæ·ȱ ã£ǯ
ȱ ·æȱ ¤Ĵȱ ûȱ
Ç¤ȱ Ȭ¤ȱ ȱ £¤Ȭ
¢ÿ·ȱ ·æǰȱ ǯȱ ¢æȱ Ĵȱ
¤ȱ £¢ǰȱ à¤ȱ à£·ǰȱ ȱ ã££¤ǰȱ ã£¤¤ȱ
·ȱ ã¢£·ȱ £Ĵ¤ȱ ãǰȱ ȱ à·ȱ ȱ ǰȱ £ȱ
 ȱ £àȱ ǯȱ ǯȱ ¢æȱ Ĵȱ
ã£ãæ·ȱ ¤ȱ ¤ȱ -

ȱ ·£Ǳȱ Ǯ ¤¢ȱ £ȱ ȱ
ȱ £ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ¤ǰȱ
ȱȱȱ·ȱ·ǰȱȱ£ȱ·£ȱ¤ǰȱ £ȱ ·ǯǯǯȱ £·ȱ ȱ £ȱ ûǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·ûȱ
·ǯȄȱàǰȱȱȱ¢ȱûȱ
£ȱ·ǰȱ¢ȱ¢ȱȱȱ
·ȱ ¤¤£ȱ ȱ £¤ǰȱ
ȱ £ȱ ȱ ¤£¤ǰȱ ȱ £ȱ ǰȱ ȱ ¤ȱ ¢ûĴ·ȱ ããȱ £ȱ ȱ ǰȱ £Ĵȱ
ȱ¤ǯ

·ȱȱ£ȱÇȱ ȱ àǯȱ ȱ ÿȱ £ȱ Ȭ¤¢ȱ
ûãȱÿȱûȱǯȱ£ààȱ
àȱ ȱ ·ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ·ǯȱ ¤ȱ £àȱ àęȱ ÿããĴȱ
ã£ǯȱ ȱ ¢ȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ ¤£ȱ £¤¤ȱ ¤Ĵ¤ȱ
ǯȱ ȱ ȱ ¢¢¤ȱ ȱ £ȱ
¢ȱ ȱ
ã£ã·ȱ ££··ȱ
¢øĴ¤ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵǰȱ £ȱ
·¢ȱ ãȱ ã£ãĴȱ ȱ àȱ
ȱ·ȱȱã£ÿããĴǯ
ȱ ¢ȱ ¤¤ȱ ·£ûȱ¢¤¢æǰȱ¢£¤øȱ ã£ãȱ ¤¢ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ£ȱ¤¤£ȱ·ȱȱ¤£ȱ¤ȱ ·£ǯȱ ·æĴȱ ¢ǰȱȱȱ¤ȱ£·ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱ¢ȱ£ø¤ȱȱ
·£ǯȱȱ¤ȱ¢ȱ¤ǰȱ
£ȱ ¢ȱ ¤ǯȱ ȱ àȱ £ȱ £·ȱ ¤¢¤àȱ
£¤ȱȱ£ȱ¤£àȬ¤£ȱ¤ǯȱ£ȱ
1æȱ£¢àȱ·ȱ·ȱ¢¢¢ø¤ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ £Çȱ ¢·ȱ·ȱȱã£ãȱ··ȱȱȱǯȱ

NYUGDÍJAS KLUBOK
KARÁCSONYA
$ %RURVW\iQ 1\XJGtMDV .OXE NDUiFVRQ\L QQHSVpJpQ GU 6]HOHQF]\
*DEULHOODMHJ\]ĘDKLYDWDOLHOIRJODOWViJDPLDWWWiYROOpYĘGU*\ĘUL2WWLOLD
SROJiUPHVWHU QHYpEHQ LV N|V]|QW|WWHDMHOHQOpYĘNHW'RUND-y]VHIQp
-ROLNDDNOXEHOQ|NHKDQJV~O\R]WD
NO|QOHJHV pUWpNQHN WDUWMD KRJ\
D EXGDNHV]L Q\XJGtMDVRN RWWKRQ
pUH]KHWLN PDJXNDW D PĦYHOĘGpVL
N|]SRQWEDQ D PXQNDWiUVDN PHJEHFVOpVVHOWHNLQWHQHNUiMXN
$ )HQ\ĘJ\|QJ\H 1\XJGtMDV .OXE
WDJMDLW GU *\ĘUL 2WWLOLD SROJiUPHVWHU3iODSRVWROV]HUHWHWKLPQXV]iQDN
V]DYDLYDO N|V]|QW|WWH $UiQ\L ,PUpQp D NOXE HOQ|NH PHJN|V]|QWH D
PĦYHOĘGpVLKi]YH]HWĘMpQHN7yWKQp
)DMWKD$QLWiQDNDUHQGH]YpQ\HLNKH]
Q\~MWRWWVHJtWVpJHWDSROJiUPHVWHUQHNSHGLJD]WKRJ\DNpSYLVHOĘWHVWOHWWiPRJDWWDDNOXEpYHVpYIRUGXOyMiQDNPpOWyPHJQQHSOpVpW
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Felhívás kitüntetés, díj javaslattételére
MEGBECSÜLÉS Minden évben március 15-e alkalmából adjuk át a Buda£·ȱ··ȱ·ȱ£ȱ Ħø¤ȱÇǰȱ
melyek adományozásáról – a tisztelt la¤àǰȱ ȱ Ħø¤ǰȱ ¤ȱ ££æǰȱ ¢¤£ã£·æǰȱ
¤ȱ ·£·¢æȱ ·£Ĵȱ ȱ ¤ȱ Ȯȱ ȱ ·æȬûȱ££ȱȱȱã··ǯ
A Budakeszi Város Önkor¤¢£¤ȱ
·æȬ
ûȱ ¤ȱ ȱ ã£ããȱàÇĴȱřŝȦŗşşśǯȱ
ǻ ǯȱŘǯǼȱ£¤øȱ·ȱÇĴȱBudakesziért emlékérem állam¤ȱ ·ȱ ȱ
részére
adományozàǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ £··ǰȱ ¤ǰȱ
£¤ǰȱ ¤ǰȱ £¤ȱ ·ȱ ¤¢ȱ ¤£¤ȱàȱæȱ
£ȱ¤ȱ·£ǯȱ¢ȱ

¢··ȱ ·ȱ ¤¢ǰȱ
sportbeli életvitelével Budakeszinek és korosztályának elismerését
kiérdemli és példa··ȱ ãæȱ
utat mutat kortársai
£¤¤ǯȱ1ȱ¢ȱ
Çȱ¤¢£àǯ
Várjuk mind a két
û·ȱ ûãȬ
ûãǰȱ¤ȱȱ£àȱÇ¤ȱǰȱ ¢ȱ ·æȱ
ŘŖŘŖǯȱ ¤ȱ ŗŝǯȱ ·æȱ ŗŘǯŖŖȱ
à¤ȱ £·¢ȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ
ȱ
Ħø¤ȱ Çȱ řśȱ £ȱ ¤ȱ
·ȱ ȱ - ǻÇǱȱŘŖşŘȱ£ǰȱæȱǯȱŗŝşǯǼǰȱ¤¢£àȱ - ȱ ȱ ·ȱ ȱ ££¢ǯ
nak a budakeszi ȓ£ǯȱ Çȱ £Ç¤   ¤    ȱ ȱĴǯ
¢ȱ ǰȱ
Çæ·£ȱ ¢ûĴÿã·ûȱ æȱ ¢ȱ ¢ȱ àȱ ã£·ȱ ·- ȱȱã£ãûǷ

·ȱ ȱ ·ȱ
û·ȱ
àǯȱ ȱ ã£ããȱ àÇĴȱ
ŚȦŗşşşǯȱ ǻ ǯȱ ŗǯǼȱ
£¤øȱ Ĵȱ ÇĴȱ

A Cérnahangversenyek tavasszal is folytatódnak
MUZSIKAȱ Ç£ȱ ·ȱ £æĴȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ··ȱ £ȱ
øȱ ·ȱ ÿæ·ȱ æÇ··ȱ ¤ǰȱ ¢£ȱ
¢ȱ ȱ ȱ ¤£ȱ Ĵ¤ȱ ȱ
¤£ȱ·ǯȱȱ£·¢£·ȱ¤ȱ·¢ȱĦø¤ǰȱ¢ȱ£Ĵ¤ȱæĴȱ·ȱ¢ȱãȱ·ææȱ
£ȱæȱȱ¤ǯȱ^£ȱûãȱ·£ȱæ¤ȱ·ȱ£ȱǮ££ȱȄȱȱǯȱ
¤ȱ ŞȬ¤ȱ £ȱ ·æĴȱ ŗŖǯřŖȱ àȱ ȱ
¤ÿ·£ȱàȱ·£ȱȱ¤£ȱ ¤£ȱ¤¤ȱ·ȱȱ¢£·ȱãǰȱ¤Ȭ£ȱ·ȱ

·£Çȱȱ¤ǯȱ£ȱã£ÿ·£ȱæ¤ȱȱ
£¤¢ȱ¤Ƿȱȱ£ȱ·ȱȱøȬæȱ £ȱ ¤¢æȱ £¤Ǳȱ ȱ ¤ǰȱ ¤ȱ ŘŗȬ·ȱ
Ǯ£ȱ ¤£¤Ȅȱ Çǯȱ ã£ÿãǱȱ ȱ
¤ȱ¤ÿ·£ȱ·ȱȱȱ £ȱ£·£ǯ
ȱ ¢ȱ ££æȱ ȱ ·¢ȱ ã££øȱ Ç¤¢ǰȱ ¤££¢Ǳȱ £à£¢ȱ àȱ £¤ǯ
ȱ£ȱ£ȱŗŖȱ·ȱ£û·¤ȱæ£ȱ££ûȱ
ȱûȱ¢ȱ·Ƿȱ

Városi hírek

Megóvjuk az Álomvölgyet!
ÖSSZEFOGÁSȱ £ȱ ã¢ȱ ^£æȱ
¢ȱȱȱ··ȱ¤àȱ
££ĴȱȱŘřȬ¤ǰȱ£ȱ
ȱ ûȱ ¤¤£ǯȱ ȱ ãȱ ¤ȱ ·£·ȱ ¢¤Ĵȱ ȱ
ŘŖŖŖȱ¤øȱûǰȱȱȬ¢ȱ
·£ȱȱĴȱ·æȱ£Ȭ¤ȱ
·ȱ¤àȱ¤ãȱ·ȱȱ·£ȱ·æ¤ȱà¤¤·ȱ££Ĵȱ £¤ȱ ¢ȱ ·£¤£ȱ
ȱ¤ȱǯȱ
£àȱ ãȱ ã£ãĴȱ ǯȱ ¢æȱ
Ĵǰȱ £ȱ ¤ǰȱ £·ȱ
Ĵȱ £¤¢ÿ·ȱ ·æǰȱ ·ȱ
£ȱ¤£ǰȱȱ£·¢ȱæ££æǯȱǯȱ ¢æȱĴȱÇ¢ȱ£ĴǱȱ
Ǯȱ ȱ ã¤¢£ȱ ¢ȱ ã¤¢£ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ¤-

ǰȱ¢ȱȱàȱ·ȱȱȱ
·ȱ¤ǯȱǻǯǯǯǼȱã£ãȱ¢£Çȱ£·ȱĴǰȱȱ£ȱ
¤ǰȱ ·ȱ ĴĴȱ ££ȱ ȱ à¤£ǰȱ ¢ȱ
ȱȱ£ȱ£ȱû¢ȱ¤ǯȄȱ ££¤Ĵǰȱ £ȱ ¤·ȱ ȱ ã·¢ȱ £ã££ȱ
£ȱ£ǰȱ¢ȱ£ȱȱ¤ȱmészeti és kulturális kincset utódainkȱȱæ££ûǯ
¤ȱ ȱ ȱ ãã··æȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ã¢ȱ ¤àȱ ¤ãȱ ¢ȱ ûãȱ
££ǰȱ¢ȱ¤ȱãȱ£ȱ
·ȱȱĴȱ¤û·ȱǯȱ £ȱ ¤¤ȱ ¢··ÿȱ ££ǰȱ ȱ Çǰȱ æȱ
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¤¤ǯȱ £ȱ ȱ û£·ȱȱȱȱÿæ·ã·ȱ
·ȱøã·ȱǰȱ·ȱã·ûȱȱà¤ȱ£ȱàȱ£¤¤ǯȱ£·ȱĴȱ£¤¢ÿ·ȱ·æȱ ø¢ȱ £ĴǱȱ Ǯ£·ȱ ãĴûȱ
ȱ ǰȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ ·ȱ
·ȱ ¤¢àȱ ·£ûǰȱ ȱ ǰȱ
ȱ ã£ãȱ ǯȱ ¢ȱ
ȱ £ǰȱ ¢ȱ ã¢ȱ æ£æȱ ¢ûǯȄȱ £ȱ ¤£ȱ £ȱ ã¢ȱ
^£æȱȱ[£¤ȱ··ȱ
ȱà¤ȱ¢ȱ·ȱ·¢ȱ···ȱûĴǯȱ ·ǰȱ¢ȱȱƺ ¢ȱ
£ȱ ȱ ¢¤ȱ ȱ ¢ȱ
ã££·ȱ£ȱ¤¤¤ǰȱ£ȱȱûȱ £¤ȱ ¤ȱ ¤·ȱ Ȭ
¤ȱ£·ȱ·ǯȱ ǰȱ
¢ȱȱ¤¢ȱȱȱȱûȱ
¤¤¤¤ǰȱ·ȱ·ȱ£ȱã¤¢£Ĵàȱ Ȯȱ ¢ȱ £¤ȱ ¤ȱ £ȱ
ã¢ȱ··ȱĴȱȮǰȱ¢ȱ
¤ȱȱȱǰȱǮȱ·ǰȱȱ
æȱ£ã£ȱȱȱ£·ǰȱ·ȱȱ¢ȱã£ã·ȱ£¤Çȱ¤ǷȄȱ
ȱ û·ȱ ··ȱ ȱ ·æȱ ¢ȱ
ȱ ¤ǰȱ £¤·ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ·£ȱ ãã·ǰȱȱȱȱ£Ĵȱȱ¢ȱ¤ȱ¢£·ȱȱ·ǰȱ
¢ȱ ȱ ȱ ·æ·ȱ
£Ĵȱȱ¤ȱȱ££æǰȱȱ
æȱȱÇ¤ȱ£ȱ¤ǯȱȱ
ŚȬ·ȱ ȱ ¢¤àȱ ·£ȱ ··£ȱ àȱ ȱ ȱ
··ȱ·ȱ£ȱã¤¢£ȱ·æȱ ã£ãȱ ¢£Çȱ £·ȱ Ĵȱ ȱ ¤ãȱ ¤¤ȱ
··ȱ ·ȱ ȱ æ¢ȱ ¢£·ȱ
Ç¤ȱ ··ǯȱ £ȱ ·£ȱ
ȱ ã£ãæȱ ¤·£ȱ ȱ £ȱ
ã¤¢£ȱ £ȱ ·¢æǰȱ
¢ȱ·ȱ£ȱã¢ȱ··£ȱ
æ¢·ȱæÇ·ǯ

Hanukiát állítottak a közösségi téren
£ȱã··£ȱ££¤£ǰȱ¢ȱȱ¤¤øȱæ£æǰȱȱȱ£àȱ¤¤ȱȱ·ȱ
ãȱàȱ¤ȱ¢ȱ£ǰȱ£ȱȱ¢ȱ
ã£ã·ǯȱ ȱ ¤ã¢ȱ £àȱ ¤£ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
£ȱæ£æǯȱ
ȱ ã¢·ȱ æ···ȱ ¢ûȱ ££··ȱ
¤ȱ ¤ÇĴȱ £ȱ  ȱ Ĵȱ ã£ã·ȱ ·ȱ ȱ ŘŘȬ·ǯȱ ·æǰȱ ȱ ¤ȱ ¢¢¤ȱ ¢ø¤ȱ ¤àȱ ££Ĵȱ û·ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ
¢ûȱ ··ȱ £ȱ ø¢£ǰȱ ¢ȱ ȱ ǯȱ ¤¤øȱ àȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ àȱ ·¢ȱ
£ǯȱ

£ȱû·ȱÇ¤ȱ£ȱã¤¢£ȱ£æǰȱȱ
·£ȱ Ĵȱ £·ȱ Ĵȱ £¤¢ÿ·ȱ ·æȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ£àȱȱ£ȱǰȱ£ȱ¢ûȱȱ·£ÇĴǯ
·ȱã£ããĴȱȱ¢£¤ȱ£à¤ȱȱ
ûȱ¤àȱ¤ȱȱ£ãȱǯȱǮ¢ȱ
ȱ·ǰȱø¢ȱ·ȱȱ£ȱÇ¤ǰȱ¢ȱȱàȱȱ¢ȱãȱ¤¤ȱàȱȱ¢¢¤ȱ·¢ȱ·£ȱ [ãȱ ȱ ȱ ·ȱ ã££¤ȱ àȱ ·ȱ ȱ
ȱ ȱ ¢àȱ ·ǯȱ ·ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ·¢ȱ ûȱ
¤àȱ ¢£¤ȱ £ã·ȱ £Ĵȱ
ã£ãȱȱ¢ȱ£àȱã£ã·ȱȱ¤ǯȄ
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Nagysanyis krónika
ISKOLAI PROGRAM A november hangulatát meghatározȱȱ£àȱ¤ȱàȱ·£ûæ·ǯȱȱ¤ȱ¤ȱ
Ĵȱû·ȱ¢£ȱȱĴȱ·ȱ¤ǯȱȱŗŗǯȱ£¤¢ȱ¤ȱȱ·£æãȱ£¤ǰȱ·¢ǰȱȱ
£ĴȱȬ¤ȱæ¤ǰȱûȱ¤Ĵȱ£·ȱÇ·ȱĴȱȱȱȱ¤ȱȱ··æǯȱȱæȱ·ȱȱ£ÿ£·ȱȱĴȱø¤ȱĴȱ£ȱû·ǯ
ȱ¤ȱ¢ȱàȱ¤ȱȱ¤¢ȱ
ãȱ ããæǰȱĚȱęøȱ££àȱ¤ǰȱȱęøȱã¤ȱȱ£ȱ·Ĵ·ȱȱǯȱȱ£ȱȱ¢Çȱà¤¤ȱȱ¤ȱĴȱ·£ȱȱÿ·£ȱ¤¤ǯȱ
ȱ Ǯȱ ¤ȱ ȱ ǯȄȱ Çȱ ¤·£àȱ ȱ
¤Ĵ¤ȱȱȱŗŗǯȱ·¢ȱ¤ǯ
£ȱ ȱ ¤£¤ȱ æ£¤ȱ ȱ æ·ȱ ûȱ£ȱ¢¤ȱę¢·ǰȱ£ȱã£ȱÇ·¢ø¤ǯȱȱ
ȱ ãǰȱ £ȱ ààȱ ·¢·ûȱ ǯȱ £ȱ [¤¢£ȱ ££··ȱ ŗŖȱ ¤ȱ ÇĴȱ ȱ ¤£àȱ
£¤¤ȱã·ȱ¤¢¢ÿæȱàǰȱȱ·ȱȱ£ûȱ£Ĵȱȱ£ȱȱ¤¤£ǯȱȱśȬ·ȱ
£ȱ ¤ȱ ¢Çȱ ¤¢ȱ û··ȱ şǯȱ
·¢ȱ àȱ ÿȱ ǯȱ ¤ȱ ¢¤¢¤ȱ¤ȱà·¢¤ȱû¤¤ȱę¤ȱ

ęȱ ··ȱ ¤¤ȱ ¢ÿãĴûȱ ¤¢ȱ
ȱ¤£àȱ¤¢¤ȱ£·Ç··ǯȱ£ȱȱÇ¤¢ȱ¤ȱĴȱǮ¤ȱ¢ȱȱ¢Ȅȱàȱ
·ȱ¢Ĵȱ·£·ȱ¢ÿãĴûȱ¤·ǯȱ
ȱ£ȱƸȱȱȮȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ȱȮȱ·ȱããȱ¤ȱ·¤ȱ
ãĴȱ··ǯȱ¤£ȱ¤ȱȱÇĴûȱ £¤ȱ ··Ǳȱ ¤ȱ £ǰȱ £·ǰȱǰȱ ¢æãĴǰȱ¤ǰȱ¤¤ǲȱ
·£ȱĴȱ¤ȱ£ȱ·ȱ·ȱȱtȬ
ȱȱ£ȱ¤£Ç¤£ȱÿ¤ǯȱ¤¢¤àȱȱ£ȱÇĴȱ·ȱĴȱæ¤ǯȱȱ
NSJG

Prohászka Vándorkupa

SPORTȱ[ãȱȱ£ûȱ
ȱ¤ȱ¤ȱ£¤ȱ·¢·ȱãæȱÇ¤ȱãȱ
¢ûǰȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ ¤£¤ȱ ȱ Ĵȱ £ǰȱ £·ǰȱ £ǰȱ ǰȱ ·ȱ ·ȱ 1ȱ
ȱ¤£ȱĴȱ·£ǯȱ ¢ȱ
·ȱ ¤¤¢ȱ ¤·ȱ ¤ȱ ȱ ¤¢ǰȱ ȱ £àȱ ¢ȱ ãã·ǯȱ ȱ ȱ ·¢ȱ ã£·ȱ £ȱ ¢ȱ ¤£¤ȱȱȱĴǰȱȱ·ȱȱ
¤£ȱȱ¤£Ĵȱȱ£··ǯȱûȱ¤£ĴȱȱǰȱÇ¢ȱ
·ȱ ££·ȱ ȱ ȱ ȱ¢ǯȱȱãæȱȱ£·ȱ
¢ȱ ¤£ȱ ȱ ȱ ¢ȱ
řǯȱ ¢ȱ ¤ȱ ·¤ȱ Ĵȱ ȱȱ¤ǯȱ¤ȱ¢ȱȱæ¤ȱ
¢ȱ ¤£ȱ ·£Ĵǯȱ ã£ãûȱ
ȱ¤£ȱÇ¤¢ȱ¤¤¤ȱ·ȱ
ȱ ¤£ȱ ·ȱ ã£ã··ȱȱ¤àȱ££·ȱ¤Ƿȱ

RANGOS DÍJAKAT NYERTEK A ZENEISKOLA TROMBITÁSAI
Budapesten, az I. kerületi Farkas Ferenc Zeneiskolában rendezték meg a Farkas Ferenc Fesztivált, ahol egyéni és kamarazeQHYHUVHQ\]DMORWWQRYHPEHUíLJ$PHJPpUHWWHWpVHQPDJDVV]tQYRQDO~SURGXNFLyWQ\~MWRWWDEXGDNHV]L&]|YHN(UQD
=HQHLVNROD NpW WURPELWiV Q|YHQGpNH LV $ V]DNPDL ]VĦUL +HUEiN (PPiW H]VW GtMMDO MXWDOPD]WD 6D[RQ +XQRU SHGLJ DUDQ\
GtMMDOWpUKHWHWWKD]D=RQJRUiQN|]UHPĦN|G|WWDYHUVHQ\HQ6]DNiFV,VWYiQIHONpV]tWĘWDQiUXN6]LUPDL-HQĘYROW*UDWXOiOXQN
DQ|YHQGpNHNQHNDVLNHUHVV]HUHSOpVpUW
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Élményközpontú oktatás az Önök támogatásával

A Prohászka Ottokár Alapítvány beszámolója

KÖSZÖNETȱ£ȱÇ¤¢ȱ·ȱȱ- £æ¤¤ȱæȱãȱ£ȱÇ¤¢ȱ·ǯȱ
·ûǰȱàȱŗƖȬ¤ȱ·ȱ¤¢ȱ¤ȱȱÇ¤£ȱ Ĵ¤ȱ ȱ ¤£ȱ
¢ȱ ·ȱ ãȱ ¤¤ǰȱ ȱ - ·ȱ ¤Ƿȱ à£¤Ǳȱ ŗşŗŝŝŘřŘȬŗȬŗřǰȱ £¤·£¤ȱ ·ȱ ã£ã·£·ǰȱ ȱ £¤ǱȱŗŗŝŚŘřŚŞȬŘŖŖŘŖŖřŗȱǻȱǼǯȱ
’Sigmond Bertalan, a kuratórium elnöke
¤¤¢ȱ ¢£ÿȱ ¤ȱ Ç·ǰȱ ȱ
¤ȱ¤¤ǰȱȱ¤¢ȱ·ȱ
£Ç¤¤ȱ¤¤ǯȱȱŘŖŗŞȮŘŖŗşǯȱ
·ǰȱȱ£ûæȱ·ȱ¤ȱ¤¢£àȱ¤£¤¤¤ȱ·¢·ȱãàȱȱ¤¤ȱĴĴȱ
ȱ ¤ȱ ·ȱ £ȱ ¤ǯȱ ¤£àȱ àȱ ¤£¤¤ȱÇĴûȱ·ȱ···ȱę£Ç£ǰȱ¤¢ȱ£ã£ãȱȱ£ÇȱĚȱ££··ȱ·ȱȱã£ãȱ
·£æȱà·ȱ¤¤¤¤ȱ¤Ĵǯ
£¤ȱ¤¢ȱ¤¤ȱ·ȱ£¤ȱã·£ȱ
¤ȱ££¤ȱ£ȱÇ¤¢ȱ¤¤ǰȱ£·¢ãǰȱ·ǰȱãȱ¢£Çǰȱȱ£¢ȱ·¢ȱ¤¤¤ȱ·ȱȱ
Ç¢àȱÇæȱ£ÿ£ȱ¤ȱûã£ȱ£¤¤ǰȱȱĴ¤ǰȱ·¤Ȭȱ·ȱø¤ȱ¤ǰȱ££ȱȱ··¢£ȱÇȱȱ·£æǯȱ
æ·ȱ Ĵûȱ ȱ àȱ ¤¢ǰȱ ÿ·£ȱ ·ȱ
¢ȱ àȱ ·£··ǰȱ Ç¢ȱ ·¤ȱ £ȱ tȬ
¢ȱ ¤£¤ȱ ÿ·£ȱ ¢ȱ ȱ ¤£ȱ
¢ȱȱ¤ȱ£··ȱŘǯȱ¢£·ȱ££Ĵǰȱ ȱ ȱ æȱ ãȱ ¤ȱ £¤ȱ
ãæ·ȱȱȱ¤ȱÇ¤¢ȱśǯȱ¢£·ȱ·ȱǯȱ¢ȱ¤ȱ¢ȱȱ£ȱȱȱ
¤£ȱȱ¤£ȱ¤ȱÇ¤ȱãȱ
¤ǰȱÇ¤¢ȱ¤¤¤ǯ
ȱÿ·£ȱ·ȱȱ££ããȱàȱ·£·ȱ£¤ȱ¤¤¤ȱÇĴûǰȱȱã£ÿ·£ȱ
·ȱ·ȱ ¤ȱ£·ȱ¤æȱ£··ȱà¤·ȱ£Çȱ¤Ç¤¤£ȱȱ££¤¤ǯ
£øȱȱã£ãûȱȱȱ£ûæȱ·ȱ¤£·£ȱ
¤¢£àǰȱ ¢ȱ ȱ ¤£ȱ Ç¤¢ȱ £ûȱ Ç·ȱ ¢øĴȱ ȱ àȱ ȱ £Çøǰȱ
··¢ã£øȱ ¤¤£ǰȱ ·ȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ¢ȱ
Ĵȱã£ãȱàȱãǰȱȱÇ£ȱ£-
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A mohácsi busójárás
SZOKÁSOKȱ ¤ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ ·£¤¤àǰȱ ȱ à¤¤àǰȱ ¢ȱ ȱ ·øø£àǰȱ £ã£ãæǰȱ ·¢·ȱ Ǯ¤£àȄȱ
ûȱ¤¤ȱ£ǯȱȱ¤ȱà¤¤ȱŘŖŖşȬæǰȱ
¢£¤àȱ æ·ȱ ûȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ
ãã·ȱ £Çȱ ¤¤ǰȱ ŘŖŗŘȱ àȱ ȱ
£¤Çǯȱȱ££æȱȱȱæ£æȱûããæȱǰȱȱȱ¤ȱ£¤ȱ¤ǰȱÿ·£ȱȱ
¤¤ȱ£ȱȱ¤àǯ
ȱ ¢¤¢ȱ ·ȱ ȱ ããÿ£·ȱ ¤¤ȱ ȱ ¢¤££¤ǯȱȱ¤ȱȮȱ¢ȱ£ȱȱããȱæȱȱ¤Ȭ£ȱûȱ¤ȱ·ȱȱ¤ǰȱħ£æȱ
¤ȱãã£ǰȱ£æȱ£ã£ãȱ£ȱ·ȱȱĴȱàȱ¤ȱȱ¤ǰȱ£¤ȱȱãããȱ¤àȱȮȱȱȱã·ȱǯȱȱ¤ȱŗŜŞŝȬȱ£ȱ
ȱȱããȱȱàǰȱȱȱ¤¤ȱÇ·ȱ£¤ȱ£æãĴȱ ǯȱ ȱ £¢ȱ ȱ ¤ȱ ÿȱ ¤ȱ
¤ȱ£¤àȱ£¤ȱȱȱ£¤ǰȱ¢ȱ£¤ȱ
¤ȱ¤àĴȱ¤ǰȱ·ȱ¢ȱȱȱ¤ǯȱæȱÇ·ȱŗŝŞřȬàȱ£¤£ǯ
ȱàȱãã£ȱ·ȱȱ¢ȱǰȱȱǱȱ£æ·ȱÇĴȱȱ·ȱ£¤ȱããĴȱ¢ǰȱ¢ȱ£Çȱ
¢ø¢¤ȱø£ǰȱ¤ȱȱǯȱȱ¤ȱ¤ȱ¢ȱã·ȱȱã£ȱǰȱȱ£Ĵ¤ȱ ȱ ǯȱ £ûȱ £ȱ ȱ
æȱĴ¤ǯȱȱ·¢ȱ·ûȱȱÿ£¤àȱĴǰȱ¢¤¢ȱ¤·ȱĴȱæȱ¢¤ȱ
¤ǯȱ£ȱÇ¢ȱãã£ãĴȱàȱÇ·ȱȱ·ǰȱȱ
£ȱȱ£ǰȱ¢ȱ¤ȱ¤ȱ£ȱȱ··ǰȱæȱȱ¢ȱȱààǯȱ ǰȱ£Ĵǰȱȱ¤ȱȱ¢ȱ
¢ȱ ÿ·£ȱ ããĴȱ £¤ȱ ûãȱ ȱ øààȱ

Forrás: https://www.mohacsibusojaras.hu

Fotó: Gönye Csaba

¢ǯȱ ȱ Ǯ£·ȱ àȄȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ãã£ãĴǰȱȱ¤¢ȱàȱǰȱ¤¤ȱȱ
ȱ¤ȱ£ÿȱ¤ǯȱ·ȱȱûãæǰȱæǰȱ
ȱ¤£àȱ·ȱǮȬǷȄȬȱÇ£àȱàȱȱ·ȱ
£ȱǰȱ¢ȱ¤£àȱ¤£ȱ¤ȱ££·ȱàÇ¤¤ǰȱ
elvégezzék varázslataikat és elfogyasszák az étel-ital ado¤¢ǯȱȱàȱã·ȱȱȱȱããûǯȱ£ȱ
àȱ·ȱŗŖŖŖȬŗŜŖŖȱæȱãã£ȱàǰȱȱŜŖǰȱã¤àȱ££ææǰȱ£¤ȱã£ã·ȱȱÇ¤ȱ£æȱ
Çǯȱȱȱà¤¤ȱȱ·ȱ·£¤ȱã£¤ǰȱ
ȱ ààȱ·ȱ£æǯȱȱ·ȱããæȱàȱ¤¢øȱã·ȱȱȱ¤ȱȱ¤ȱæ·ǰȱȱȱȬȱ
·ȱ ȱ ã¢£æȱ ¤ǰȱ ȱ £¢øȱ £ȱ ȱ ûȱ
ȱǯȱ£ûûȱ£·ȱȱæ·ǰȱ·ȱȱ¢øĴȱà¤ȱ¤¢ȱãûȱ¤ǰȱ·ȱ£ȱǯȱ ££ȱ ·ȱ ·ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ¤ȱ
£ȱȱȱǰȱȱȱ£ȱøȱæȱ·ȱ
¤¢¤ȱ ¢£Ĵǰȱ ȱ ·£æȱ àȱ ···ȱ ·ȱ
ãû¤¤¤ȱ øø£ȱ ȱ ·æǰȱ ȱ ã£ãȱ ȱ £ȱ
ã·ǯ
[£¤ÇĴǱȱ¤ȱ1

Új hagyomány született

%HV]iPROyD],%XGDNHV]L)XUXO\DYHUVHQ\UĞO
HAGYOMÁNYTEREMTÉSȱȱ£ãȱȱøȱÿvészeti Iskola 2019. november 20-án rendezte meg az I. Buda£ȱ¢¢ǰȱ¢ȱæǰȱ¤àǰȱ¢àǰȱ¢Ç¢¤£¤àǰȱ£æǰȱ¢àǰȱ

¤¢àȱ ·ȱ ·Ç£æȱ ·£ȱ £·ǯȱ ¤àȱ
Ĵȱ £ààǰȱ ¤ȱ ȱ £ȱ à¤ȱ ȱ·£ȱȱ·Ĵ·ǯȱȱÇûȱ£Çȱ¢ȱȱ£ÿȱã·ȱ¤ȱ£ààȱà¤ǰȱȱ ǯȱȱ·£¤ȱàęȱǻ·£Çæȱ¤Ǳȱ ·ȱ ¤ǰȱ
Ǳȱ¤ȱ¤Ǽǰȱȱ ǯǰȱ£ȱà¤ȱ
ȱȱàǰȱȱǰȱ¢ȱȱǻ·£Çæȱ¤Ǳȱ
£Ȭ·¢ȱ ¢ǼȱĴȱàȱ ǯȱ¢£·ȱ·ȱǯȱ£ȱ¤ȱûãÇ¤ȱȱȱ ȱǻ·£Çæȱ¤Ǳȱ ·ȱ ¤ǰȱǱȱ¤ȱ¤Ǽȱǯȱ£úton is gratulálunk a nyerteseknek, és tanáraiknak!
ûãȱã£ãȱȱ¤àǰȱȱæ·ȱ Ĵ·ȱ £ȱ ·¢ȱ à¤¤Ǳȱ 1ȱ ûȱ
ã£ǰȱ£ȱ¤ȱ[¤¢£ǰȱ£ȱȱ ¤ȱ ¢ûǰȱ ã¢·ȱ Ç£àǰȱ ·£ȱ¤£ǰȱ¤àȱ£ǰȱȱàȱȱ
Ȯȱ £ǰȱ ȱ ȱ ÿæ·ȱ ã£ȱ Ȯȱ £ǰȱ¢ȱȮȱ£ǰȱ §Ěȱ¤£ȱȮȱ£ǰȱ
ȱ·ȱȱ ĞǯȱȮȱ£ǰȱȱ1Ĵȱ·ȱ ¤·£àȱȮȱ
Budakeszi.
ȱ£æ·
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2020. FEBR.

22.
SZOMBAT

10:00

Farsang
Kupa
AMATŐR
ASZTALITENISZ
BAJNOKSÁG
Gyere, játssz velünk
az új évben, új helyszínen
egy hagyományos versenyen.

HELYSZÍN
SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
(BUDAKESZI, ÁRPÁD FEJEDELEM TÉR 1.)
IDŐPONT
2020. FEBRUÁR 22.
SZOMBAT / 10:00
NEVEZÉSI DÍJAK |
DIÁKOKNAK INGYENES, JÖVEDELEMMEL
RENDELKEZŐK ESETÉBEN 1000 Ft.
SZPONZOROK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
ELŐZETES JELENTKEZÉST
A NÉV ÉS ÉLETKOR, ELÉRHETŐSÉG MEGADÁSÁVAL
A PINGPONGBUDAKESZI@GMAIL.COM
EMAIL CÍMEN VÁRUNK.
JELENTKEZNI A HELYSZÍNEN IS LEHET.

BUDAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
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5. Sautanz-Sváb disznótor Budakeszin
Finom illatok és kellemes zenei dallamok kavalkádja terítette be idén is
a Tesco mögötti területet. Olyan díszvendégek is eljöttek a január 18-i Sautanz-Sváb disznótorra Budakeszire,
mint Bernd Fabritius, a német szövetségi kormány határon túli németekért
felelős kormánymegbízottja és Ritter
Imre, a magyar országgyűlés német
nemzetiségi képviselője, valamint
több német testvértelepülés delegá
ciója, illetve a szomszédos települések
polgármesterei. A Budakörnyéki települések közül a házigazda Budakeszi
mellett ott volt Törökbálint, Maglód és
Pilisszentiván csapata is, mindannyian
disznóvágással kezdték a napot.
A sátraknál egész nap kaphatók,
kóstolhatók voltak a finom „disznóságok”, a sváb és a szlovák disznótoros
ínyencségek is. A jó hangulatot hagyományőrző zenekar és énekkar is
fokozta.
„Disznótorban gyűlnek asztalnál
a népek, finom falatokért járnak a vendégek! Köszönet a remek szervezésért
Budakeszi Város Német Önkormányzatának!” – írta Fb-posztjában dr. Győri

Ottilia polgármester, aki a gasztrozsűri
elnökeként köszöntötte a budakeszieket és a meghívott vendégeket. A rendezvényen úgy fogalmazott, az ilyen
fesztiválok a jó hangulaton kívül hozzájárulnak ahhoz is, hogy az emberek
újra felfedezzék a régi, hagyományos
ízeket. Ezeken a versenyeken megtudhatjuk, hogy mégis mitől jó, hogyan jó
a kolbász, a hurka.
A legfinomabb kolbász díját a maglódi hagyományőrző csapat nyerte.
A zsűri szerint a legfinomabb hurkát
a budakesziek készítették. A legfinomabb étel díját két csapat kapta, az
egyiket a svábhegyi csapatnak ítélték
az orjalevesükért, a másikat pedig
a pilisszentkereszti szlovák hagyományőrzők érdemelték ki a vesésmáj
pörköltükkel.
A legjobb böllér díját a versenyzők
szavazatai alapján a budakeszi csapat „vitte el”. A Hagyományőrző-díj
a pilisszentkeresztieké lett. A legsokoldalúbb konyha díját a svábhegyi
hagyományőrzők kapták. A fődíjat,
a 2020-as Sautanz-vándordíjat a törökbálinti csapat nyerte el.

IQ vagy EQ?

Az érzelmi intelligencia szerepe
a párkapcsolatban
ELFOGADÁS 2019. novemberében
kisebb izgatottság légköre járta be Budakeszi kedvelt kultúrpincéjét, a Rathauskellert, ugyanis érdeklődő házaspárok fogadták nagy szeretettel Pécsi
Rita neveléskutatót, egyetemi docenst.
A neves előadó jelen előadásában az
érzelmi intelligencia párkapcsolatban
való tudatosítását hangsúlyozta, és
annak részleteit bontotta ki mindenkit
lebilincselő előadásmódjával.
Kihangsúlyozta, hogy a tudatos
énünk nagyon eltörpül a tudattalan
énünk mellett. Míg a tudatos énünk
hosszmértékre kivetítve pár cm, addig
tudattalan énünk több kilométer hos�szú lenne. Vagyis nem vagyunk kön�nyű helyzetben...
Innen optimista irányba fordult az
előadás. Megtudhattuk, hogy nagyon
nagy lehetőségünk van a változtatásra,

a pozitív irányba való fejlődésre. De mi
is az az érzelmi intelligencia? Az előadó
nem egy definícióval, hanem rengeteg
példával világított rá annak lényegére. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha
a szemünkkel is figyelünk párunkra
(nem csak a fülünkkel), akkor oxitocin
is termelődik – vagyis a „szerelemhormon” is segíti kommunikációnkat!
A párkapcsolat alapvető elemének,
a kötődésnek is ez adja az alapját. Elvileg ennek a készségnek a fejlesztése is egyszerű: rengeteg együtt töltött
idő! Nyilván sok minden egyszerűnek
hangzik, de kell hozzá az elhatározás!
Az előadás zárszavaként Pécsi Rita
kiemelte, hogy párkapcsolatunk fontos
megtartó erejét az adhatja, ha a közösen szerzett élményeket megéljük, ha
azt tapasztalatként elraktározzuk, és
azzal azonosulunk.
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Ingyenes teakoncertek az új iskolában
ȱȱÿ·£ȱ¢ûȱ¢ȱ¢£ȱ£ȱÇĴȱ£ȱ£ȱȱærások Minisztériuma „Forrás a zenének, feladat a zenésznek” támogatási programja keretében.
ȱ£·¢ȱ ¤ȱ¤ȱ ȱøȱ·û·ȱ¤¤ȱȱà·¢æȱȱ£ȱ
zenekarig különféle felállásokban
muzsikálnak havonta egy alkalommal, a vendégeket egy-egy bögre
teával is megkínálják. A koncertek
Ȯȱ ¢ȱ æĴȱ ·ȱ ¢keket egyaránt várnak – jó alkalmat
teremtenek arra is, hogy a csodálatos új iskolaépületet olyanok is megcsodálhassák, akiknek nem jár oda
gyermeke.
ȱ ÿ·£ȱ ¢ûȱ ·£fúvósaival már az Adventi Ünnepen
ȱ¤£Ĵȱȱã£ã·ȱ£ȱȱ
ȱ ÿæ·ȱ ã£ȱ ¤ǰȱ£ȱæǰȱ¤ȱȱcert alkalmával pedig zongorával
kiegészült vonósnégyes muzsikált
£ȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ ·ûlet aulájában. Klasszikus karácsonyi
ÿæȱȱ££¤ȱ
%XGDNHV]L9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN.pSYLVHOĘWHVWOHWH
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
D](UGĘXV]DODWWLLQJDWODQpUWpNHVtWpVpUH
Az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának
tulajdonában álló, Budakeszi belterület, 959 hrsz.-ú, természetEHQ%XGDNHV]L(UGĘXV]DODWWWDOiOKDWyLQJDWODQWHOMHV
alapterülete 1035 m2NLYHWWODNyKi]XGYDUPHJQHYH]pVVHOPLQLmálár: nettó 45.100.000 Ft + ÁFA.
$ .pSYLVHOĘWHVWOHW  ;,,  |QNRUPiQ\]DWL UHQGHOHte Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
7HUYpUĘO +e6= DODSMiQDMHOHQOHJLpStWpVL|YH]HW9WEHpStWpVL
PyG]iUWVRU~PD[LPiOLVEHpStWKHWĘVpJOHJQDJ\REEpSOHWPDJDVViJPD]pStWpVL|YH]HWEHQWHONHQNpQWOpWHVtWKHWĘ
lakások száma: L= T/250.
$SiO\i]DWLNLtUiVV]HPpO\HVHQiWYHKHWĘPXQNDQDSRNRQ±yUiLJSpQWHNLQDSRQ±yUiLJD3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOEDQYDJ\OHW|OWKHWĘDKLUPRQGREXGDNHV]LKXSDO\D]DWLNLLUDVZHEROGDOUyO
eUGHNOĘGQLOHKHWD]DOiEELHOpUKHWĘVpJHNHQ%XGDNHV]L9iURVgQNRUPiQ\]DWD%XGDNHV]L)ĘXWFD7HOHIRQ
$NpUGpVHNHWDJ\LPRWK\URODQG#EXGDNHV]LKXFtPUHNpUMN
PHJNOGHQL YDJ\ NHUHVVpN V]HPpO\HVHQ GU *\LPyWK\ 5RODQG
J\LQWp]ĘWD3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOV]iP~LURGiMiEDQJ\IpOIRJDGiVLLGĘEHQ
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
V]HPpO\HVHQ D %XGDNHV]L 3ROJiUPHVWHUL +LYDWDO J\IpOV]ROJiODWiQYDJ\SRVWDL~WRQ %XGDNHV]L)ĘXFtPHQ 
A pályázatok beérkezési határideje:
PiUFLXViQyUD

ûȱȱ£ȱ¤ǰȱȱȱ·ǰȱȱȱÇÿȱ
ęȱ£££æ·ȱȱ¤¤ȱȱĴǯȱ
ŘŖŘŖǯȱ¤ȱřŗȬ·ǰȱ·ȱŗŜǯŖŖȬȱøàȱĴȱȱ
ø·ȱȱ·ȱȱ ȱøȱ·û·ȱ¤¤ǰȱ¢ȱ£Ĵȱ¤ȱȱȱ·ææǷ
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Közlekedési fórumot tartott
a Budakeszi Dugóhúzó
KÖZLEKEDÉSȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ £Ȭ
·¢£·ȱ ȱ ¢£ȱ ¤ȱ
¤ȱ ¤ȱ ã£·ȱ ¢£Ȭ
·ȱ Ç¤¤ǯȱ £ȱ àøȬ
£àȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
¤ȱ·¢ǰȱ£·æȱȱ
ã£¤¤ǰȱ ȱ ¤ȱ æȬ
·ȱ £¤¤ǯȱ ȱ £·¢Ȭ
£·ȱûã£ãȱǯȱ ¢æȱĴȱ¤Ȭ
ȱ ǰȱ ·ȱ £ǰȱ £ȱ ã¤¢£ȱ
æȱ ¤ȱ ȱ ȱ ã£Ȭ
·ȱ ¢£ȱ æȱ ¤¤ǰȱ
£·ȱ £ȱ ¢ûĴÿã·ȱ ãȬ
£ȱȱ£ȱàø£àȱǯȱ
ǯȱ ¢æȱ Ĵȱ ££¤£à¤¤ȱ
ǰȱ¢ȱ£ȱã¤¢£ȱ·ȱ
àȱ £ȱ ȱ ûãã£æȱ ¤¢Ȭ
£ȱ £·ȱ ·ȱ ȱ æ¤ȱ ·ȱ
à¤¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ··ǯȱ

ȱ¤ȱ£ȱ·ȱ
ȱȱ£¤ȱȱ£ȱøȱ£Ȭ
¤ȱàȱæÇ··ǰȱȱ¤ȱȬ
ûæȱ øǰȱ ȱ £ȱ ŖȬ¤ȱ ·£Ȭȱ
££ȱ ·Ç··ȱ æ·ǰȱ
ȱ £û·ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ø¤à£¤Ȭ
ȱȱø£··ȱ
ǯȱ ø¢£ǰȱ Çûȱ ã£Ĵȱ
·¤àȱ ȱ £àǰȱ ¢ȱ ãȱ ãȬ
¢£æȱ û·ȱ ¤¤ȱ ȱ ·ǰȱ
£·ȱȱ¤ȱã£ãǰȱȱãȬ
¢·ȱ [¤¢£ȱ ¤¤ȱ ǻ[Ǽȱ
£æȱ ¤¤ȱ ȱ £Ȭ
ǯȱ £ǰȱ¢ȱȱ£ȱ·æȬ
ûȱûãȱã£·ȱû¢ȱȱ
£àȱ££Ĵ¤ȱ£Ĵȱ·ǯȱ
ȱ £ȱ àø£àȱ ·æȱ
ø¢£¤ǰȱ ȱ ¤ȱ £·Ȭ
¤¤¤ȱ ȱ £û·ǰȱ ·ȱ ȱ ã£Ȭ

·Ȭ££·ǰȱ ȱ
ȱ £ȱ ȱ æÇûǯȱ Ȭ
£Ĵǰȱ¢ȱã£ãã£ȱȱȱȬ
¤ȱȱ·¤Ȭǰȱȱȱã£ã·ȱ
ã£·ȱ ·¢··ǰȱ ¢£ȱ
¤ȱ£·ȱȱ£û·ǯȱȬ
ȱ·£·ȱȱȱ ã£·ȱ
ã£ȱ·ȱȱ¤£ȱ£Ȭ
·ȱȱ£û·ȱû£¤ǯȱȱȬ
ȱ ã£ȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ
æøȱǮ£æȄǰȱǮȄȱã£øȱ
¤¤ȱ ȱ £û·ǰȱ ¢ȱ ƺȱ ȱ
ȱ àȱ ¤¢£ȱ ƺȱ
æ¤¢ȱ £¤¢£¤ȱ ȱ ¤ȱ
·£æȱ ·¤ÿȱ £¤¤ǯȱ ȱ ·£Ȭ
æȱ ¤ȱ ·ȱ £ȱ ¢¤¢øȱ
¤ȱ £·ȱ ø¤¤ǰȱ ·ȱ
øȱ ÇĴȱ ¤ȱ £ÇȬ
¤ȱȱ£¤¢ȱ¤¤ǯ

6]OĞLIyUXPDQHP]HWLVpJLLVNROiUyO
ȱȱȱ£ȱ£ȱøȱ·£·¢ȱŘŖŘŖȱ£Ȭ
·ȱ£·ȱȱÿã··ȱȱ ¤ȱ ¤ȱȱ·ûȱ
¢ȱ·£·ǰȱ¢ȱ£ȱ¤ȱ[¤¢£ȱȱ
¢£ȱ¤¤¤ȱǯȱ
ȱ££æȱĴ¤ȱ£ȱȱû·¢£¤ǰȱ·ȱ
¤ȱÇ¤ȱȱ·æȱ£ûæȱ·ȱàǯȱ
ȱ ȱ ȱ ·ȱ
ã¤¢£ȱ¤àȱȱ
ãæǱȱ
ǯǯǯ
ȱ ·ȱ ã¤¢£ȱ
·ȱ £ȱ ·Ĵȱ £ûæǰȱ
¢ȱ£ȱȱȬ
ȱ ȱ £Ĵȱ ȱ Ȭ
ǰȱ àȱ Ȭ
¤¤ȱ ·ȱ ãæ··ǰȱ
ȱ àȱ ãæȱ £¤Ȭ
·¢£ȱ
¤Ç¤Ȭ
ȱ ££·ȱ ȱ ¤àȱ
£¤·ǯȱ
ȱ ¢£ȱ £ȱ ¤¤Ȭ
ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ
·û·ȱ ¤¤ȱ Ȭ
¢£ĴȱǮ[Ȅȱ¤¤ȱ
¤ǯȱȱûæȱ··Ȭ
ǰȱ ·£·ǰȱ Ȭ
ǰȱ ··ȱ ¤ȱ ȱ
ûȱ ȱ ȓǯ
ȱ Ȭȱ Çǯȱ ã£ãûȱ
£ȱ·æ·ȱ·ȱ£ȱ·ÇæȱȬ
Ƿ
Budakeszi Város
Német Önkormányzata
Forrás: Budakesser Wudigesser

KONZULTÁCIÓȱ ȱ £Ĵȱ ·ȱ £·ȱ ¤¤ȱ
¤àȱ Ĵȱ £ûæȱ àȱ ȱ ŚȬ·ȱ £ȱ ȱ
ȱ ÿæ·ȱ ã£ǯȱ £ȱ ¤ȱ ·ȱ
[¤¢£ȱ ¤ȱ ££Ĵȱ ·¢ȱ Ĵȱ ¤ȱ
ãȱ£¤ȱ£ȱÇ¤ȱȱ·ȱ££·ȱȬ
£¤àȱ·ȱ£ȱȱĴȱ··æǯȱ
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Házas hétvége Monoszlón
ELMÉLYÜLÉS Az Úr megtestesülésének 2019-ik esztendejében, Szent András havának 23–24-ik napján együtt
készült a budakeszi református gyülekezet a monoszlói Templom utcai
Villa Silvestris Fogadóban, meghitt és
kegyes találkozójára. E találkozó szereplői házaspárok.
Az utazás alatt hamar eltelt az idő
a sok beszélgetéssel, míg a gyönyörű
Monoszlói-medence földrajzilag rejtett
völgye felé közeledtünk. A református
templom, ill. a szálló és a két „melléképület”, mely azelőtt a templomhoz tartozó parókiát, valamint a helyi iskolához
tartozó gazdasági épületet foglalta magában, jól felismerhetően a helyén állt.
Elhelyezkedésünket követően, az
ebéd közös elköltése, rövid imádság és
a délutáni program tájékoztatója után,
néhány órás pihenésre vonultunk el.
Volt, aki a házban maradt, volt, aki a
közeli utcácskák rusztikus házikóiban
gyönyörködve sétálgatott a napos, de
hűvös időben, egy nagyobb társaság
pedig a hirtelen születő ötletek bátorságával, a néhány kilométerrel távolabb
eső Hegyestű földtani kuriózumához
rándult ki. Sokszor eltűnődtem már
azon – és most együtt is megtehettük –,
hogy kis hazánk, nélkülözi a szélsőséges természeti jelenségeket, talán épp
ezért a világ szövetében kiegyensúlyozott erőkkel és emberléptékű környezettel áldotta meg a Jóisten.
Maga Hegyestű, ez a mesebeli tájékának teremtését megidéző tanúhegy egy
kis vulkanikus csoda, méltán mondható különlegesnek és szépnek. Arról már
nem is beszélve, hogy Hegyestű, a ba-

dacsonyi, szigligeti, szentgyörgy-hegyi
és a tihanyi varázsvilág kötelékében
annak a Balatonnak a része, amely a
magyar föld és a magyar ember talán
legszeretettebb, legnépszerűbb vidéke.
Ha emlékezetem nem csal, a sajátos
természeti képződmény fölött emelt
kilátóban állva a nevezetes „monoszlai visszhang” is szóba került, de nem
tudnám fölidézni, hogy bármelyikünk
próba alá vetette volna, e legenda hitelét. Nagytiszteletű Boros Péter urunk
kongregálta a társulat lassan fölzárkózó tagjait, és elfoglaltuk helyünket egy
nagy körben. Rövid, személyes bemutatkozással indult az interaktív áhítat,
és ezt mindenki a rá jellemző habitussal, komolyan-viccesen adta elő.
Nagytiszteletű úr közös felolvasásra,
egyéni elmélkedésre, majd együttgondolkodásra a Zsoltárok Könyvének 116.
részét választotta, ennek megfelelően
egy-egy versét a kis gyülekezet tagjai
egymás után olvasták fel. Mindnyájan
elgondolkodhattunk azon, hogy mit jelent számunkra az általunk felolvasott
szakasz, vagy annak egy meghatározó
szava. Úgy hiszem, bármelyikünk nevében mondhatom, a nap tetőzése és
fénypontja az a fél óra volt, míg lelki
vezetőnk kérésére a Szentírásból vett
áldásokat mondhattunk a személyes
üzenet igényével egymásnak. Az áldásokat magunk is megfogalmazhattuk, de valahogy úgy alakult, hogy a
legtöbben ismert, ám az aktuális helyzetben megelevenedő és személyessé
nemesedő igéket idéztünk, mégpedig
úgy, hogy választott emberünk mögé
álltunk, megérintettük a vállát, karját

és kimondtuk azt, amit itt és most Isten
igéjébe kapaszkodva neki szántunk. A
pillanat tiszteletes úrra is olyan hatással
volt, hogy bár eredeti tervei szerint folytatta volna a csoportmunkát, ám most
úgy érezte, a jelenlévők nemcsak hogy
egymásra hangolódtak, de kimondottan katartikus helyzetbe kerültek.
A reggeli elköltése után rövid reggeli imán vettünk részt, majd az aznapi
csoportmunkánkban családjainkat jelenítettük meg egy, kövekből kirakott
„szociális atom” formájában. Mindnyájan „fölcímkéztük” egymás alkotását, azokkal a szavakkal, melyek önkéntelenül jutottak eszünkbe, amikor
a kövek által kirajzolt képleteinkre tekintettünk. A vasárnap délelőtti programba még az is belefért, hogy – ha a
templomban még nem is, de a gazdasági épületben kialakított patinás kis
imateremben – összegyűlhettünk közös istentiszteletre.
Idei monoszlói tartózkodásunk a
változatlanul finom ebéddel zárult le.
Aztán szállásainkra vonultunk, összepakoltunk, s menetkész rajzásunkban
sebtében kialakítottuk a hazautazás
„táncrendjét”. A recepción még fölkaptunk néhány szuvenír képeslapot,
illően köszönetet mondtunk vendéglátóinknak az igényes szolgáltatásokért,
majd gyöngéden fölbrummogtak a motorok és ki-ki hazaindult az ügyeletes
lóerő támogatásával. Egy kicsit megint
közelebb kerültünk egymáshoz és magunkhoz is. Istennek legyen hála!
Reményi Imre,
a református gyülekezet tagja
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Egészség

(]pUWIRQWRVDV]ĬUĞYL]VJiODW
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS A XXI. században (szemben a XIX.
·ȱǯȱ£¤£Ǽȱ¤ȱȱȱûãã£æȱæ£æȱ·ȱ
ȱȱ¢ȱ·£·û¢ȱ·¤ǯȱȱ¤£¤ȱ
àȱ·ȱȱ£ÇȬȱ·ȱ·£ȱ·æȱ·ȱȱ£Ȭ
øȱȱ·ȱ¤¢ȱȱ¤£àǯȱ
ȱ£ÿæ£¤ȱ·ȱ£ȱ¤ȱȱ·ǰȱȬ
æȱȱûȱæ£ǰȱȱ£ȱ¤£¤ȱ¤ȱ
ǰȱȱȱûȱ·ȱȱ£ǰȱȱȱ
£ǯȱȱȱȱø¢£ǰȱ¢ȱ£¤ȱ
·ȱæȱȱ·ȱ£ȱàȱ·¢ȱ¢à¢Çàǯ

+RYipVPLNRUDMiQORWWPDJXQNWyOLVMHOHQWNH]QL"

£ȱ æ£æȱ ÇĴȱ £ÿæ£¤ȱ Çûȱ ¢·ȱ
£ÿ·ȱȱ·£ȱûǰȱæǰȱ¤Ĵȱ£¢ȱæãȬ
£ã·ȱ¤ȱ£ȱ¤ȱ£¤Ǳ
Ȋȱ ȱ£ȱȱã·ȱȱæ£·ȱȱteljes
vérképet, vércukorszint mérést, valamint vizeletvizsgálatotȱǯȱȱ£ÇȬȱ·ȱ·£ȱ·ȱ¢¤ȱŚŖȱ
·ȱĴȱ£ȱǰȱ£·ȱȱszív ultrahangos vizsgálatát, terheléses EKGȬȱ·£ÿȱæ·ȱ·£ǯ
Ȋȱ 
ȱ ȱ·Ĵȱàȱûæ·ǰȱȬ
·ǰȱ£ȱ¢ȱ¤¢£ǰȱȬ
·ȱȱ£ȱ··ȱûæ£ÿæȱ£¤ǯ
• A fogorvosokȱȱ·£ȱæ£æȱ£·ǰȱ·Ȭ
··ȱ·ȱûȱǯȱ
Ȋȱ Śȱ Ŗȱ·ȱȱĴȱ¤ȱæ·ȱszemészeti vizsgálatraȱȱ¤ǰȱȱ£ãȱ¤¢ȱ£·ȱ¤¢¤ȱȬ
àȱ¤¤¤ȱȱ£ǰȱ£·ȱ·ûã£ȱ
ȱæ£·ǯ
• ȱæ¢à¢¤£ȱ ã£¤ȱ ǻǰȱ ¢¢Ǽȱ
ȱȱǯȱȱȱÇûȱ£Ȭ
£Çǰȱ ȱ ¤Ĵ·ȱ àȱ ĴÇǰȱ ȱ £ȱ æȬ
¢¤£¤ǯȱ¤ȱȱ¤ǰȱȱȱȱ¤ȱȬ
ȱ¤ȱŗśȬŘŖȱ·ȱ¤ȱ£ǯ
Ȋȱ śȱ Ŗȱ·ȱȱããĴȱȱȱ¤ȱ£àȬ
ȱ¤¤ȱƺȱǯǱȱȱà¤ȱ·ǰȱ
ȱ·ȱ·¢ȱø¤ǰȱ¤ȱȬ
6]HUYH]HWWHJpV]VpJJ\LV]ĦUĘYL]VJiODWRN
£àȱ ¢à¢£ȱ £·ǰȱ ·ǰȱ ¤Ȭȱ
0DJ\DURUV]iJRQ
¢ȱ ·ǰȱ £¢Ȭøÿã·ȱ
£æ·ȱƺȱȱÿÿ···ǯȱȱ¤ȱ
£ÿ·ȱ·ȱ·ǰȱ¤¢ȱ·ȱ·£Ȭ
0HOOUiNV]ĦUpVU|QWJHQPDPPRJUi¿D
æȱ ¢ȱ ÿȱ ·ȱ ¢øȱ Ȭ
·ǯ
¤Ĵȱ £ȱ æȱ ·ȱ ãæ£·ǰȱ ·ȱ ȱ
ȱ ȱ ·£ûȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ Ȭǯȱ
ȱ ·ęȱ £ȱ £¤¤ȱ ¤ȱ ȱ ȱ £ÿæ£Ȭ
ȱ¤ęȱ£ÿæ£¤·ȱŚŖȱ·ȱȱĴȱ¤Ȭ
Ĵǰȱ·ȱęȱȱȱ£¤ȱ¤¢Çàȱ£ȱ ¤ȱàȱ·£·ǰȱȱȱæǰȱȱȱ·ȱ
æȱ ·ȱ ¤øȱ ȱ £·ȱ ·ȱ
ã·ȱ¤ȱã·ǯ
£¤àǯ
śŖȱ ·ȱ àȱ ȱ ·ęȱ æȱ ¤Ĵȱ ·£ȱ
0pKQ\DNUiNV]ĦUpV
£ȱ ··ȱ ȱ ǻ£¤Ǽȱ £ÿ·ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ
¤ȱȱ¤ȱȱȱàȱæǰȱ·ȱæȱȬ àȱ £¤ǯȱ £ǰȱ ȱ ·ȱ £Ȭ
£·ȱ¤ȱ·ȱ¢à¢¤ȱȱ·æǰȱȱ·ȱ ¤ȱ £ȱ ¢ȱ £Ĵǰȱ ¤ȱ ŚŖȱ ¢ȱ Śśȱ ·ȱ
£ȱȱ·ȱȱȱæȱ¢ȱȱ ȱĴȱȱ£ÿ·ǯ
ȱȱ¤£¤ȱ£¤ǯȱ1ȱȱȱ£¤ǯ

9DVWDJEpOUiNV]ĦUpV
ûããȱ ·ȱ ę¢ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ
¤¤ȱ æȱ ¤ȱ ·ǯȱ ȱ £ȱ ȱ
¤ȱŚŖȱ·ȱȱ·ȱ£ȱȱ£ÿ·ǯȱ£ȱÇûȱ
ȱǰȱ·ȱ¤ȱ·ȱȬ
¤ǰȱ¢ȱȱ·ȱ¢¤¤ȱ££¤¤ǯȱæ£Ȭ
·¢ȱ·ûȱȱȱśŖȱ·ȱĴǯȱȱ
£ȱ ȱ £ÿ·ȱ ȱ ·£·ȱ ã·ǰȱ ȱ £¤ȱ
ȱȱ¤£ȱàǯȱȱȱ¢ȱ·ȱ¤¤Ȭ
ȱã·ȱ·ȱ¤ȱȱĴȱÇȱ·ȱæȬ
ȱȱȱȱȱ£ÿæ¤¤ǯ

Ò-6=$.5(1'(/e69È52681.%$11ė*<Ï*<È6=$7
'HFHPEHUHOHMpWĘOQĘJ\yJ\iV]DWLV]DNUHQGHOpVLVYiUMDDEHWHJHNHWD%XGDNHV]L(JpV]VpJJ\L.|]SRQWEDQ$V]DNHOOiWiV
D 6HPPHOZHLV (J\HWHP 1ĘJ\yJ\iV]DWL .OLQLNiMiQ GROJR]y
V]DNRUYRVGU6]DEy.DWDOLQUHQGHOpVpYHOSpQWHNHQNpQW±
yUD N|]|WW YHKHWĘ LJpQ\EH $ EXGDNHV]L ODNRVRN V]iPiUD
DUHQGHOpVHNHQDWHOMHVN|UĦHOOiWiV XOWUDKDQJNROSRV]NyS
UiNV]ĦUĘ YL]VJiODWRN  WpUtWpVPHQWHVHQ YHKHWĘ LJpQ\EH (OĘ]HWHVEHMHOHQWNH]pVV]NVpJHVD|VWHOHIRQV]iPRQ
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0HJKDOW0HLFKO*p]D
UGDQGiUWiERUQRN
SZOLGÁLATȱ 1·ȱ Ŝřǯȱ ··ȱ ¢ȱ ȱ
·£ȱ æȱ ¤¤ǰȱ æ·ȱ æ¤ǰȱ
ȱææ¤¢¤ȱ£¤ȱ¢Ĵǯȱ
ȱ¤ȱŘŞȱ·ȱ¤ȱ£¤ȱ£¤¤ȱȱæ··ǯȱ
ŗşşŖȮŗşşŚȱ ã£ãĴǰȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ¤ȱ
¤ȱ £Ĵȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ·æȬȬ
ûȱȱȱǯȱȱ ·£ȱ¤¤ȱȱ
æ·ȱ¤ȱĴ¤ȱǰȱ·ȱ££ȱȱ¤ȱ
¢¤£¤ǯȱȱæ·ȱ·ûȱÿ£·ȱȱ¢¤£Ȭ
àǰȱ£ȱ¢ȱ¤ȱ··æȱ·æȱ·£Ȭ
kednek.
¢·ȱ··Ƿ

%~FV~6iQGRU*\|UJ\WĞO
(6.h9ė
-iJHU6]DEROFVpV=HUJpQ\L0ROQiU0iUWDGHFHPEHU
iQN|W|WWKi]DVViJRW%XGDNHV]LQ
*UDWXOiOXQNVRNEROGRJViJRWNtYiQXQNDSiUQDN

%XGDNHV]L
OHJLIMDEESROJiUDL
'yFV$GpOpV'yFV/pGD
V]OHWWHNQRYHPEHUiQ
%LF]yÈUPLQ
V]OHWHWWQRYHPEHUiQ
9|U|V7LWDQLOOD.ULV]WLQD
V]OHWHWWQRYHPEHUpQ
3UH]HQV]NL0iW\iV
V]OHWHWWQRYHPEHUpQ
7LV]WHOHWWHOJUDWXOiOXQNDV]OĘNQHNNtYiQMXNKRJ\VRN|U|
P|W pV EROGRJViJRW OHOMHQHN J\HUPHNHLNEHQ -y HJpV]VpJHW
NtYiQXQN

GYÁSZȱ¤ȱ ¢ã¢ȱȮȱȱȬ
£¤¤ȱ æĴȱ £ȱ ã£Ȭ
·ȱ¢ȱ¤£àȱȱȮȱ
ŝŝȱ ·ȱ ¤ȱ £ȱ àȱ
·ȱ ¤ȱ ŘŖŗşǯȱ ȱ
řŗȬ·ȱ ¢ǯȱ £ȱ ¤ȱ
ãæ·ȱ ¤ȱ ¢¤ȱ
ǰȱ·ȱ¢ȱ·£·ȱȱãȬ
£ã·ȱ £¤¤ȱ £ǯȱ
¢ȱ æ£Çàǰȱ ££æȱ
ȱȱ¤ȱȱȮȱ¤ȱ
·ȱ ã¤¢£ȱ ã£ãȱ ęȬ
£Ç£¤¤ȱ ã·æȱ Ȯȱ ££¤¤ǰȱ ·ȱ ȱ Ǯ £Ȅȱ
û·ȱ ¤£àǯȱ ¤ǰȱ ã£·ȱ £··Ȭ
ȱ££··ȱȱ¤ǰȱ£ȱæȱ£ȱø¤ȱ·Ȭ
£¤¤ȱ ȱ Çȱ £ȱ ¤ǯȱ ȱ ·¤ȱ
ȱ Ç¤¤ȱ £·¢£··ǰȱ £ȱ
ȱ ¢ȱ ¤£àȱ ··ȱ Ĵȱ
¤àȱ ££ȱ ¤¤ǰȱ ȱ £¤¤ȱ ¤ȱ
£ȱ ã¤¢£ȱ £ȱ £ãæȱ ¤ÇȬ
¤¤ȱ¤¤¤ȱ¤ȱ££¤ȱȱ¢ȱã£ã·ȱ
·ȱæ··£ǰȱ£Ç·ȱ··£ǯ
·£·ûȱȱ¤Ƿ
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Könyvajánló

Könyvajánló a kortárs magyar prózából
BODOR ATTILA

KALAPOS ÉVA VERONIKA

A tél menyasszonya

F mint

ȱ ęȱ ã¢£àȱ ¤ȱ
ã¢·ȱȱ·£ȱ£ȱàǯȱ£¢¤ȱȱ·ǰȱ¢ȱȱ
¤£ȱ ã·ȱ ¢ȱ ¢ȱ ¤¢¤ȱ ¤£àǰȱ ȱ ȱ£ȱ·£ȱ·£ȱǱȱ ȱ £ǰȱ ¢¤ǰȱ ·ǰȱ ãã·ȱ
æ£ȱǯȱȱȱææȱ¢ȱ¢ȱ
¤ǰȱ £ȱ ·ȱ ¤¢¤¢ǰȱ
ȱ £Çȱ ·ûȱ £ûĴǯȱ ȱ ȱ¤¤¢ȱȱ£¤£ȱæǰȱ
æǷȱ ȱ ȱ ··ȱ ûǰȱ ¢ȱ
ȱ£ȱȱ¤¢¤ȱÇȱÇȱȱ·¢ǰȱȱ
£ȱ¤£ȱ¤¢ȱ·ȱ¢¤Çȱ£ȱ·£ȱ·ǯȱ ȱ ·ȱ ã·ǰȱ £ȱ ·¢ȱ £ãȱ £ȱ [ãȱ
·ȱ ¤ȱ ¤£àǯȱ ȱ ¤àȱ ǰȱ
ȱȱ·ȱ··ȱ£Ǳȱ¤¢¤ǰȱ¤£ȱ·¢ǰȱ¤ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ·ǰȱ ¤ȱ Çæǰȱ £·æȱ
¤ȱ·ȱ·ȱ¤ǯȱȱȱ·£ȱ£ȱàȱãȱ
ȱã·Ǳȱȱ ·¤£ǰȱȱ ·£¤øȱȱ¤¤ǰȱ
ȱ ȱ £··ȱ ·ȱ ȱ £ã¢ȱ ¤ȱ ȱ ·£æǯȱ ȱ ·ȱ
ȱããȱ¤ȱ¢ȱã··ǰȱ£·ȱ¤¤ȱȱ¤ȱ£ûȱǯȱȱã¢ȱ£¤ȱ
££ȱ ǯȱȱã·ȱ·ȱȱ£ȱȱ
ȱ ã£ǰȱ æÇȱ ¢¤ǯȱ [£··ȱ àǰȱ¢ȱ¤àȱã¢ȱ£ûĴȱȱ ã¢¢ȱ ·£æȱ
ÿ¢·ǯ

CSÁNYI VILMOS
Édes Janka – Élet egy szabad kutyával

ȱ ã£ȱ à£ȱ
ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ Çȱ ȱ ¢¤ǰȱ ȱ ã··ǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ £ȱ
¤ȱ ¤ȱ ·ȱ ·£ȱ
·ûȱ·¢ǯȱȱàȱ£¢ÇĴ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ æãȱ
£ȱ £ȱ àȱ
·ûȱ ǰȱ ·ȱ àȱ ÿãǰȱ
ȱ £ȱ ·ǯȱ ȱ ȱ Ç¤¤£ǰȱ £¢Ç¤¤£ȱ ¢ȱ ££¤¤ȱ ¤¢ȱ ȱ
·ȱ £ȱ ȱ àȱ £·ǰȱ ȱ £¤ǰȱ ȱ ¢¤ȱ ··ȱ£¤àȱ¤ȱ¢ǯȱ ǰȱ £ȱ
àǰȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ ·ǰȱ £ȱ ƺȱ àȱ
·æȱ ƺȱ ȱ Çȱ ¢ȱ æǰȱ £ȱ £ȱ ¢ǯȱ¤¢ȱȱ£ȱàȱÇ¤¤¤ȱ·ȱȱ
£Ĵȱ ę¢ȱ ·ȱ ¢£ȱ ¢¤ȱ ··ǯȱ ȱ æȱ
£Ĵȱã¢ȱÇȱ·ȱȱę¢·æǯȱ£ȱ
1ȱ ȱ ¢£ȱ £ȱ ·ȱ £à£àȱ ¤¢ȱ
ȱ¢æȱ£¤¤ǯ

£ȱȱã·ȱ·¢ǰȱæǰȱ£ǰȱ ·£ȱ ǯȱ ǰȱ ȱ řřȱ
·ȱȱàæȱ£··ȱ¤ȱ
¢ȱ ȱ ¤¤ȱ ûûǰȱ
Ǯȱȱȱ¤¤Ȅǰȱ
Ǯȱ ¢ȱ £Ȅǰȱ Ǯȱ ¤¤ȱ ·£ȱ ȱ
£Ȅǯȱȱ¤ȱ¤¤Ǳȱ££ȱę£Ĵȱǰȱ£ȱÿãæȱ¤ȱǰȱ¤£¤ǰȱȱǰȱ¤ȱûȱ
æ£ȱ £ǯȱ Ȭȱ æ·ȱ
¢ȱ¤ȱ·ǵȱ·æȬȱȱ£ǵȱ Ȭ
ȱȱæȱȱȱ¢¤¤ǵȱ£ȱȱ··ȱ
ȱ¤ȱ¤£ȱ¤ǰȱȱ¢£ȱ¤ȱ
ȱ ǰȱ ¢£ȱ ø£ǰȱ ø·ǯȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ
æȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ·¢ȱ àǰȱ £ȱ ¤ȱ
ã·ȱøàȱ£àǰȱȱÇȱȱã··ǯȱȱ¤ȱ ¤ȱ Ĵȱ £ȱ £ȱ ȱ ·£æȱ
ȱȱ£ȱȱ·¢ǯȱȱÿȱ¢£¤ȱȱ£æȱ¤¤ȱÇǯȱȱ¤¤¤ȱĴȱ¤àȱ
ȱ Çȱ £·ȱ ·£ȱ ǯȱ ȱ £·ȱ ȱ ȱ £¤¤ǰȱ
ûȱȱ¤ȱǱȱ¢ȱ·ȱ£ȱ·ǰȱȱ
¢ȱ ȱ ȱ ǰȱ ûȬȱ ¤£ȱ ·ȱ
Ȭȱ£ǵȱ ȱ1ȱ¤ȱ¢ȱÿǰȱ·£ȱÇàĴȱã¢ȱǻǯǯǯǰȱ£ǰȱ£¤ǵǷǼȱ¤ȱ
£ǰȱæĴȱ£ààȱã¢ȱûȱȱ£ûǯ

HÁSZ RÓBERT
Végvár/Júliával az út
ȱãȱȱ££æȱ¤ȱûãȬûãȱ Ĵȱ ·ȱ ·¢·ȱ
ûȱ·£ǯȱ£ȱ·£·ȱÿã··ȱ£¤ȱ·ȱÿǰȱ
ȱ£Çȱ·ȱȱûæȱæȱ¤¤ȱ£ȱ£ûĴ·ȱ·ȱ£¤ȱȱ
ÿȱ¤£ȱ¤¤ǯȱǮǯȱ
¢ȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ
£ȱ ȱ ǰȱ ¤ȱ £ȱ ·£ǰȱ¢ȱ·æȱȱããǰȱ
¢£ȱȱ£ȱ¤ȱãȬãǰȱ ȱ ȱ £·¢ȱ ¤£ǰȱ ȱ ¤£¤ȱ £ǯȄȱ
£ûæã·ǰȱ ȱ ¤ȱ ¢£ȱȱÿȱ·¢·ǯȱ¤ȱȱ·¤ȱÇÿȱȱ£ȱ
¤àȱã£ûȱȱ¢£Çǯȱȱ·¢ȱ
¤¢ǰȱ·ȱ·ȱ·£ûȱ ¤£ȱ¤ȱ¢£·ǯȱ
[£¤ÇĴǱȱ¢ȱ ¤¤ȱ¤ȱ ã¢¤

Önkormányzati hírek
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.pSYLVHOĞWHVWOHWLKDWiUR]DWRN
%XGDNHV]L9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN.pSYLVHOĘWHVWOHWHQRYHPEHUiQpVGHFHPEHUpQWDUWRWWOpVHLQ
D]DOiEELIRQWRVDEEG|QWpVHNHWKR]WD
7iUJ\DOiVRNNH]GĘGQHNDEXV]YpJiOORPiViWKHO\H]pVpUĘO

A közvilágítási hálózat közbeszerzésének
eredménye

£ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ
¤¢¤ȱȱȱ£··ȱ·ȱ£··ȱ¤£ȱȱ£·¤¤ȱ¤¢£·ȱ
··ǯȱ
ŚřŞȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŞǯǼȱ ǯȱ¤£

£ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ȱ Ç¤àȱ
£Ĵ¤ȱã··ȱȱǰȱ£ȱxȬ1ȱ
ȱ Ğǯȱ ¤¤ȱ ¢¤Çȱ ¢ǯȱ
££æ·ȱ ããĴȱ ȱ ĞȬȱ ȱ £ȱ ¤ȱ
ã££¤ȱ û·ȱ ·æȱ ã£¤Ç¤ȱ ¤à£ȱ Çȱ ȱ û£·ȱ ·ȱ ¤ȱ ¤¢¤ȱ ¤ȱ ·ȱ £àȱ Ĵàȱ
řŚǯŖŖŚǯŘśŖȱ ȱ ã£ǰȱ ¢ȱ £ȱ £ȱ
ã¤¢£ȱŘŖŘŖǯǰȱŘŖŘŗǯȱ·ȱŘŖŘŘǯȱ·ȱã··ǯȱȱŘŜŗȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£¤ȱ¤£Ĵȱ Ĵàȱ ŗŖǯŞśŖǯŖŖŖȱ Ȭȱ ûȱ ·ȱ
ĴàȱŚŞŚǯŝśŖȱȱã¤ȱ£ÇĴȱ¤ȱ
·ȱ £ûȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ã···æǯȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ
ã£ȱ ££ȱ ȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ŘŖŘŖǯǰȱ
ŘŖŘŗǯȱ·ȱŘŖŘŘǯȱ·ȱã···ǯ
ŚśŗȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŞǯǼȱ ǯȱ¤£

Újabb közbeszerzési eljárás indult
ȱ ǯȱŗŗřǯȱȗȱ£ȱ¢Çǰȱã£££·ȱ¤¤ȱ
ÇĴȱ£ȱ·£·ȱȱȱ·ȱ¢ȱ¤¤ȱ·ȱȱ£ȱ·£·û¢ȱ ã£ȱæ¢à¢¤£ȱ£··£ȱ£û·ȱĴàȱŗǯŞśśǯŘŖŖȱȱ··ÿȱÿ£ȱ
££·ȱ ·¤àǯȱ ·ȱ ȱ ¤ǰȱ
¢ȱ£ȱ¤Ĵ·ȱÇ¤ȱ·¢ȱ¤£àȱ·£·ȱûȱǯ
ŚŚŘȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŞǯǼȱ ǯȱ¤£

.LtUWiNDN|Q\YWiUYH]HWĘLSiO\i]DWRW
ȱ¢ȱ ¤¤ȱ¤ȱ ã¢¤ȱ·£·¢£æȱ ¤¤¢ȱ ã··ȱ £àȱ ¤¢¤£ȱ
Çȱǯȱǻȱ¤¢¤£ȱ¢ø¤¤ȱ¤ȱŘŖŘŖǯȱ
¤ȱŗśǯȱǯȱȮȱ£ǯǼ
ŚŚřȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŞǯǼȱ ǯȱ¤£

A BVV Kft. 2019. évi támogatási
V]HU]ĘGpVH
ȱ£ȱ¤£·ȱ·ȱ¤û£·ȱ ĞǯȱŘŖŗşǯȱ·ȱ¤¤¤ȱã£·ȱĴàȱ
ŘǯŚřŜǯŜşŜȱȬȱǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱ
ã¤¢£ȱ ŘŖŗşǯȱ ·ȱ ã··ǯȱ ȱ ȱ
ĞǯȱŘŖŗşǯȱ·ȱ¤¤ȱ££æ··ȱàÇĴȱã£·ȱŘŖŗşǯȱȱàȱ¢ȱ
¤¤ȱ¤¤ȱȱ¤ǯ
ŚŚŚȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŞǯǼȱ ǯȱ¤£

Meghosszabbították az
LVNRODEXV]V]HU]ĘGpVW
ȱ àȬ£ȱ £¤àȱ ĞȬȱ £ȱ ¤ȱ
£Ç¤ȱ ·¤àȱ ããĴȱ ¤£¤ȱ ££æ·ȱ ŘŖŘŖǯȱ øȱ ŗśǯȱ ¤ȱ £ÇĴǯȱ
ȱ £¤¤ȱ ··ȱ Ĵàȱ řȱ àȱ ȱ
ã£ȱ£ÇĴǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱã¤¢£ȱŘŖŘŖǯȱ·ȱã··ǯȱ·ȱȱ¤ȱǰȱ¢ȱȱȱã£æȱ ã£·ȱ ·ȱ £·ȱ £Ĵ¤ȱ û··ȱ ·£Çȱ
æ£·ȱ£¤¤¤àȱ·ȱ£ȱû£·æǯ
ŚśśȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŞǯǼȱ ǯȱ¤£

ȱààȱ·£Ç··ǯȱȱ¤¤ȱ£ȱ£ȱ
ã¤¢£ȱŘŖŗşǯȱ·ȱã··ǯ
ŚśŜȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŞǯǼȱ ǯȱ¤£

Makkosi kiadvány kiadását segítették
ȱ ȱ ¤Ȯȱ ȱ Çÿȱ ûȱ
¤¢ȱ··ȱřŖȱȱã¢ȱ¤¤¤ȱ¤¤ȱŗśŖǯŖŖŖȱȱã£ȱ¤Ĵǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱã¤¢£ȱŘŖŗşǯȱ
·ȱã··ǯ
ŚśŝȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŘŞǯǼȱ ǯȱ¤£

.LVJ\HUPHNHNNRUDLV]ĦUpVHpVSUHYHQFLy
£ȱ¤ȱ[¤¢£¤ȱ ·æȬ
ûȱ¢ûĴÿã·ȱ££æ·ȱããĴȱȱǯȱ
ȱ àȱ Ç¤¢ȱ ŗǯŘŖŖǯŖŖŖǯȬȦ·ȱ ã££ǰȱȱŖȱ·ȱřȱ·ȱã£ãĴȱ¢ȱ¢à¢àȱȱ£ÿ··ǰȱ·ȱ£ȱÿ£ææȱ¤¤ȱ ȱ ¤¤¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ £ȱ
ã¤¢£ȱŘŖŘŖǯȱ·ȱã··ȱǻŚŜřȦŘŖŗşǯȱ
ǻ ǯȱ ŗşǯǼȱ ǯȱ ¤£Ǽǰȱ ¤¤ȱ ȱ £ȱ ¤¤ȱ ·£Ĵȱ ·£·£·ȱ ¤ȱ
àȱǰȱȱ£ȱ·£·û¢ȱ ã£ȱã£ÿã··ǯȱ
ŚŝŖȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŗşǯǼȱ ǯȱ¤£

$+DMQDONDXWFDN|]YLOiJtWiVIHMOHV]WpVH

àę£Ç£¤ȱ ·ȱ Ĵàȱ ŘŘŞǯŖŖŖȱ ȱ
¤¤ȱ ¢øĴȱ £ȱ  ȱ ã££øȱ
¢ûȱ ·£·ȱ ȱ £·¢ȱ ¤ȱ ¤ȱ
ȱæȱ£¤¢ȱàȱ·£·ȱĴȱ-

ȱ ·æȬûȱ¤Ĵȱȱ ȱ¤ȱŗȱȱ¤£ȱ·ȱŚȱȱ£¤·£·æȱ¤Ĵȱȱȱ¤ȱ¢£··ǰȱ·ȱ
·ȱ ȱ ȱ ĞȬǰȱ ¢ȱ ȱ ãÿȱ £·ȱ·ȱȱ¤¤ȱ·ȱȱ£æȱ
¤Ĵæȱ ããȱ ££æ·ǯȱ ȱ ·æȬ
ûȱ ȱ ·ȱ Ĵàȱ śŞŖǯŖŖŖǰȬȱ ȱ ã£ȱ£Çǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱã¤¢£ȱŘŖŘŖǯȱ·ȱã··ǯ
ŚşśȦŘŖŗşǯȱǻ ǯȱŗşǯǼȱ ǯȱ¤£

ȱ¤ȱ¤£ȱ£ã·ȱȱ

ǯ£ǯ£ǯȱȱ¤ǯ

A BVV Kft. struktúra váltás miatt keresi új kollégáit.
Keresünk közterületi-, zöldterületi- és intézményi karbantartókat, szak- és segédmunkásokat, intézményi takarítókat, D kategóriás buszsofőrt és zöldhulladék-hasznosításhoz

munkatársakat. Jelentkezni lehet a bvv.ugyintezo@
gmail.com e-mail címen vagy a 0630/567-51-04-es
telefonszámon.

Támogatták az ESZEMKÁ-t

APRÓHIRDETÉS
Gyermekfelügyeletet vállalok! 20 éves gyakorlattal, referenciákkal, saját gépkocsival rendelkezem. Tel.:
06/70/947-8051.


 ÇàǱȱ £ȱ ¤ȱ [¤¢£ǰȱ ŘŖşŘȱ £ǰȱ æȱ ǯȱ ŗŝşǯǰȱ ǯǱȱ ƸřŜǻŘřǼśřśȬŝŗŖǰȱ ǯǯ£ǯȲ
àǱȱ£ȱ¤£·ȱ·ȱ¤û£·ȱ Ğǯǰȱ
Ǳȱ
ŘŖşŘȱ£ǰȱæȱǯȱŗŝşǯǰȱǯǱȱƸřŜǻŘřǼśřśȬŝŗŗ

££æ·ȱ·ȱ··Ǳȱǯȓ£ǯǰȱ·Ȭ£àȱ ǰȱƸřŜǻŘřǼśřśȬŝŗŗȲ
£¤ǱȱȱàȱşȬ·ȱ 
¢ȱ¤Ǳȱ
Ĵȱȱ ĞǯǰȱŘŖşŘȱ£ǰȱ£ææȱǯȱŗşǯǰȱǯǱȱƸřŜǻŘřǼŚśŗȬşśş

ȱśŞŖŖȱ·¤¢
ȱŗśŞŜȬŘŝŖŚ

A kiadó nem vállal
æ·ȱȱ·ȱ¤·ȱ·ȱ£ȱȱã£ãȱȱ¢···ǯȱ ·ȱȱæ£ûȱȱ·ȱȱȱ£ǯȱȱæȱȱ·ȱħǰȱ
¢ȱ··ȱȱȱûã£ȱȱàȱãȱ·ȱ£¤¢ǯȱ ȱĴæȱ·ǰȱ¤ȱȱã£·¢ǯ

HÍRmondó
Budakeszi

www.hirmondo.budakeszi.hu

2017 augusztus-szeptember
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$](UNHO)HUHQF0ĬYHOĞGpVL.|]SRQWMDQXiUIHEUXiULSURJUDPDMiQOyMD
Január 24. péntek 19.00

Blackwater Bullfrog
rock & roll táncház

ÉOODQGySURJUDPMDLQN

1DJ\6iQGRU-y]VHI
Gimnázium bálja

,GĞVWRUQD

Február 9. vasárnap 16.00

Január 25. szombat 20.00

Tarkabarka Óvoda bálja
Január 31. péntek – február 1.
szombat

Teljesítménytúra

Salsation Fitness

Február 14.

KpWIĞQyUDN|]|WW

Kultúrházak éjjel-nappal

Tücsökzene

Február 15. szombat 20.00

NHGGHQyUDN|]|WW

Február 25. kedd 18.00

A Kossuth-díjas Müller Péter „A benQQNpOĞERKyFµFtPĬ~MUHJpQ\pEHQ~M
DUFiWPXWDWMDPHJKLV]DVSLULWXiOLV
PĬYHLKH]V]RNRWWROYDVyLQDND]iKtWDW
KHO\HWWPRVWQHYHWQLNNHOO0LN|]EHQ
DUHJpQ\WUpV]EHQVDMiWpOHWpUĞOtUWD
pVHJ\LNOHJPpO\HEE|QYDOORPiViW
IRJDOPD]WDPHJEHQQHVDMiWPDJiQLV
QHYHWHWW.|]EHQSHGLJD]HPEHULVpJ
OHJQDJ\REEIpOHOPpUĞODYiOViJUyO
DYLOiJYpJpUĞOV]yOQDNVRUDL

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja
$NRPPXQL]PXViOGR]DWDLQDNHPOpNQDSMDDONDOPiEyOD6iWiQIDWW\D
FtPĬÀOPHWYHWtWLN(]WN|YHWĞHQ
EHV]pOJHWQNDÀOPUHQGH]ĞMpYHO
=VLJPRQG'H]VĞYHOpVDÀOPSURGX
FHUpYHO%XJO\D6iQGRUUDO
A változás jogát fenntartjuk!
További információ: 0623/451-161
info@efmk-budakeszi.hu
%XGDNHV]L)ĞX

Generációk Háza januári programok
Boldogasszony hava – Télhó – Fergeteg hava
29. SZ E R DA

24. P ÉN T E K

10.00 Europa Nostra-díjas helyszínek: Budapest vidámpark-körhinta, új színház,
Szamosújlak református
templom
Řŝǯȱȱ

1  ^

8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz
ŗŗǯŖŖȱ ÇȱæǱȱ
Ĵǰȱ ȱ·ȱ
14.00 Házi praktikák nem csak
æǱȱ¢ǰȱ¤¢ǰȱ
savanyú káposzta
28. K E D D

ŗŖǯŖŖȱ ȱȱȮȱ¤¢¤·ȱȱ
13.30 Senior tánc (600 Ft/alkalom)
ŗśǯŖŖȱ ÿ·£Ĵ¤ȱ ȱ
àȱ£··ǰȱ·Ǳȱ
január

KpWIĞQpVFVW|UW|N|Q
yUDN|]|WW

Zwickl Polka Partie

Székelykör Farsangi bálja

Február 5. szerda 19.00

Müller Péter:
$EHQQQNpOĞERKyF
FtPĬHOĞDGiVD

Február 8. szombat 20.00

8.15 Jóga
10.00 Torna
ŗřǯŖŖȱ ȱǱȱ
Alessandro Baricco
ŗŚǯřŖȱ Ǳȱ¢¤øȱ
ǻȱÇ¤·Ǽ
30. C S ÜT ÖRT ÖK

ŗŖǯŖŖȱ ȱ£ûǰȱ
·ȱã£ã·ȱ
ŗśǯřŖȱ ·ȱ£¤ȱ1ȱ
£··ȱ
(3000 Ft/alkalom)
31. P ÉN T E K

ŗŖǯŖŖȱ ààȱøǱȱ¢ȱ
ȱ·ȱ·ȱ¤àȬ
ȱø£ȱ£·ȱ
lapjárást c. kiállítása
·Ç·ȱ·ȱ·¢ȱæȱ
£¤¤ǱȱÿȱǻȬ
jelentkezés szükséges)
A változtatás jogát
fenntartjuk!

¤ȱ¤àǱȱŘŖşŘȱ£ǰȱæȱȱŞřǯȱ• ǯǱȱŖŜŘřȦŚśŗȬŘŝş
ǯ£ȓǯȱ• Facebook: Generációk Háza–Budakeszi

Zumba
NHGGHQyUDN|]|WW

=VRQJOĞU.OXE
V]HUGiQyUDN|]|WW

-yJD
V]HUGiQyUDN|]|WW

Népdalkör
FVW|UW|N|QyUDN|]|WW

eYHOĞN
SpQWHNHQyUDN|]|WW

Harcosok Klubja
SpQWHNHQyUDN|]|WW

Diabetes Klub
+yQDSXWROVyNHGGMHí

Hirdetések

Eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!

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

katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek,
brosúrák, szórólapok, inzertek, vevőtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek,
dobozok, plakátok, karton függőcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok,
ügyviteli nyomtatványok (önátírós, sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok, és
minden, amit egy nyomda elvégezhet, ...sőt még ennél is több!
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