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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!”

Kedves Budakesziek!

-

20 éve város Budakeszi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedésfejlesztés és 
környezetvédelem 

-
-
-

-

-

-

-

-

-

Jótékonyság és közösségépítés 

-

-
-

-
-

-
-

Nemzeti Összetartozás Emlékéve

-
-

-

-

-

Téli sportok és báli szezon

-
-

-

-

-

Polgármesteri tájékoztató
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Közösségi komposztáló

Telt ház és érdemi munka volt  
a Zöld munkacsoport második ülésén

ÚJRAHASZNOSÍTÁS Nincs szezonja 
a komposztnak vagy mégis? A kom-
posztálás egész éves tevékenység, hi-
szen a természeti körforgás nem áll le 
soha. A kertekben csendben dolgozó 

lakhelyet biztosítanak az apró talaj-
lakó rovaroknak, baktériumoknak, 

-

kiszórt konyhai maradékokból. Az 
avart van, aki összehúzta, és keretben 
komposztálja, még jobb azonban, ha 
a fagyérzékeny növények (pl. fügefák, 
rózsabokrok) tövébe halmozzuk, ez-
zel kis védelmet nyújtva számukra. 

-
ladékok a komposztálóba: ilyenkor 
több kerül a szénben gazdag összete-

és ágdarálékból. A nitrogénben gaz-

dagabb konyhai hulladékok adják a 
komposzt alapanyagok másik, nagyon 
fontos, de kisebb felét. Ha sok hó vagy 

-

komposzthalmot. Téli szárazság esetén 
a konyhai hulladékok rendszerint ele-

-
nak. A szezonban fontos téma az utak 
síkosság mentesítése, amely több pon-

ton is kapcsolódik a fentiekhez. A jár-
dák sózását ma már kormányrendelet 
tiltja a fás szárú növények védelme 
érdekében. Ezért az ingatlantulajdono-

-

fahamu vagy zeolit használata. Már 
kapható Budakeszin környezetbarát 

-

komposztjavításra. 
Graczka Sylvia, Ökokeszi

Múlt év végén, novemberben megtör-

telepítése a Munkácsy és a Vásárhelyi 
Pál utca sarkán. Decemberben pedig 
a 2. közösségi komposztáló telepíté-
sére is sor került a Meggyes utca és a 

-

-

-
-

nek hamarosan az Ökokeszi helyi civil 

csoport jóvoltából, és általuk felkért 
szakemberek is tartanak majd felvilá-
gosítást ebben a témában. A harmadik 

A pontos cím meghatározása lakossági 

-
szénászugi részönkormányzat elnöké-
nek irányításával.

KÖZÖSSÉGI MUNKA -
lia polgármester asszony így összegez-
te közösségi oldalán a munkacsoport 
ülését: „Nagyon örülök, hogy egyre 
többen csatlakoznak a novemberben 

-
hoz! A mai ülésen a budakeszi gim-

-
nak az olvasók a Budakeszi Hírmon-
dó, a Budakeszi Polgármesteri Hiva-

az Öko keszi munkatársai is segítsé-

ránk váró feladatokról, a Budakeszit is 

-

már több referenciával rendelkezik, 

munkacsoportot céljainak elérésében. 

a munkacsoport tagjaival a Green city 
-

lések visszakapcsolása az ökoszisz-

városok létrehozása a települési zöld-
felületek integrált és interdiszcipliná-
ris fejlesztésével.
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Télen a komposztról
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Kilátás a világhálóra
SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A bu-
dakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár 

-
gyarország programhoz, melynek cél-
ja a lakosság informatikai tudásának 
fejlesztése volt, valamint segítségnyúj-
tás az elektronikus ügyintézésben. 
Gépparkunk fejlesztéséhez és a mun-
katársaink képzéséhez anyagi támoga-

átalakult, és a Digitális Jólét Program 

-
dig DJP-pontnak nevezik. Ezek közül 
könyvtárunkat érte az a megtisztelte-
tés, hogy a frissen megjelent Kilátás a 

sajtótájékoztatójának helyszínéül szol-

az Innovációs és Technológiai Minisz-

be. „Akárki, aki folyamatosan tanul, 
-

amerikai üzletember gondolatait dr. 

-
korú lakosokról való gondoskodást. 

-
ramkínálatával a Generációk Háza, il-

-
gáltatása, valamint könyvtárunk is. A 

hogy településünk 2017-ban megkap-

-

generációnak szól, 
célja, hogy közért-

és képek használa-
-

számítógép-haszná-
lat és az internetes 
böngészés alapjait. 
A kiadvány keres-
kedelmi forgalomba 
nem kerül, a DJP-
pontokon lesz meg-
található, ugyanis 
az a cél, hogy a DJP-
pontokon dolgozó 
mentorokkal is kap-
csolat alakuljon ki, 
és akár a kiadvány 
kapcsán, akár egyéb 
kérdésekben is bát-
ran forduljanak hoz-
zájuk. Azért, hogy 
minél sokoldalúb-
ban tudjak segíteni 
vagy tanácsot adni 
a könyvtárunkba 

-

hallgatóságot sikerült megismertetni 
-

fontosnak tartom megemlíteni, hogy 

az internetes információszerzés, bár 
-

máció nem feltétlenül hiteles, szemben 
az elismert tudósok által írt szakköny-
vekkel. A Nagy Gáspár Városi Könyv-
tár, mint DJP-pont minden kérdésben 
igyekszik segítséget nyújtani a hoz-
zánk fordulóknak.

ELISMERÉS Mobiltelefonokkal és fedélzeti kamerával se-
-

-
noknak és kollégáinak 2019. decemberében.

-

-
telefon, valamint az egy darab szolgálati gépkocsikba szerel-

-

-
let a továbbiakban is minden lehetséges eszközzel segíteni, 

-
sét, ezzel is növelve a lakosság biztonságérzetét.
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DÍJAZÁS Budakeszi Város Önkormányzatának javaslatára 
-
-

déglátóipari tevékenységét.
-

-

-

Hogy került a szakmába?
-

rekkoromban magamba szívtam a szakmát édesanyám mun-

-
-

Magyarán, végigjárta a ranglétra minden fokát.
-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

Az év kisvállalkozója a Stadt étterem

Díjazottjaink a Pest megyei Sportkarácsonyon
BÜSZKESÉG Átadták az idei év Pest 

-
vezetei elismeréseket. A Pest megyei 

-
-
-

sport Szervezete elismerést a 

-

-
-

-
laló Keszi törzs iránt való tisz-

gyermekek számára a hagyományos 
íjászat oktatását történelemoktatással 

-

tó megemlékezéseket és a hagyomány-
-

telt.

-

István Általános Iskolá-
ban. Szervezi és rendezi 

harmadik és negyedik kor-
-
-

rét is irányítja. 
-

szi Város Önkormányzata 
nevében ’Sigmond Berta-
lan alpolgármester gratu-
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JUBILEUM
-
-
-

-

Hellner Péter kezdeményezésre indult 

-

-

-
-

-

-
-

alapeszméi a megalakulástól 
-
-

-

-
nyosan az egyik legnagyobb 

melybe beletartoznak azok a 

-
-

-

-

A kisebbeknél leginkább a játék kap 

szerepelnek tábor ismereti gyakorlatok 

-

akik számára havi egy alkalommal 

-
-
-

-

-

segédmunkákban és a takarításban is a 

-
-

programjaikon is részt vesznek évente 

-

-
zatokon. 

reményteljesnek ígérkezik Budakeszin 

-

-
kéletesíteni kell.

30 éve alakultak újjá 
a Budakeszi cserkészek
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SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY Idén december 6-án nyi-
-

-

-

-
-

Különdíjas
Nagy-Takács Ágnes (egészséges szelet)

Gyermekek kategória
I. Szabó Hanna (habos meggytorta)

I.  Kocsis-Gergely Adrienn (pisztáciás, mandulás mini kuglóf  

HABOS MEGGYTORTA

Hozzávalók a piskótához: 
    -

     
     

Hozzávalók a krémhez: -
    

    
      

   
   

Elkészítés:
-

-

-
-

-
-

-

-

-

Adventi ünnep a közösségi téren

Fotó: András Márton

-
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VÁRAKOZÁS
-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

ÜNNEP
-

-

-

-

-
-

-
-

A város nyugdíjasainak 
karácsonya

Adventi gyertyagyújtások közösségeinkkel

-

-

-

-

-

-

-
-
-

NYUGDÍJAS KLUBOK  
KARÁCSONYA
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MEGBECSÜLÉS Minden évben már-
cius 15-e alkalmából adjuk át a Buda-

melyek adományozásáról – a tisztelt la-
-

-
-

A Budakeszi Város Önkor-

-

-
Budakeszi-

ért emlékérem állam-

részére adományoz-
-

-
-

-
-

-

-
-

nak a budakeszi 

-
-

sportbeli életvitelével Bu-
dakeszinek és korosz-

tályának elismerését 
kiérdemli és példa-

utat mutat kortársai 

Várjuk mind a két 

-
-

-

-

-

MUZSIKA

-

-
-

-

-

-

-
-

A Cérnahangversenyek tavasszal is folytatódnak 

Felhívás kitüntetés, díj javaslattételére
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-

-
-

-

-
-

-
-

ÖSSZEFOGÁS

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
mészeti és kulturális kincset utódaink-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

Megóvjuk az Álomvölgyet! 

Hanukiát állítottak a közösségi téren 
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ISKOLAI PROGRAM A november hangulatát meghatároz-

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
NSJG 

SPORT
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

Nagysanyis krónika 

Prohászka Vándorkupa 

Budapesten, az I. kerületi Farkas Ferenc Zeneiskolában rendezték meg a Farkas Ferenc Fesztivált, ahol egyéni és kamaraze-

RANGOS DÍJAKAT NYERTEK A ZENEISKOLA TROMBITÁSAI
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KÖSZÖNET -

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

’Sigmond Bertalan, a kuratórium elnöke

Élményközpontú oktatás az Önök támogatásával 

A Prohászka Ottokár Alapítvány beszámolója

 13



Intézményi, egyesületi, egyházi hírek / Helytörténet14

HAGYOMÁNYTEREMTÉS -
vészeti Iskola 2019. november 20-án rendezte meg az I. Buda-

-
-
-
-

-
-
-

úton is gratulálunk a nyerteseknek, és tanáraiknak!
-

-
-

-

Budakeszi.  

SZOKÁSOK -
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

elvégezzék varázslataikat és elfogyasszák az étel-ital ado-

-

-

-
-

A mohácsi busójárás

Új hagyomány született

Forrás: https://www.mohacsibusojaras.hu Fotó: Gönye Csaba
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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.

HELYSZÍN
SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
(BUDAKESZI, ÁRPÁD FEJEDELEM TÉR 1.)

IDŐPONT
2020. FEBRUÁR 22. 
SZOMBAT / 10:00

AMATŐR 
ASZTALITENISZ 
BAJNOKSÁG

Farsang
Kupa

Gyere, játssz velünk 
az új évben, új helyszínen 
egy hagyományos versenyen.

2020. FEBR. 

22.
SZOMBAT

10:00

BUDAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
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Finom illatok és kellemes zenei dal-
lamok kavalkádja terítette be idén is 
a Tesco mögötti területet. Olyan dísz-
vendégek is eljöttek a január 18-i Sa-
utanz-Sváb disznótorra Budakeszire, 
mint Bernd Fabritius, a német szövet-
ségi kormány határon túli németekért 
felelős kormánymegbízottja és Ritter 
Imre, a magyar országgyűlés német 
nemzetiségi képviselője, valamint 
több német testvértelepülés delegá-
ció ja, illetve a szomszédos települések 
polgármesterei. A Budakörnyéki tele-
pülések 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 „disznósá-
gok”, a sváb és a szlovák disznótoros 
ínyencségek is. A jó hangulatot ha-
gyományőrző zenekar és énekkar is 
fokozta. 

„Disznótorban gyűlnek asztalnál 
a népek, finom falatokért járnak a ven-
dégek! Köszönet a remek szervezésért 
Budakeszi Város Német Önkormány-
zatának!” – írta Fb-posztjában dr. Győri 

Ottilia polgármester, aki a gasztro zsűri 
elnökeként köszöntötte a budakeszie-
ket és a meghívott vendégeket. A ren-
dezvényen úgy fogalmazott, az ilyen 
fesztiválok a jó hangulaton kívül hoz-
zájárulnak ahhoz is, hogy az emberek 
újra felfedezzék a régi, hagyományos 
ízeket. Ezeken a versenyeken megtud-
hatjuk, hogy mégis mitől jó, hogyan jó 
a kolbász, a hurka.

A legfinomabb kolbász díját a mag-
lódi hagyományőrző csapat nyerte. 
A zsűri szerint a legfinomabb hurkát 
a budakesziek készítették. A legfino-
mabb étel díját két csapat kapta, az 
egyiket a svábhegyi csapatnak ítélték 
az orjalevesükért, a másikat pedig 
a pilisszentkereszti szlovák hagyo-
mányőrzők érdemelték ki a vesésmáj 
pörköltükkel. 

A legjobb böllér díját a versenyzők 
szavazatai alapján a budakeszi csa-
pat „vitte el”. A Hagyományőrző-díj 
a pilisszentkeresztieké lett. A legsok-
oldalúbb konyha díját a svábhegyi 
hagyományőrzők kapták. A fődíjat, 
a 2020-as Sautanz-vándordíjat a török-
bálinti csapat nyerte el.

ELFOGADÁS 2019. novemberében 
kisebb izgatottság légköre járta be Bu-
dakeszi kedvelt kultúrpincéjét, a Rat-
hauskellert, ugyanis érdeklődő házas-
párok 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 hosz-
szú lenne. Vagyis nem vagyunk köny-
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 lényegé-
re. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha 
a szemünkkel is figyelünk párunkra 
(nem csak a fülünkkel), akkor oxitocin 
is termelődik – vagyis a „szerelem-
hormon” is segíti kommuniká ciónkat! 
A párkapcsolat alapvető elemének, 
a kötődésnek is ez adja az alapját. El-
vileg ennek a készségnek a fejleszté-
se 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 közö-
sen szerzett élményeket megéljük, ha 
azt tapasztalatként elraktározzuk, és 
azzal azonosulunk.

5. Sautanz-Sváb disznótor Budakeszin

IQ vagy EQ? 

Az érzelmi intelligencia szerepe 
a párkapcsolatban
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-
-

rások Minisztériuma „Forrás a zenének, feladat a zenész-
nek” támogatási programja keretében. 

-

zenekarig különféle felállásokban 
muzsikálnak havonta egy alkalom-
mal, a vendégeket egy-egy bögre 
teával is megkínálják. A koncertek 

-
keket egyaránt várnak – jó alkalmat 
teremtenek arra is, hogy a csodála-
tos új iskolaépületet olyanok is meg-
csodálhassák, akiknek nem jár oda 
gyermeke.

-
fúvósaival már az Adventi Ünnepen 

-
-

cert alkalmával pedig zongorával 
kiegészült vonósnégyes muzsikált 

-
let aulájában. Klasszikus karácsonyi 

-

Ingyenes teakoncertek az új iskolában

 17

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET 

Az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, Budakeszi belterület, 959 hrsz.-ú, természet-

alapterülete 1035 m2 -
málár: nettó 45.100.000 Ft + ÁFA. 

-
te Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

-

lakások száma: L= T/250. 

-
-

-

-

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: 
-

A pályázatok beérkezési határideje: 
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KONZULTÁCIÓ

 

Budakeszi Város 
Német Önkormányzata

KÖZLEKEDÉS

Közlekedési fórumot tartott 
a Budakeszi Dugóhúzó 
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ELMÉLYÜLÉS Az Úr megtestesülésé-
nek 2019-ik esztendejében, Szent And-
rás havának 23–24-ik napján együtt 
készült a budakeszi református gyü-
lekezet a monoszlói Templom utcai 
Villa Silvestris Fogadóban, meghitt és 
kegyes találkozójára. E találkozó sze-
replői 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 „mellék-
épület”, mely azelőtt a templomhoz tar-
tozó parókiát, valamint a helyi iskolához 
tartozó gazdasági épületet foglalta ma-
gában, 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 bátorsá-
gával, a néhány kilométerrel távolabb 
eső Hegyestű földtani kuriózumához 
rándult ki. Sokszor eltűnődtem már 
azon – és most együtt is megtehettük –, 
hogy kis hazánk, nélkülözi a szélsősé-
ges természeti jelenségeket, talán épp 
ezért a világ szövetében kiegyensúlyo-
zott erőkkel és emberléptékű környe-
zettel áldotta meg a Jóisten. 

Maga Hegyestű, ez a mesebeli tájéká-
nak teremtését megidéző tanúhegy egy 
kis vulkanikus csoda, méltán mondha-
tó 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 „monosz-
lai visszhang” is szóba került, de nem 
tudnám fölidézni, hogy bármelyikünk 
próba alá vetette volna, e legenda hite-
lét. Nagytiszteletű Boros Péter urunk 
kongregálta a társulat lassan fölzárkó-
zó tagjait, és elfoglaltuk helyünket egy 
nagy körben. Rövid, személyes bemu-
tatkozással indult az interaktív áhítat, 
és ezt mindenki a rá jellemző habitus-
sal, komolyan-viccesen adta elő. 

Nagytiszteletű úr közös felolvasásra, 
egyéni elmélkedésre, majd együttgon-
dolkodásra a Zsoltárok Könyvének 116. 
részét választotta, ennek megfelelően 
egy-egy versét a kis gyülekezet tagjai 
egymás után olvasták fel. Mindnyájan 
elgondolkodhattunk azon, hogy mit je-
lent számunkra az általunk felolvasott 
szakasz, vagy annak egy meghatározó 
szava. Úgy hiszem, bármelyikünk ne-
vében 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 ál-
dásokat magunk is megfogalmazhat-
tuk, de valahogy úgy alakult, hogy a 
legtöbben ismert, ám az aktuális hely-
zetben 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 foly-
tatta volna a csoportmunkát, ám most 
úgy érezte, a jelenlévők nemcsak hogy 
egymásra hangolódtak, de kimondot-
tan katartikus helyzetbe kerültek. 

A reggeli elköltése után rövid regge-
li imán vettünk részt, majd az aznapi 
csoportmunkánkban családjainkat je-
lenítettük meg egy, kövekből kirakott 
„szociális atom” formájában.  Mind-
nyájan „fölcímkéztük” egymás alko-
tását, azokkal a szavakkal, melyek ön-
kéntelenül jutottak eszünkbe, amikor 
a kövek által kirajzolt képleteinkre te-
kintettünk. A vasárnap délelőtti prog-
ramba még az is belefért, hogy – ha a 
templomban még nem is, de a gazda-
sági épületben kialakított patinás kis 
imateremben – összegyűlhettünk kö-
zös istentiszteletre.  

Idei monoszlói tartózkodásunk a 
változatlanul finom ebéddel zárult le. 
Aztán szállásainkra vonultunk, össze-
pakoltunk, s menetkész rajzásunkban 
sebtében kialakítottuk a hazautazás 
„táncrendjét”. A recepción még föl-
kaptunk néhány szuvenír képeslapot, 
illően köszönetet mondtunk vendéglá-
tóinknak az igényes szolgáltatásokért, 
majd gyöngéden fölbrummogtak a mo-
torok és ki-ki hazaindult az ügyeletes 
lóerő támogatásával. Egy kicsit megint 
közelebb kerültünk egymáshoz és ma-
gunkhoz is. Istennek legyen hála!  

Reményi Imre, 
a református gyülekezet tagja

Házas hétvége Monoszlón 
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EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS A XXI. században (szemben a XIX. 

teljes 
vérképet, vércukorszint mérést, valamint vizeletvizsgá-
latot

szív ultrahangos vizsgá-
latát, terheléses EKG

•  A fogorvosok

szemészeti vizs-
gálatra

• 

-

-
-
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GYÁSZ

 

SZOLGÁLAT

kednek.
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Könyvajánló a kortárs magyar prózából
BODOR ATTILA 
A tél menyasszonya

-

-
-
-

-

-

-

-

-

CSÁNYI VILMOS 
Édes Janka – Élet egy szabad kutyával

-
-

-

-
-

-

-

KALAPOS ÉVA VERONIKA 
F mint

-

-

-
-
-

-

-

-

-

HÁSZ RÓBERT 
Végvár/Júliával az út

-

-

-

-

-
-

-

-
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-

-

A kiadó nem vállal 

Budakeszi

www.hirmondo.budakeszi.hu 2017 augusztus-szeptember
HÍRmondó

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

A BVV Kft. struktúra váltás miatt keresi új kollégáit. 
Keresünk közterületi-, zöldterületi- és intézményi karban-
tartókat, szak- és segédmunkásokat, intézményi takarító-
kat, 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.

-

-

Újabb közbeszerzési eljárás indult 

-
-
-

-

-

A BVV Kft. 2019. évi támogatási 

-

-

A közvilágítási hálózat közbeszerzésének 
eredménye 

-
-

-
-

-

Meghosszabbították az 

-

-
-
-

Támogatták az ESZEMKÁ-t

-

Makkosi kiadvány kiadását segítették 

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
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24. PÉN T EK
10.00 Europa Nostra-díjas hely-

színek: Budapest vidám-
park-körhinta, új színház, 
Szamos újlak református 
templom

  8.15 Jóga
10.00 Kalendárium kvíz 

 

14.00 Házi praktikák nem csak 

savanyú káposzta

28. K EDD

13.30 Senior tánc (600 Ft/alkalom) 

január

29. SZERDA

  8.15 Jóga
10.00 Torna

 
Alessandro Baricco

30. CSÜTÖRTÖK

 
(3000 Ft/alkalom)

31. PÉN T EK

lapjárást c. kiállítása

jelentkezés szükséges) 

A változtatás jogát 
fenntartjuk! 

Generációk Háza januári programok
Boldogasszony hava – Télhó – Fergeteg hava

Január 24. péntek 19.00 
Blackwater Bullfrog 
rock & roll táncház 

Január 25. szombat 20.00
Tarkabarka Óvoda bálja

Január 31. péntek – február 1. 
szombat  
Teljesítménytúra 
Február 5. szerda 19.00
Müller Péter: 

A Kossuth-díjas Müller Péter „A ben-

Február 8. szombat 20.00 

Gimnázium bálja
Február 9. vasárnap 16.00 
Zwickl Polka Partie
Február 14. 
Kultúrházak éjjel-nappal
Február 15. szombat 20.00 
Székelykör Farsangi bálja
Február 25. kedd 18.00 
Kommunizmus áldozatainak 
emléknapja

-

A változás jogát fenntartjuk! 
További információ: 0623/451-161 
info@efmk-budakeszi.hu

Salsation Fitness 

Tücsökzene 

Zumba 

Népdalkör  

Harcosok Klubja  

Diabetes Klub  

• 
• Facebook: Generációk Háza–Budakeszi
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Fő profilunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.

Eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!

Jellemző megrendeléseink:

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!

2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351,  (23) 451 959

Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu

www.palettapress.hu
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