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„Az én Budakeszim” alkotói pályázat
Idén ünnepeljük Budakeszi várossá válásának 20. évfordulóját.
Az ünnepi év alkalmából Budakeszi Város Önkormányzata alkotói pályázatot hirdet Budakeszin
élő vagy alkotó, településünkhöz kötődő művészek számára „Az én Budakeszim” címmel. Olyan
művészeti alkotásokat várunk, amelyek megörökítik az alkotó és a közösség szemszögéből, hogy
személy szerint mit jelent számára Budakeszi múltja, jelene, jövője. Pályázni bármilyen művészeti alkotással lehet a képzőművészettől a zenéig.
A beérkezett pályaműveket kiállítás és összművészeti rendezvény keretében mutatjuk be Budakeszi közönségének. A legkiválóbb alkotásokat értékes nyereményekkel honoráljuk.
Beérkezési határidő: 2020. június 30. 12 óra

„Trianoni történeteink” pályázat
A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye Budakeszin pályázat
Száz évvel ezelőtt kötötték meg az I. világháborút lezáró trianoni békediktátumot,
melynek keretében Magyarország területének háromnegyedét, lakosságának kétharmadát szakították el az anyaországtól. Budakeszi lakosságának egy része a világháborúk következményeként a jelenlegi határainkon túlról menekült Budakeszire.
Budakeszi Város Önkormányzata ötletpályázatot Budakeszi Város Önkormányzata „Trianoni törtéhirdet olyan emlékhely létrehozására, amely neteink” címmel helytörténeti gyűjtőpályázatot
méltó módon megemlékezik a magyar nemzet hirdet diák és felnőtt kategóriában, határon túlhatárok feletti összetartozásáról, és arról, hogy ról származó, Budakeszin új otthonra lelt lakosok
a szülőföldjükről elűzöttek Budakeszin új otthon- élettörténeteinek lejegyzésére. A közlésre méltó
ra találtak. Az emlékhely avatására 2020. június pályaműveket kiadványba szerkesztve tesszük
4-én kerülne sor.
közkinccsé.
Beérkezési határidő: 2020. március 20.
Beérkezési határidő: 2020. szeptember 15.
További részletek a varoshaza.budakeszi.hu oldalon, illetve a 23/535-710/111 telefonszámon.
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Polgármesteri tájékoztató

Kedves Budakesziek!

¤ȱȱǰȱȱȂŚŞȬȱæãȱ·£û
Kinyíltak már a hóvirágok, lassan véget ér a tél. A tavasz nemzeti ünnepünkkel, március
15-ével érkezik, mely a hazaszeretet és önfeláldozás csodálatos példája. A negyvennyolcas
·¢æȱ£ȱȱĴȱȱ·£·ǱȱĴȱȱ¢ȱ¤ȱ à£ȱ¤ȱæ£¤¤ǰȱȱȱȱȱ¤ȱ£Ç¤¤ǯȱ£ȱ¤ȱ¤ȱ¤ȱ
ügyének érezte a magyar forradalmat, mivel a paraszti szabadság, emberi méltóság és
¢ȱû·ȱã£àĴǰȱȱ·ûȱ¤ȱȱ£·£æǰȱ¢ȱ
„a svábok voltak a legjobb magyarok”.

Összhang költégvetési kérdésekben
¢ȱ à£¤ȱ Ĵȱ ¢··ȱ ȱȱȱ ·æȬûȱȱ¤ȱ2020.
·ȱã···ǰȱ¢ȱæȱ£·ǰȱ à·ȱ ·£·ȱ ·ȱ ·ûæȱ
¤£¤ȱȱæ·ǯȱ££ǰȱ¢ȱ
øȱ£¢Ç££ÇàȬȱ·ÇĴûǰȱ¢ȱ
ȱ ¤·£ȱ ø¤¤ȱ Ĵûȱ æ·ǰȱ£¤ȱæȱà·£ȱĴȱ
û·ûǱȱȱ·ȱ£¢Ç££ÇàȬlep helyén még idén ¤£àȱȱ
·Çû, rendezzük a környezetét, a szomszédságában pedig rövidesen Lidl áruház
¢ȱȱǯȱ Ĵȱ·ȱȱȱ£Ȭ¤ȱ ȱ ŘŖŘŖȬȱ ·ûæȱ ¤ȱ
csapadékvíz-hálózat. øȱȱ·ȱ¤ȱǱȱȱȱøǰȱkorszeÿȱ ¤ȱ ȱ ·Çûǰ valamint más
helyet keresünk a buszvégállomásnak, ezzel
øȱæ·ȱȱȱȮȱ£ȱ
és szó szerinti értelemben is. Folytatódik sikeres ¤·Ç·ȱ ¤¢¤£, és ehhez hasonlóan idén ø·Ç·ȱ¤¢¤£ȱ
ȱû. Megújul a æ ravatalozó épülete, folytatódik a Mezei Mária
ház felújítása, melyet lelkes önkéntesekkel
¢ûĴÿãȱãûȱȱøȱ·Ĵǯȱ
ȱ ã··ȱ Ȯȱ ø¤·ȱ Ȯȱ £ȱ
önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó pedagógusok számára fejenként havi
ĴàȱřŖǯŖŖŖȱȱǮ£ȱû·ȱà·ȄȱûãÇĴûȱǰȱ££ȱ£ve ki megbecsülésünket áldozatos munkájuk
iránt, és remélve, hogy sikerül hosszútávon
ȱ¤ȱȱààæǯȱ
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Budakesziért dolgozunk
országos fórumokon is

Ételdoboz a rászoruló
budakesziekért

qȱ àȱ ȱ ·ûȱ £ȱ ·Ǳȱ ȱ û·ȱ [¤¢£ȱ
£¤ȱ £ã··ȱ  a
¤ȱ·ȱ ã£·ȱǰȱ ¢ȱ £æ··ȱ ¤£, így a legnagyobb hazai önkormányzati szövetségben is dolgozhatok városunk
¢ȱ·æȱ·¤¤ǰȱã£·ȱ
helyzetünk megoldásán. A közlekedési
és lakhatási kérdések versenyképességi
·¢£æ·ȱ ¤ȱ ȱ æǯȱ ȱ
ȱ£·ȱȱ·£Çȱæȱ
a kormány Modern kisvárosok programjához, ennek keretében a kisvárosok képviseletében indítványozzuk a belterületi utak
øÇ¤¤ǰȱ ȱ ã£ø¤à£ȱ ·ȱ ããĴ¤¢¤ȱ
közlekedés fejlesztését, továbbá szociális
lakások, fecskeházak építését is kezdeményezzük.

ȱ àȱ ȱ ·ȱ £ǰȱ ȱ ȱ
ȱ æ·ȱ ȱ ¤£àȱ Ç··ǯȱ
Egy ilyen civil kezdeményezést felkarolva
·£ÇĴĴûȱ ȱ Ǯȱ ȱ Ȯȱ ȱ Ȅȱ ·¢ÿæȱ £, melyet
a Generációk Háza elé helyeztünk ki az
æȱȱŞřǯȱ£¤ȱ¤ǯȱ·ȱȱ
a budakeszi élelmiszerüzlet-tulajdonosok£ǰȱ¢ȱæ·ȱ£ȱ££ȱ
ȱ£·¢£·£ǰȱȱȱÿæ£ȱ¤ȱ
elhelyezhet élelmiszert, készételeket. A do£àȱ Ĵȱ àȱ ȱ ȱ ¤ȱ
æ·ȱ ¢£ǰȱ Ĵȱ
ȱ ¤Çæȱ ¤ȱ ȱ Ȭ
æ£ȱȱ£ȱ¤ȱ·ȱ£¤ȱ¤ȱ£ǯȱ

Kiemelt partnereink a helyi
vállalkozók

Újabb közéleti fórum:
jótékonysági kávézás
Új kezdeményezésként januárban ã£·ȱ
·ȱà·¢¤ȱ¤·£¤ hívtam a bu£ǯȱ æȱ ȱ ȱ £ȱ
¤·£àȱ ¢ÿûȱ ã£ȱ ¢ȱ ã£·ȱ
kérdések megvitatására, és két összetolt
£ȱ Ĵȱ ȱ ·ȱ ȱ £ȱ ·ææǯȱ
ȱ ¢ȱ £¤ȱ £Ç···æǰȱ
zöldhulladék szállításról, közvilágításról
·ȱ £ȱ ã¢ȱ ¤àȱ £·Ĵûǰȱ
ã£ȱ £¤£ȱ ȱ ¢ÿãĴûȱã£ȱ£ȱ¤£àȱ¢ȱ ¤ǯȱ ã£æȱ ȱ ãàȱ
¤ȱ Çȱ ȱ ¤ȱ ŘŖŘŖǯȱ ¤ȱŘȬ¤ȱ·æȱŗŝȱà¤ȱȱȱ1, remélve, hogy ezzel is sokaknak
æ·ȱȱ·¤ȱ·ȱȱ
ãȱ¤ȱã·æȱ··ǯȱ

£ȱ ã¤¢£ȱ æȱ ȱ ȱ
helyi vállalkozások. Ezért minden évben
¤£àȱ àȱ látjuk vendégül
æǰȱ££ȱȱæ·ȱȱ£¤ra az információszerzéshez és tapasztalatcseréhez. Az immár hagyományossá vált
rendezvényen dr. György László gaz¤·¤·ȱ ·ȱ £¤¢£¤·ȱ æȱ
államtitkár és ǯȱ £¢ȱ ¤ǰ a
ȱ ¢ȱ ·ȱ 1ȱ ¢ȱ øȱ ¤ȱ
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartotȱ æ¤ǯȱ £Ĵǰȱ ¢ȱ ȱ ¤¢ȱ
olyan online felületet indít, melyen minden
¤£¤ȱ ¢ȱ Ĵ¤ȱ ¤ȱ
Ç¤ȱ [ãǰȱ ¢ȱ ȱ ·£ȱ
az általa lehívható állami támogatások és
·æȱ ¤¢¤£ȱ ¤¤ǰȱ ££ȱ Çȱ ø¤ȱ¢ûȱÿǰȱæȱ·ȱ
lendületet adjon munkájukhoz, életükhöz!
versenyképességüket.
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A hónap témája

ÔMDEEOHKHWĞVpJ%XGDNHV]LN|]OHNHGpVL
SUREOpPiLQDNPHJROGiViUD
£æȱ ££ȱ Ĵȱ £ȱ ȱ
û·ȱ [¤¢£ȱ £¤ȱ
£ã··ǰȱ ¢ȱ ¤¤ȱ £ȱ
ȱ ȱ ¤¢ȱ £¤¤ȱ ȱ Ǯȱ ¤ȱ ȱ ·Ȅǯȱ ȱ ȱ
£ȱ £ȱ ȱ ȱ ŗŖȱ ·ȱ Ĵȱ àȱ ǰȱ ·ȱ £ȱ śŖŖŖȱ ·ȱ ŘŖȱ ŖŖŖȱ æȱ ¤£¤øȱ û·ȱ řŖŖȱ ¤ȱ
Ĵȱ £ǯȱ ¤ȱ ¤·ǰȱǯȱ ¢æȱĴ¤ȱȱȱǮ¤ȱ·ȱ
ã£·Ȅȱ ȱ £æ··ȱ
¤£Ĵ¤ǯȱ ȱ ¤ȱ ŘŗȬ·ȱ ·ãĴȱ
ȱ ·ȱ ȱ
£ȱȱȱ¤ȱã£·ȱ·ȱ¤ȱ Ç¤¤ǰȱ ãȱ ȱ £û·ȱ
·£û¢ȱ ¤ȱ ǯȱ £ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ ÇǱȱ Ǯqȱ æ·ǰȱ øȱ àȱ £ȱ ·ȱ ȱ
ã¢£æȱû·ȱã£·ȱȱ ¤¤ȱ ǻǳǼȱ ȱ ¤ȱ
£¤¤ȱ ·£Çæȱ £¤ȱ £·ȱ
ȱ£¤¤£ȱȱ£ȱã¤¢£ȱ ȱ ££¤¤ǯȱ £¤Çȱ ȱ

¢ȱǰȱã£ûȱȱ£ȱàȬ
ø£àȱȱȱ£ȱÇ··ȱǷȱ
ȱ[ȱȱŝȱ¤ȱû·ȱ £æȱ £Ĵǰȱ àȱ ¢ȱ
ãæǰȱ æȱ ¤ȱ ¤àǰȱ
¢¤ȱ ¤£ȱ à£·æǰȱ
¤ȱ¤ȱ¤·æǰȱ£ȱàȱ q£¤£àǰȱ £ȱ ¤¢ȱ ¢¤£àǰȱ·ȱ ¤£ȱ¤ȱ^Ĵ¢¤àǯȄȱ
ȱ û·ȱ [¤¢£ȱ £¤ȱ£ã··ȱǻ[Ǽȱ¤ȱŗŗȬȱ
ȱ¢ȱ£øÇàȱà¤ȱ¢ȱ¤ǰȱȱû·ȱ·æȱȱ··ȱȱȱǱȱȱ¢ȱÿ£·ȱ
àȱ ···ȱ £Ĵȱ ã·ǰȱ
¢ȱ ·ȱ ȱ ¢··ȱ ã·ǯȱ ȱ ·£û¢£ȱ ¤ȱ ·ȱ Ĵȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ÿ£·ȱ àȱ
¤Ç¤¤ǰȱ ȱ ¢£ÿÇ··ȱ
¤ȱ ãȱ ȱ ¤£¤ȱ
ǯȱ £ȱ æȱ ·ȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ·ǰȱ £·ȱ ȱ ¤¢ȱ ¢£·ȱ £·¢£ȱ £ȱ ã-

¤¢£ȱȱȱ·£æǰȱ
ȱ¢··ȱ¤ȱû··ȱ
ãæȱȱ¤¢ǯȱ££ȱȱ£ȱ¤ȱȱ[ȱ
¤ȱ ŗŗȬȱ à¤ȱ ø¢ȱ £Ĵǰȱ
Ǯ¢æȱȱ£ȱ¢ȱàȱȱ¤¤Ȅǰȱ £ȱ û¢ȱ £¤ȱ ã£ȱ £ȱ
¢£·ǯȱ £ȱ ȱ £··ȱ£ȱã¤¢£ȱ·ûȱȱȱ¤ȱ·ǰȱ£ȱæȱ
·ûȱ£¤£ȱæȱ£ȱàæǯȱ ǮÇ£ȱ £ȱ ¤ȱ £¤àǰȱ·ȱȱÇ·ȱȱȱ ¢ã¢ȱ
¤£àȱ¤¤àǰȱȱ·ȱæàȱ
ȱȱȱ£ȱ¤£àȱàȄȱȮȱȱ
ȱȱ¤ǯȱǮĴȱȱ
ûȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ¤£¤ȱǰȱ¢ȱȱȱȱ
ã·ǯȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ȱ æȱ ȱ £àǰȱ ¤ȱ
ȱ æǰȱ ·ȱ û¢ûȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ
·ȱ ȱ ûȱ £ȱ
¢£ȄȱȮȱĴȱ££¤ȱǯȱ ¢æȱĴǯ

A helyi vállalkozások is segíthetik
%XGDNHV]LIHMOĞGpVpW
£ȱã¤¢£ȱ·ȱȱȱ¢ȱ¤£¤ȱ ȱ ¤£·ȱ ȱ àÇ¤ǰȱ ·ȱ ȱ Ç£ǰȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ·¤ȱ ȱ £Ĵȱ ¤£àȱ ȱ
ȱæ·ȱǰȱȱǯȱ ¢æȱĴȱ¤ȱȱ¤ȱŜȬǰȱûããȱ¤£àȱàǯ
ǯȱ ¢ã¢ȱ¤£àȱ£¤·¤·ȱ·ȱ£¤¢£¤·ȱ
æȱ¤¤ȱ·ȱǯȱ£¢ȱ¤ǰȱȱȱ¢ȱ·ȱ
1ȱ¢ȱ øȱ¤ȱ ȱ·ȱ ȱãȱ
ȱ æ¤ȱ Ĵȱ ȱ ¢ȱ £¤ȱ ¢£æǰȱ ȱ
ȱȬȱ·ȱã£·¤£¤ȱ·æȱ¤¢£ȱ·£·æǰȱ¤¤àȱ£ȱã¤¢£ȱ¤ȱ££Ĵȱ
£·¢ȱ£ȱ Ȭǯ
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Városi hírek
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Lakossági fórum Nagyszénászugról
¤£ȱ ȱ ȱ ¢£·¤£ȱ £·ȱ æ·æȱ
Ĵȱ ¤ȱ àȱ ¤ȱ ŗřȬ¤ȱ ȱ £ȱ ¤Ȭ
¤£¤ǯȱȱàȱ·ȱ£ȱȱ¤¤¢ȱĴȱȱ
£·æȱȱ£æǰȱ¢ȱ¤ȱæ·ȱ¢ÇȬ
ȱ¢£·¤£ȱ£·ȱæ·æȱȱ¤£·ǰȱ
¢£·ȱ·ȱȱ··¢ǰȱ·£·ȱ£···Ȭ
ǯȱ£ȱãĴ·ȱȱ··ǰȱ¤£ǯȱǰȱȱȱŗŖȱ£¤£Ȭ
·ȱ ·Ç·ȱ ¤¢ȱ £·ǰȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ řȱ
£¤£·ȱ ¤¤ȱ ¤Ĵǯȱ ȱ £·ȱ ···æǰȱ
·ȱ ¤àȱ £Ĵȱ ȱ ··¢ǯȱ ȱ ãȱ
ȱ¢ȱȱ£ȱø¢£ǰȱȱȱȬ
æȱ øȬǰȱ ·ȱ ¤à£ȱ £·ǰȱ ·Ç·ȱ ǰȱ ȱ ȱ
¤ȱ ·£ȱ ··ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
û··£ǰȱȱȱ¤£¤ȱȱǰȱȱ

øȱ ¢ȱ ··ȱ ûȱ ǯȱ ¤ȱ ȱ ę¢£Ĵǰȱ
¢ȱ ȱ Ĵȱ ·Ç·ȱ £¤£·¤¢ȱ ·ȱ
££ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ¤£ÿȱ æȱ ȱ Ȭ
æȱȱãã£æȱ£¤ǰȱ·ȱ·ȱãȱà¤£ȱ·ûȱȱȱȮȱ
æȱø¤ȱȱ£æȱȮȱ¤·£ǯȱ
ȱ àȱ £Ĵǰȱ ȱ £·ȱ ·£·ȱ û¢·ȱ
ȱ£ȱã¤¢£ǰȱ¤¤ȱȱǰȱȱȱȱ
¤ȱã·ȱȱ¢··ȱȱǰȱ·ȱàȱ·£ȱ
ȱ¤ȱȱ£·ȱæǯȱ·ȱȱ·Ȭ
··ȱ æȱ ã··ȱ £¤Çȱ ȱ Ȭ
ǰȱø¢£ȱȱàȱǯȱ ¢æȱĴȱ¤Ȭ
ȱ ·ȱ ȱ ¢£·¤£ȱ ·£ã¤¢£ȱ ãǰȱ £àȱ
ȱ·ǯȱȱ

Összhang a költségvetési
ügyekben
¢ȱ ·ȱ ǻà£¤Ǽȱ ££Ĵǰȱ Ĵȱ ãȬ
··ȱȱ¤ǯȱȱ¤ȱŗŚȬǰȱ¤Ȭȱ£Ȭ
£¤ȱȱ£ȱûã£ǰȱ¢ȱæȱ¢··ȱȱȱ¤ȱ
·£û¢ȱ¤ȱ£¤¤ǰȱȱȱæȱ£·ȱ
·ǰȱ¤¢ȱæȱȱ·æȱã£ãĴǯȱ

INFORMÁCIÓ HULLADÉKELSZÁLLÍTÁSSAL
KAPCSOLATBAN
A Depónia Kft. 2020. januárjától 2 hetente szállítja el a szelektív hulladékot Budakeszin. Ezért szeretnénk informálni
a lakosságot, hogy mindig a kommunális hulladék szállítási
QDSRWPHJHOĘ]ĘHVWHGHOHJNpVĘEEUHJJHOyUiUDNpV]tWVpN
ki az elszállítani kívánt szelektív hulladékot, amit természetesen külön kezelnek a kommunális hulladéktól.
Szelektív hulladék:DKXOODGpNJ\ĦMWpVVRUiQNO|QYiORJDWYDJ\ĦMW|WWSDStUYDJ\PĦDQ\DJKXOODGpN

KÖZÖSSÉGI LOMBKOMPOSZTÁLÓ
$N|]HOP~OWEDQNpWGDUDEODNRVViJLNRPSRV]WiOyNHUOWNLKHO\H]pVUH%XGDNHV]LQ)RQWRVDUHQGHOWHWpVV]HUĦKDV]QiODW.pUMNFVDN]|OGMDYDNDWKHO\H]]HQEHOH OHYpOpVNLVHEE
JDOO\DN .RQ\KDLKXOODGpNRW ]|OGVpJJ\P|OFVNiYp]DFF
VWE 7,/26EHOHKHO\H]QL
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Városi hírek

20 éve lett város Budakeszi

¤ȱŗȬ·ȱ¤ȱ¤ȱ¢Ĵȱȱ
£ȱ ȱ ȱ û·Ȭ££ǰȱ
¢ȱ£ȱ¤ȱȱ¤ȱȱȱ¢à£·ǯȱȱ££Ĵȱ¤£¤ȱã£ãûǱ
Ǯ£ȱ¤¤ȱ¢¤Ç¤ȱ¢ȱ
ŘŖŖŖȱøȱŗȬæȱ¤àǰȱȱȱ¤¤ȱ ¢¤Ç¤ȱ ·ȱ ŘŖŖŖǯȱ ¤ȱ
ŘŖȬ¤ȱ Çȱ ¤ǯȱ £·ȱ ȱ ȱ £¤-
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ȱ ȱ æ·ã·ȱ ¤¤ȱ ·ȱ £ǰȱ
¢ȱȱȱĴȱ¢ǰȱȱãȱæȱǯȱ
ǻǳǼȱ ¢ȱ ã£àȱ £¤àȱ ȱ £¤¤ȱ ȱ ȱ ȱ ··ȱ £··¢ȱ
¤¤ǯȱ£·ȱȱ¤ȱ¤ȱ
¤ȱȱ¤¤ȱãȱ£¤ȱ
ãȱȱ¢ȱ·£ǯȱȱ¤ȱȱ
·ȱȱã£æȱ¤àȱÇ·£æȱÿȱ ÇĴȱ ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ
·££ǰȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ
¤¤ȱ¢¤Ç¤ȱÇĴǰȱ·ȱ
ȱ ȱ £ȱ ȱ ··ȱ £ȱ ··ǯȱȱȱȱ·Ĵ·ȱǰȱȱ
·æȱ ¤Ĵ¤ȱ £¤¤ǯȱ ȱ
ȱ Ǳȱ £ȱ ¢£ÿȱ ȱ £ȱ ¤£ȱ ȱ £ȱ ȱ £ȱ
æĴȱ¢ȱȱÇ··ǯȱ£ȱȱ£Çȱȱǰȱ·ȱ¢£ȱ£àȱǰȱ
¢ȱàȱȱ¤ȱ¢·ȱ¢ȱà£·¢ǰȱ¢ȱȱÇǷȱȱ¤ȱȱȱà¤ǰȱȱ¢ȱ¢ȱ
Ĵà£·¢ǰȱ ¢ȱ ·Ç£ȱ ǯȱ
£ȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ æ·£ǰȱ
£ȱ ȱ £¤¤ȱ £Ç£ǰȱ
¢ȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ǯȱȱȱȱȱ¤Çǰȱ¢ȱ
ûȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ
Ĵà£·¢ȱŘŖȱ·ǰȱȱæĴȱ·ȱ
Ĵȱ £ȱ ȱ Ǯ£ȱ £Ȭ
¤·ȱ¢ȬȄȱǯȱ£ȱȱ·¢ȱ·Ç£·ǰȱ ã£¤ȱ ûĴǯȱ £ȱ
·ȱ¢·Ƿ
£ȱ æȱ ã¤¢£ȱ ȱ £ȱ¢ȱǯȱŝŖŖȱàȱ¤£¤ȱȱ··ȱŞǰŝȬȱ££àȱ
Ŝȱ ¤ȱ ȱ ¤£¤ȱ ã£ȱ ·ȱȱ£ĴȱȱŚȱ·ȱĴǯȱ£ȱȱ£ȱ

ã¤¢£ȱ¤ȱÇĴȱ£·ȱĴǯȱ ã£ãȱȱ£ȱ
¤£àǰȱȱ¤£¤ȱĴȱ
¢ȱãȱ¢ȱȱĴǯȱ
ã£ãĴȱ £ȱ £ȱ ¢¤£ǰȱȱ¤ǰȱȱ·ÇĴǯȱ
ã£ãȱ£ȱ·£·¢ǰȱȱ£ÇĴ¤ȱ ȱ ¤ȱ £Çøȱ ¤¤ǯȱ
ǻǳǼȱȱ¤ȱûûȱ·¢ȱȱ
ȱ¤ȱ¤£àȱ¤·ǯȱ£·ȱȱ
ȱȱã£ûȱ·ȱȱààȱ·ħ·ȱ£ȱȱ£¤£à¢¤ǰȱȱ àǯȱȱ àȱ·ǷȱȱŘŖŘŖȱ¤àȱȱ
£æȱ£ǱȱŘŖȱ·ȱ£ȱ¤ǰȱ
řŖȱ·ȱ£ȱã¤¢£¤ȱ¢£¤ǰȱ·ȱȮȱ£·¢ȱ·Ĵ·ȱ
£ǰȱȱ·ȱȮȱŝŖȱ£æȱã£ãȱȱ àǯȱȱ
ã£ãȱȱ£ȱàǰȱȱàȱ
·ȱȱæ·ǰȱûããȱ¤ȱ£¢ǰȱȱàȱĴȱȱ··ǰȱ ȱ ¤¤ȱ ãȱ £Çàǰȱ
££ȱȱȱ£ȱ¤ǯȱ¤ȱ£¢ȱ£·ûȱàǰȱ
¢ȱ £ȱ £ȱ ·ǰȱ ·ȱ £ȱ £ȱ ûȱ ȱ¢ȱ¤ȱȱ·ǰȱ
£·ȱ ££ûǰȱ àȱ ȱ Řśȱ ·ȱ
ã¤¢£ȱ û£ǰȱ £ûȱ
¢ȱ¢ȱ¤ȱȱ£ȱ
£·¢ȱ ¤ȱ ãȱ ã£ãǯȱ ȱ¢ȱ
£àǰȱ ȱ £¤£ǰȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ à£ȱ £¤£àȱ
£ãûȱ¤ȱ£Ǳȱã£ããȱ £ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ
¤ûȱĴǷȄȱȱ
Szemereki Zoltán
emeritus polgármester
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A magyar kultúra napját ünnepeltük
àęȱȱ·ÿ·£ȱ¢ûĴȱȱ
ã£ã·ȱ·ȱ£ȱ¤ǰȱȱ
£ǯȱ£ȱãæȱ£ȱȱȱ
ÿæ·ȱ ã£ȱ£àǰȱà·ȱ
ȱ ȱ ã£ããĴȱ ȱ ·æȱ
ȱ ¤ȱ ŘŘȬȱ û·ǯȱ tȱ Ȭ
£··ȱǯȱ ¢æȱĴȱ¤ȱ

ǰȱ¢ȱȱ£ȱȱȱ
ÿæ·ȱ ã£ȱ ¤£àȱ
£ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤Ȭǰȱ Ȭ
ȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ ··ȱ ǯȱ
££¤ĴǰȱȱãæȱŚŖȱ·ȱ·£·¢ȱ
¢ȱ ȱ ££ȱ £ȱ
¤¤ȱ·ȱȱã¢£æȱû·Ȭ
ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ
··ȱ ãȱ
¤ȱ Ȭ
··ǰȱ ·£ÿ·Ȭ
·ǯȱ ȱ ¤Ȭ
ȱ
·£Ĵȱ
ǰȱ ¢ȱ Ȭ
£ȱ ¤ȱ [Ȭ
¤¢£ȱ ŘŖŗşȬȱ
ÇĴȱ
ȱ
ã£ÿæ··ȱ
Çǯȱ
£Çûȱ
ȱ ã£¢ÿ·¢ȱ
·ȱ ã£ÿæ·ȱ
£àȱ ¢ǰȱ
ȱ ¢ȱ øȱ
ȱ ¤àȱ
·ȱ Ç££ȱ
ȱ ··ÿȱ Ȭ

¤¢ȱǯȱǯȱ ¢æȱĴȱ£ȱȬ
·ȱ ¤¤ȱ ø¢ȱ £Ĵǰȱ
Ǯ ·ȱȱ£·ȱã£ãǰȱ¢ȱ
¤£ȱ ¤ȱ ££¤¤Ȭ
ȱ ȱ øȱ ã£Ç··£ǯȱ 1ȱ ȱ
ûãȱû£ȱ¢ǰȱ¢ȱȱȱȬ
¢ȱ ·ÿæȱ ¢ûȱ £ȱ ȱ
ȱ ÿæ·ȱ ã£ȱ £àȬ
Ǳȱà·ȱȱ¤ǰȱ ȱȬ
¤ǰȱ¢ȱà¤ǰȱ£ȱĴ¤Ȭ
ȱ ·ȱ ã¢ȱ ¤ȱ £ûȱ ¢ÿÿȱ
¤¢£Ĵǯȱ ã£ããȱ ȱ ¤Ȭ
ǷȄǰȱ Ĵȱ ££¤ȱ ǯȱ ¢æȱ Ĵǯȱ ûȬ
ãȱ ã£ãȱ Ĵȱ ȱ ¤Ȭ
ǰȱæȱ¤·ǰȱ¢ȱ
¢ȱûȱæȱÿ·£ȱ
¤Ç¤¤ȱ ¢¤ȱ ¤àȱ
¢ûĴȱ ûȱ ȱ £ǯȱ ǯȱ
¢æȱ Ĵȱ ø¢ȱ £Ĵǰȱ û£ȱ
ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¢ȱ øȱ ȱ
û·ȱ ȱ £ȱ ·æȱ ¢ȱ
¤ȱȱ·£ȱȱȱ
ȱ ȱ £¤¤ȱ £··Ȭ
æǱȱǮȱøǱȱææȱ¤£ĴȱȬ
ǯȱ ȱ¢ȱȱǰȱ£ȱ
ãã·à¤ȱÇ£ûȱ¤ǯȄȱ

Elkészült az Ételdoboz!
Lehet feltölteni!
ȱ ¤¤ȱ Ȯȱ ȱ ȱ Ğǯȱ ·£ÇĴȱ
·ȱ ¢£ȱ ȱ ¤£àȱ £¤¤ȱ Ȭ
Ç·ȱ ¢øàȱ 1£ǰȱ ¢ȱ Ȭ
¢£àǰȱ¢ȱæȱ·£ǰȱ
·£·ȱ ȱ ¢£ȱ ȱ Ȭ
£ȱ¤£àȱ£¤¤ǯȱǯȱ ¢æȱĴȱ
¤ȱ ¤ȱ ŜȬȱ ȱ £¤ȱ
Ç¢ȱ ÇĴȱ ø¤ȱ ȱ £·¢£·Ǳȱ
Ǯ àȱȱ·ȱ£ȱǷȱ Ȭ
¢ȱȱ··ȱ¤ȱȱȱ£ȱ
¢ȱ ·£ȱ àǯȱ ȱ £ȱ
·£ȱȱȱ¤£àȱÇ··ȱ
·ȱȱ£àȱ·¤ȱ£û··Ȭ
ȱ£ȱ££ǯȄȱæȱãȱ¢ȱȬ
ȱ££ȱȮȱ¢ȱ£¤ȱ1£ȱ
¤à£ȱ û£ȱ Ȯȱ ¤ȱ ȱ £Ȭ
·¢£·ȱ àÇ¤¤ǰȱ ¤¤Ȭ
¤ǰȱȱ·ûȱȱ¤ȱȱȱ ĞȬȱ
Ç£ȱȱȱĴǯȱ£ȱ1£ȱȮȱȱ
¤ȱȱæȱȮȱȱ Aȱ
£¤ȱ ¤ȱ ·ȱ ¢à·ȱ £Ȭ
¤ȱ ·ȱ ã£ȱ æȱ ȱ Şřǯȱ £¤ȱ
Ĵȱ ǻ ¤àȱ ¤£Ǽȱ ·ûȱ ·æĴȱ
¢£ȱȱȱȱ Ğǯȱȱàǰȱ
¢ȱȱȱȱ¤ȱæ··Ȭ
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ȱ ¢£ȱ ȱ £àȱ £ȱ ·ǯȱ
¢ȱ ·ûȱ ¢ȱ Ȭ
ǰȱ ȱ àȱ Çȱ Ç¤ȱ ȱ ¤£Ȭ
àǰȱȱ·ȱȱ¢£¤ȱ
ǰȱ ȱ Ĵȱ ·£ȱ Ȭ
¢££ȱȱȱ£ǯȱȱ£ȱ¤Ȭ
ȱ ǻ¤£·¢ǰȱ ¢ȱ ǰȱ ·Ĵǰȱ
·£·¢ȱ ·æǼȱ ȱ ȱ ·Ȭ
£ǰȱ ȱ ·ûǰȱ ¢ȱ ¢ȱ
ãûȱ ȱ ·ȱ ã·Ȭ
¢ȱ ¤¤ǰȱ æȱ Ȭ
ȱûȱȱ£ȱȱ£Ĵȱ
£Ĵȱ ·ȱ ¢£¤ȱ £¤ȱ ·Ȭ
¤¢ǯȱ£ȱ1£ȱã··ǰȱ·ȱ
ȱȱ·æǰȱȱ¤ȱȱ¢£àȱ
·ȱûÇ··ǰȱȱ¤àȱ£¤ȱ¤¤ǰȱ
Ç¤¤ȱ ȱ ¤Çæȱ ¤ȱ
·£ȱȱȱ£·ǯȱ ãȬ
£ãûǰȱȱ[ãǰȱ£ȱȱȱ
Çȱȱ¤ȱ£ȱ·ȱǰȱ
æȱ ȱ ¢£··ǯȱ
£ȱ 1££ȱ ȱ ¤Ȭ
àǰȱ ȱ ¢£·ǰȱ ããĴȱ
àȱ¢¤ȱȱ¤·£ȱȬ
àǰȱ¢ȱ·ȱȬȱȱ¤¤ǰȱȱ

Ȭȱȱ£ǰȱ¢ȱȱȱ·ǰȱ
ȱ ȱ ¢ǯȱ ££ȱ ȱ Çûȱ ȱ
ȱ £·¢£·ȱ ·ǰȱ æȱ
ÿã··ǯȱ ·ûǰȱ ££ȱ £ȱ
1£ȱ£ȱȱȱȬ
·ȱ ãǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ã·ȱ
£ǯȱ [ãǰȱ ¢ȱ øȱ ··ȱ
Ĵûǰȱ£ûȱã£ãȱȱ£ȱ
¤£àȱ··Ƿȱ
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Büszkeségeink

András és Ibolya:

„Várjuk a tavaszt, megyünk a parkba!”

1ȱã£ãĴûǰȱ£ȱã£ãĴȱ¢ȱ¤£¤ǰȱȱ¤ȱ·ȱǰȱ
¢ǯȱȱã¢ÿȱȱ¤ȱ£¤ȱȱ£¤¤ǰȱ
ȱ¢ȱ·ûȱàȱ·£·ȱȱ··ȱ·ûȱǯȱ
ȱ £û·ȱ àȱ £ȱ ·æȱ ¤ȱ ŗşŜŗȬǰȱ £ûȬ
ãĴ·ȱ¤Ĵȱȱȱ¤ǰȱ¢ȱ¢·£·ȱ¤ȱ
·ȱ£ȱ·¤¢ȱ·ȱ·æȱ·ȱ·£ȱ¢ȱ£ȱ·Ȭ
£Ĵȱ ¤¤ȱ ǻȱ ¤Ǽǰȱ ¢ȱ ·¢·ȱ Ȭ
£Ĵȱ¢ø¢ȱ·£··ȱ·ȱ£ȱ··ȱȱ£¤ȱ
àȱ£·ȱ·¢£ÇĴǯȱ·ǰȱȱ·£·Ȭ
ȱ û£ȱ £ȱ ¤¤ȱ ȱ śȱ £¤¢¤ȱ ·ȱ £ȱ ȱ
ȱã£ȱ·£ȱǰȱȱ·æȱ¤àȱĴǯȱȱ
¢ȱ Ç··ȱ ȱ £ȱ ¤ȱ àǰȱ
·ȱ ǰȱ·ȱ ȱȱæ·ǰȱȱŞȱ·ȱ¤ȱȱȬ
£ȱǯȱ£ȱ¤ÇĴȱ¤£ȱ£ȱ¤ȱȱ
Ĵȱ ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ £ȱ ¤¢Ç·ȱ ȱ
ȱǯȱA¢ȱȱ¢ȱ¤ǰȱȱàȱȱȱȬ
àȱǰȱ¤ȱȱȱ¤ǰȱ£ȱǰȱ¢ȱ¢ȱ¢ȱ
Ĵ¤øǰȱ£·ȱ¤àãÿȱȱ£·ǯ
ŗşŞŖȬŗşşŜȱã£ãĴȱ£ûȱ¢ȱ¢ȱǻø¤ǰȱ¤¢ǰȱ
¤·ǰȱ ǯǼȱ ÿãĴȱ £ȱ ȱ ¤ȱ Ĵǰȱ
ȱ ¤ȱ ȱ £Ĵȱ £¤·ûǰȱ £·ǰȱ
¢ȱ£ȱȱæ·ȱ·ǯȱ ã£ȱ·ȱ
¤£Ĵȱ·ȱ·¢¤ȱȱǱȱ£ȱû£ȱȬ
ǰȱ£ȱæȱ¢Ȭȱ·ȱ·£ȱ¤ȱ£¤Ȭ
ǰȱ¤¤ȱǰȱ£·ȱ£¤ȱ£¤ǯȱȱĴȱ£ȱ¤ȱ
¤ǯ
ȱ¤ȱ£¤ȱ ¢ȱã·ǰȱ ¤ȱȱǯȱ ¢ȱ
ǮûȄȬȱ£ûĴǯȱ1ȱ¤ȱŘŚȱã·ȱǯȱȱ¤ȱ
æȱȱ£·£ȱããĴǰȱ¤ȱ·ȱȱ¤ǰȱȱ£ȱã·Ȭ
¢ȱûȱȱȱǯȱ1Ĵ·ȱ¤ȱȮȱ¤à·Ȭ
ȱȮȱȱ¢ȱȱã£ȱ£Ĵȱ·ȱã£ȱ
ŗşŞŖȬȱ·£ȱǯȱŗŘȱ·ȱȱ¤ȱȱȱȬ
£¤£·¤ǯȱ¤ȱ··ȱȱŗśȱ·ȱ¤£¤ȱ¤ȱ£Ȭ
ȱȱȱȱ¤£¤ȱ¤ǰȱȱȱȱȱà¤ȱ
Ȯȱ£ȱȱ£¤ȱȮȱŗŜȱȱ¤¤ȱ£ǯ
¤ȱŘŖŖřȬȱ£ȱæȱ£à¤ȱ·ȱ¤£¤ǰȱ
·¢¤ǯȱ¢ûȱȱ·ȱ¤££ǰȱ¢ȱ£ȱ
ǰȱȱ¤ȱǰȱȱ¢£ȱ£ȱ£¤ȱãæǰȱ

·ȱ ȱ ȱ ǰȱ ¤ȱ £ȱ
¤ǯȱ ȱ ȱ ã··ȱ ¤ȱ
æȱ ¢¤¢ȱ ǰȱ Ç¢ȱ ¤ȱ ȱ ȱ
ȱȱ¤£¤ȱ·ȱȱ¢ȱȱ¢ȱ£¤¤ȱ
æȱ¤¤ȱ£Çàȱ£¤ȱĴȬ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ûȱ Ȭ
à¤ȱ¤ȱ¤ǯȱ¢ȱ¢ȱȬ
ȱ·ȱ¤ȱ·æȱ¤ȱ¤Ĵȱ
¢ȱ ·ǰȱ Ǯ·£ȱ £ȱ ȱ ã¢ǰȱ Ç¤ȱ
ǷȄȱ ȱ ȱ ã¢ÿȱ ã·ǰȱ ȱ
æĴȱ¤ȱȱ£ȱ£ȱȱȱ
ȱ ¤·ǯȱ £¤ȱ ãĴȱ ȱ ¤Ȭ
£ǰȱȱȱȱãĴǰȱ¢Ȭ
ȱã£ȱûȱ¢¤£ȱ·ȱ Ȭ
¢ȱ ȱ ¤Ĵȱ ¤ȱ
ãȱȱǰȱãȱ£ȱ
æǰȱ ¢ȱ øȱ ȱ Ç·Ȭ
·ǯȱ ǻ¢··ȱ Ǯà£¤·øȱ ·¢ĴȄǰȱ ¢ȱ ȱ
·ûȱ ûȱ ȱ ȱ ¤æȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ¢ȱ ¢Ȭ
ȱ¢ȱø¤£ȱãæǯǼȱ£ȱãæȱȱȬ
¢ȱ £ȱ ·¢ȱ ·ȱ ŘŖŖśǯȱ àȱ ŘśȬ·ȱ ȱ
ããȱÿ·ȱȱ£ȱàȱȱǯ
£¤ȱȱǰȱȱǮ¢Ȅȱ¤¢Ç¤¤Ȭ
ȱ ¤¢·ȱ £ȱ £ȱ ·£ȱ ¤£ȱ ·ȱ ȱ ȱ ǯȱ
¢ȱæ£ǰȱÇȱ·ȱȱ£¤ȱ£ȱ·£ȱ·ȱ¢Ȭ
ǯȱã£··ȱ¤ȱȱã£ȱ ¤àȱ ¤£ȱ
¢£ÿȱǰȱ¤ȱ£ȱ·£·¢ȱĞ·ȱȬ
¤¤ȱ£ȱ·ȱ¤¢££¤ǯȱȱǰȱ
·ȱ ¢ȱ ¤¤ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ǯȱ
ǰȱȱ£ȱ·ûǯ
ã£ȱàȱ¤ȱ¤ȱ·ȱ ¢ȱȱǰȱ·£Ĵȱ ȱ ¤£ȱ ¤ȱ ¤ȱ £¤ȱ £àȱ ȱ ¤àȱ
¤£¤àǰȱȱ¤¤àȱ¢ȱ·ȱ£àȱĴǯȱ
·ûȱ¤ȱȱȱȱȱ·ȱãã£ǰȱȱȱ
æ£ȱ·ȱûǯ

Álláshirdetés – Szivárvány Óvoda

Megváltozott munkaképességű takarítót
keresünk

8 órás munkaidőbe, heti 5 napra, Budakeszire a Szivárvány Óvodába, azonnali
kezdéssel 2020. december 31-ig.
Feladatok:
– takarítás (söprés, porszívózás, felmosás),
– gyermek mosdók, wc-k takarítása,
– portalanítás,
– dolgozói mosdók takarítása,
– az óvoda környékének rendben tartása,
– esetlegesen udvari segítség.
Jelentkezés személyesen az óvodában Ligetiné Komáromi Gabriella Vezető
Asszonynál előzetesen telefonon (0630 / 227 88 84) egyeztetett időpontban.
Kizárólag megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk.

Fotó: András Márton
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Budakesziért dolgozunk
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Az elmúlt években a járási székhely
£ȱ æ·ȱ ȱ æben mutat egy térségi központhoz méltó arculatot. Ennek egyik meghatározó
eleme a régi focipálya környékén egy
¡ȱ £æȱ ¤à¤ǰȱ
ȱ£¤¢¤ǰȱȱ¤ÇĴȱÿûȱ¤¢¤ǰȱ£ȱ·ȱààȱ
futópálya a szabadtéri sporteszközökȱ·ȱȱ£ǰȱ¢ȱŘŖŘŖȬȱ
£æȱ £ȱ ·Ç·ǯȱ 1ȱ ·pen ide sorolhatjuk a SZIA augusztusȱ ¤Ĵȱ øȱ ¤¤ȱ ǰȱ
ŞŖŖȱŘȬȱ¤ȱǰȱȱ¢ȱæȱȱ¤£ȱǯȱ
ȱ ¤ȱ ûȱ ȱ £ȱ
û£æȱ ȱ ȱ £æ·ǰȱ ¤ȱ
¤ǰȱ¢ȱ·£ȱȱûȱȱȱ£àȱ·ȱ ûæȱ ȱȱȱǯȱ ¤ȱ
Tamás elmondása szerint az iskolát
ÿãæȱ ·ȱ ûȱ æ£à¤ȱããĴȱ¤¤ȱ·ȱ£ȱȱ £æ··ȱ ã·ȱ ¢£·ȱ
··ȱ ȱ æȱ ·ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤ȱ ¢ȱ ·£ȱ ¢ȱ ȱ Ĵûȱ ¤ȱ £ȱ ȱ £¤ȱ
¤ȱ æǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ·¢ges szempont az állagmegóvás. Ennek
··ȱ æȱ ¤££¤ȱ ǰȱ ¢ȱ
mely sportágak jöhetnek be terem·æ·ȱ ·ȱ £ȱ £Ĵȱ ãû·¢ȱã£ãĴȱã·ǯȱ££æ·ǰȱ
£Ĵȱ ÿãȱ ȱ
ȱ ȱ ¤¤ǰȱ ¤ȱ ȱ
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ã¢£·ǰȱ¢·ȱæ·ȱ¤ǯȱ
Ez vonatkozik a hétvégi programokra
ǰȱ ¢ȱ ûãȱ Ç¤Ȭȱ ·ȱ £Ĵ·Ȭû¢ȱ ǯȱ ¤ȱ
ǰȱ¤Ȭȱ·ȱ·£ȱ£¤ȱ
zajlanak az akár 3 részre is oszthaàȱ ǰȱ ȱ ȱ ûã·ȱ ¤ǰȱ
ǰȱ ǰȱ ££ǰȱ ·ȱ
£ǰȱ ǰȱ ȱ ǯȱ ȱ ¢ȱ ·£ÿǯȱ 1ȱ £ȱ ãæȱ ȱ
ŝȬŞȱàȱȱ£ȱã££ææȱ¢ȱã£ã·ǰȱ¢¤Ȭ¤ǰȱ
¤ȱ ¤¤ȱ £ǰȱ £ǰȱ
·£¤£ǰȱ £££ȱ ·ȱ Ĵȱ
fociznak heti egy alkalommal a Vadas-

ȱ£Ĵȱǯȱ£ȱ££¤ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱ£ȱ·¢ȱ
nem csak az új tornacsarnokban zajlaǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ  ȱ
ǰȱ ŚśŖȱ ŘȬȱ ·ȱ ǰȱ
ȱȱ¢ȱ·ȱ·æǰȱȱ
£ȱȱ£Ĵǰȱàȱ¤Ĵȱ ¢ûã£ǯȱ Ĵȱ ȱ Çǰȱ
hogy ez a kisebb tornaterem megleheæȱ £ȱ ¤ȱ ǰȱ æȱ ȱ £ȱ ·Ç£ȱ £·ȱ
Ĵǯȱ ȱ ã£·ȱ £ȱ ·ûȱ
¤ȱ ȱ ǰȱ æȱ øÇ¤ȱ £ǯȱ ȱ ȱ Ȭǰȱ ȱ
¤ȱ ££¤¢ȱ ȱ Ĵȱ
ȱ æ·ȱ ȱ Ȭȱ £ûȱ ¢ȱ
£·ȱ¤¢¤£ȱ·£ȱǰȱ
¢ȱ ¢·ȱ ·ȱ æ·ȱ
ȱȱȱøÇ¤¤ȱ·ȱȱ
ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ £·ȱ ¤Ȭ
¤¢ȱ ȱ ·ûãȱ £ȱ øǰȱ ¤ȱ ȱ ·ȱ ȱ Ĵȱ ûǰȱ
¢ȱ ·Ç·ȱ ȱ ¤ȱ £¤·¢·ȱ ȱ £ȱ àã£ȱ £ûȱ ·ȱ
azon túl is. Ehhez a budakeszi önkor¤¢£Ĵàȱȱȱȱȱ£ȱȱ
¤¤ǰȱȱ£ȱ·ȱ¢ȱ¢£·ȱ·¢ȱȱãæȱȱûȱ
æ£à¤ȱ·ȱ£ȱã¤¢£ȱ ǰȱ £ȱ Ĵȱ ȱ řŖƖȱ ã·£ȱ ¤¤ȱ ȱ
æȱ ȱ ȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱȱȱ¤¢¤£ǯȱȱȱȱ
àȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ
¢£ȱ£ȱȱ£æ··ǯȱȱ·¢ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ £¤ȱ
ȱ ¢æǰȱ ȱ àǰȱ ȱ £Ĵ·æȱ·ȱȱ¢ȱã£ã·ȱ·û··æȱ
£àȱæǯ
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Intézményi, egyesületi, egyházi hírek

7DUNDEDUNDIDUVDQJLMyWpNRQ\ViJLRYLEiO
21. alkalommal rendezte meg jótékonysági farsangi
bálját a Tarkabarka–Kunterbunt Óvoda és a Tarkabarka–Kunterbunt Alapítvány 2020. január 25-én az
ȱ ȱ ÿæ·ȱ ã£ǯȱ ¤·ȱ
¤£ȱ ȱ à£æȱ ·ȱ ¤·ȱ ȱ
·ȱ àȱȱ¢à¤ȱãæȱæȱĴà·ȱ£øĴȱȱ à·ȱàȱȱ¤àȱ ã£¤ÇĴȱ ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ æȱ ȱ ȱ
àà·ǯȱȱÿȱ¢¤¢¤ȱ¤ȱ·£·ȱ¤ȱ
·ȱãã£ãĴȱȮȱ£ûææȱ·ȱææȱ¤àȱȮȱ
£·ȱ¤ȱ£à£Ĵȱ£ȱ·ææǯȱ¢ȱããûȱ£¤ǰȱ¢ȱ·ȱȱȱ£ûæȱ
¤Ĵȱȱ£·¢ûȱ·ȱ¤¤ȱæȱ··ȱ££¤¤ȱ£ȱȱàȱ¤·ȱȱã£æȱ££··£ǯȱ£ȱ¤ȱ··ȱ£ȱ£ȱ¤ȱ¤ǰȱ
ȁȱǰȱȱ£ȱ¤ȱ·ȱ
[¤¢£¤ȱãǰȱĴȱ ¤ǯȱ
Rapcsákné Csoma Irén óvodapedagógus

Új templom épül Budakeszin
Elkezdték a budakeszi evangélikus
ȱ·Ç··ǰȱ¢ȱ¢£ÿ··ȱȱ£ȱæȱ·Ç·£ȱ
··ȱ £ǯȱ £æȱ ȱ ¤ȱ
·æȱ Ȭȱ ·ȱ Çȱ ȱ Çȱ

·Ç·£ǰȱ£øȱ¤£àǰȱȱ£ȱ1£ȱ
·ȱ ¢¤£ûȱ £ȱû¢æȱȱ¢ǯȱ ȱ¤¤¤ȱ
kívánjuk az építkezésre!

Imahetet tartottak Budakeszin
D.ULV]WXVKtYĞNHJ\VpJppUW
ȱ ¢£¤ȱ ¢¤£ȱ [nikus Tanácsa (MEÖT) idén január
ŗşȮŘŜǯȱã£ãĴȱ££ȱȱ£ȱãȱ ǯȱ £ȱ ȱ ¢ȱ
ã£¤Çàȱ¤ȱ·ȱ£ȱ··ǰȱ
¢ȱ ·ȱ £ȱ £ȱ æĴȱ ¢ȱ
àȱȱ¢££ȱȱȱǯȱȱàȱ£ȱ£ȱ¢ȱȱȱ
ȱ ·£ǰȱ ¢ȱ ȱ £·¢ȱ
¢ûĴȱȱ£ȱ¢·ȱ·ǯ
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Erasmus+ program a Nagy Sándor József Gimnáziumban
ȱããȱ·¢ǯȱ£ȱàȱ·ȱȱ ȱ ȱ ããĴ·ȱ
ǯȱ ¢¤£ȱ ȱ ¤ǰȱ
¤ȱ æȱ ȱ ããȱ ¤ȱ ·£ǰȱȱĴ·ȱȱ£¤ȱ

·ȱ ȱ ȱ ǯȱ £ȱ ȱ ûȱ
ȱû··ȱǰȱ·ȱȱȱ¤ban sétáltak, este pedig a gimnázium
£ȱ Ĵȱ ¤¤ȱ £¤¤ȱ
£ȱ ¢ûĴȱ ããĴȱ ȱ æ£ǯ

Törökországi diákokkal közösen nyerȱ¤¢¤£ȱ·ȱȱ¢ȱ¤ȱ à£ȱ ¤£ȱ ¤ȱ ȱ
£ǰȱ ¢¤ȱ £··ǯȱ ȱ ȱ ȱ ã£ãȱ ¤ȱ ãã·ûȱ
··£·ǰȱ¤¤ǯȱȱȱ·ȱ
·ȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ ããȱ ·ȱ ¢ȱ
diákok nemrég a Baranya megyei Bikalon jártak, ahol középkori játékokon,
££ȱ ȱ ·Çæȱ ǰȱ ã£ãȱ ¤¤ȱ Ĵȱ
részt, és török–magyar motívumokat
£ǯ
ȱã£ãȱȱ¤Ĵȱàǰȱ
£¤ȱ·ȱ·ȱǰȱȱ·ȱ

Nagysanyis események
Gimnáziumunkban lezárult a központi
írásbeli dolgozatok javítása, mindenki
ȱ£ȱ·Çæȱȱ£ȱ·¢æȱ·ȱ£æãĴȱȱ·ȱ¤¤ǯȱ
Január 22-én a Magyar Kultúra Napján
rendhagyó kvízjátékra hívtuk a diák¤ǰȱȱĴȱ¢ȱæȱã£ãĴȱ
¤·ǰȱ ÿæ¤ǰȱ ȱ
£ȱ ¢Ȧ·ȱ àȱ ·ȱ
ȱ ȱ ǯȱ £ȱ àȱ
novellaíró és versillusztrációs pályázaȱȱĴûǯȱȱ¤ȱȱȱ£æȱǰȱ£ȱĴȱ£ȱ
¢Ǳȱ Ǯ¢ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·ȱ
ǯȱ ȱ £ȱ ȱ ǯȄȱ £ȱ £¤àȱ ¤¢¤££ȱ ¢ȱ ¤Ǳȱ
ȱȱÇÿȱÿ·ȱ¤£Ĵǯȱ
¢ȱ £Ĵȱ Ĵȱ £ȱ ¤ȱ ¢ȱ ·£¤ȱ ȱ æÿ·£ȱ ǻ¤ȱ ¢ȱ ¤Ǽȱ ¤Ç¤¤ǯȱ
£ȱ Ǯãã£Ĵȱ Ȅȱ ¢à¤ȱ
¤ȱ ŚȬ·ȱ Ĵǯȱ ûãȱ ãlet – múzeumi, speciális megvilágítás
·ûȱ Ȯȱ ·¢ȱ Çȱ ¢ȱ
ȱ ã£ȱ û·ǯȱ ã£ãȱ ·ǰȱ
¢ȱ ¤ȱȱ ȱ ȱ ·ûȱ
színterén találkozva az alkotásokkal
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átélhessék, hogy a képek hatással vanȱ ȱ £·æǯȱ Ǯȱ ûãȱ £¤ǰȱ
¢ȱ¤ȱ£ȱǯȱ £¤ȱȱÿ¤ǰȱ¢ȱ¤ȱȱǯȄȱ
ȱû£·ȱ¢Ǳȱ
ȱ ¤ȱ ¤¢ȱ ã·ȱ ¢ȱ ¤£ȱ ¤£ȱ ŗŖǯȹȱ ȱ ȱ ǯȱ
àȱ Ĵǰȱ ȱ ȱ ã·ȱ
¢ȱ ¤£ȱ ¤£ȱ ŗŖǯȹȱ ȱ
ȱ ǯȱàȱĴǯȱȱ¤¤ȱ
¢·ȱ £¤ȱ ãæȱ ĴǱȱ
¤£ȱ¤ȱŗŘǯȹǰȱ ¤£ȱ¤£ȱŗŖǯȹǰȱ
¢ȱ ȱ ŗŗǯȹǲȱ ȱ £¤ȱ
ãæȱĴȱǻ¢ȱ ǯȱ¢£Ĵ·ǼǱȱ
¤£ȱ¤ȱŗŘǯȹǰȱ ¤£ȱ¤£ȱŗŖǯȹǰȱ
¢ȱȱŗŗǯȹǰȱ·£¤ȱȱŗŗǯȹǯ
¤ȱ ŞȬ¤ȱ ûȱ ȱ ¤ȱ Şǯȱ
à·¢¤ȱ ¤¤ǯȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ ·æǰȱ ȱ £ȱ ÿ·£ȱ Çȱ ûĴǰȱ ȬÇȱ
ęÿ·£ǰȱ¤àęȬ£æǰȱÇàȱȱ¢ȱ¢àȱàȱ
vendége, aki jó barátjáról, Nagy Gás¤ȱ Ȭȱ·ȱ à£ȱĴȬÇȱ¢ȱ ãææǰȱ à£Çààȱ Ĵȱ ¢ȱ
ãȱ £··ȱ ¢ããĴȱ
æ¤ǯȱ

2020. 02. 25. 12:01
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Farsangi bálok Budakeszin
Farsang idején sorjáznak a bálok Budakeszin is. Városi bál- ǰȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ à£ȱ ¤£ȱ ·ȱ ȱ ¤£ȱ
ȱȱ£ȱȱ££ǯȱ£ȱãĴȱȱŝǯȱ¤¤ǰȱ·ȱȱ- Ĵ¤ȱ ȱ ¤£ȱȱȱȱȱàǰȱȱ
·ȱ ·¢ȱ ·ûȱ àǰȱ ¢ȱ ¤£ȱ ȱ ¢Çȱ ȱ¤ȱ¤ȱ·ȱȱ£·¢ȱ¤ȱ£¤ȱȱ¤ȱæ£ǯ
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Tejszív – ROADSHOW a SZIÁ-ban
Meghívásomra 2020. február 5-én és 6-án iskolánkba ér£Ĵȱȱ Aȱǯȱȱ·ȱȱŗŘȱàȱ
£¤¢ȱã£ȱřŖŖȱàȱĴȱ·£ǯ
ȱ ȱ¤ȱ··¢¤¤ȱÇ··ȱĴ¤ȱȱȱ¢ȱ£¤¤ǰȱ¢ȱûȱȱȱȱȱ
ǯȱ[ȱ¤¤ȱ£ûȱ¤Ĵ¤ȱ·ȱȱȱø¤ǰȱ
ȱÇȱ£ã£ãȱÇ··ȱĴȱ
ȱȱȱ¢Ĵǯȱ£ȱã£ãĴȱ£ȱ¢ȱ¤ȱà¤ȱ¤¤ȱĴȱ¤¤ǰȱȱȱ·ȱã¢£ȱ£ȱȱȱǰȱ¢ȱȱȱ
·£æȱ·ȱ¤¤ȱ·ȱ¤££¤ȱ£Çȱ àǯȱ Ĵȱ ¤·ȱ à¤Ĵ¤ȱ ȱ ·Ȭ

Cserkész Lelki Egészség Nap Budakeszin
+PI[GPGUGNĩCF½UQM
ÅUVTÅPKPIGMCOGPV½NKU
GIÅU\UÅIXÅFGNOÅDGP
Zacher Gábor és
CBeBalanced
Gyermekpszichológiai
Pont OŅUQT½VCBiatorbágyi
Egészségfejlesztési Iroda
V½OQICV½U½XCNCMÒTP[ÅM
DGNKEUGTMÅU\EUCRCVQM(PÁKICS-1020, KSCsCs-336,
NSzFCsCs-1002, POCsCs-1909) U\GTXG\ÅUÅDGP
O½TEKWUÅPVGMKPVJGVKMOGI
(Fotó: Farkas Norbert)

p*QI[OKTĩNNGU\U\Ï!*½VOCIWPMTÏNGI[VØMÒTTĩN
OGN[DGPGOOKPFKIOGTØPMDGNGPÅ\PKOGTVCXCNÏU½IQVOWVCVLC
#TGIIGNKGNUĩHCEGDQQMDGLGI[\ÅUTĩNCHCNÏIÅPTĩNCU\QEK½NKU
OKPV½TÏNC\KPVĩU\ØNĩKU\CXCMTÏNU\ÏXCNEUWRCI½\FQNQITÏNq
<CEJGT)½DQTGNĩCF½UC
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ȱ·ȱ ·ȱ ȱ ··ȱ ǯȱ ȱ ȱ ¤ȱ £Ĵ¤ȱȱ£Ĵȱà¤ǰȱĴ¤ǰȱ¢ȱ
Ȯȱ £ȱ £ȱ ȱ ¤àȱ Ȯȱ ¤¤¢ȱ ¢ǰȱ ȱ ¤àȱ ȱ ȱ ǯȱ ¢ȱ ¢¤¢¤¤ȱ
ÇĴȱ £ȱ Ĵȱ ȱ ·ȱ
¢¤ǰȱ ·Ç·Ĵ·ȱ ȱ ȱ ø¤ȱ ȱ æȱ
£¤àȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ ¢ȱ ȱ £ȱ æ¤¤ȱ Ȯȱ ¢ȱ æȱ £¤ǰȱ ȱ ·ȱ
ȱ¢ȱ¢·ȱĴȱȮȱȱ£ȱ·£·ȱ·àȱȱǯȱ[ãȱĴûȱ·£ȱ£ȱ
ȱ¢£ÿȱǷ
Lindvurmné Deák Anikó, tanító – 4.C

#RTQITCOQPHGNOGTØNĩ
kérdések többek közt:
#VGNGHQPPCNÅUGI[ÅDMØV[ØXGNVÒNVÒVV
KFĩGNĩP[GKÅUJ½VT½P[CK
6GJGVUÅIIQPFQ\½UHGNGUNGIGUU\QTQPI½UPÅNMØN
-QPHNKMVWUMG\GNÅUÅUMQOOWPKM½EKÏUGU\MÒ\ÒM
UGTFØNĩMQTDCP
+FĩRQPVO½TEKWU
Helyszín:$WFCGMU\K5\ÅEJGP[KWVEC


2TQJ½U\MC1VVQM½T-CVQNKMWU)KOP½\KWO
Figyelem! A programon a részvétel ingyenes,
de helyszíni regisztrációhoz kötött.
További információkért keressék fel a

https://www.facebook.com/events/558682901396678/ oldalt.
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Könyvajánló

SZÉCSI NOÉMI

JÜ HUA

Lányok és asszonyok aranykönyve

A hetedik nap

Szépség, egészség, termékenység
és szexualitás a 19–20. század fordulóján
Szécsi Noémi már több ismeret£æȱ ã¢ȱ Çȱ ȱ æȱ ŗşȬŘŖǯȱ
£¤£ȱ··æǰȱ£ȱȱãȱøȱ··ȱȱǯȱæ·ȱ ȱ ǰȱ £ȱ æȱ ¢ȱ æȱ ¢£ȱ ¤ȱ ȱ
·ȱ ȱ ȱ æȱ ··æȱ
ęàȱ·£ȱæǯȱ
Ĵȱ ȱ ÿǰȱ ȱ
ǰȱ£·£·ȱȱÇ¤ȱȱÿǯȱȱûãã£æȱ
æȱ·¤ȱ£ûȱ·ȱȱȱæȱǰȱȱȱûãã£æȱȱ¢à¢àǰȱ·¤ȱ ȱ ¢à¢ûæȱ ··ǯȱ £ȱ ··ȱ £ȱ
£ȱÇàǱȱ£à¤ǰȱæ·ǰȱæ¢à¢¤£ȱÿ·ǰȱ
£·ȱȱ·ǰȱ¤£¤ǰȱæ·ȱ··ȱǯȱȱ££æȱ£Ç·£æȱ··ȱȱ£ǰȱ·¤ȱ ¤£ȱȱ¢ȱȱ
£ȱ··ȱȱ·ȱ¢ûǯȱ ûãȱ£ȱĴȱ
£ȱãã£ã·Ǳȱȱæȱ·¤ȱæȱ¤ȱ¢ȱȱÿ£æȱ
£·ȱ ¤£¤ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ æ£ǯȱ ȱ
ã¢ȱ ¤ȱ £·ȱ ¤£¤ǰȱ ȱ ȱ Ĵ¤ȱ¤ȱãæȱ·ȱȱã¢æǯȱ£·ȱ·ȱ
ÿȱ¤ȱã£ûȱȱ£¤£ȱ·ȱ£æĴȱ·ȱȱȱæȱ··ǰȱ£·ȱ¤ȱȱ¤ǯ

ȱÇȱÇàȱ¤àȱãûûȱŚŖȱ
£ȱ ·¢ȱ £ûȱ ȱ ȱ
·ǯȱ Çȱȱ£ȱ£·ǰȱ¢ȱ
Çàȱ £·ȱ ãȱ Ĵ·ȱ ¤ǱȱŗśŖȱ¤ȱÇȱÇàȱàȱ
ȱ¤ȱȱ¤ȱûãã£æȱ¢ǯȱ ûȱ ȱ ȱ ȱ Çȱ ȱ
¢ȱ ǰȱ ãȱ ÇĴȱ·ȱ¤ȱøȱÇàǯȱ
ŘŖŖŘȬȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¢Ȭ
ÇǰȱĴȱ£¤ȱ·ȱ
££¤ȱȱûĴ·ǯȱæȱ
·¢·æȱ ·£ûȱ ęȱ ãȱ Çȱ
¢ȱȬǯȱȱȱȱ¢ȱàȱæĴȱ
ǰȱ·¤¢ȱ·ȱ£æĴȱȱȱ·ȱǯȱ·¢ȱ
¢ǯȱ£ȱãĴȱȱ ÇȱÇ£ȱ£àȱÇÿȱãæǰȱ
¢ûȱæ£ȱ£·ãǯȱȱȱȱæ£æ·ȱ·ȱãæȱàȱ£æǰȱ¢ȱȱ£û·ȱ
¤ȱ £Çǯȱ 1ȱ ¢ȱ ûããȱ ǰȱ ȱ ȱ
£·¢·ǰȱ ȱ £¤Ĵ¤ǰȱ ¢ȱ ·ǰȱ £Ĵȱ
Ç¤ǯȱȱ·¢ȱȱææȱ¤¤ȱǯȱã£ȱȱ·ȱ
¤ȱã£ãĴȱ¢ǰȱûȱȱø¤ǯȱȱȱ¤ȱȱ¢ø¢ȱĴ·£Ĵǰȱȱ£ȱ·æ·Ǳȱȱ
 ȱĴȱ·ȱȱÇ¢ȱ·ûȱ£·¢ǯȱȱã¢ȱ
¢ȱ¤¤ȱ£ȱǯȱ ȱà¤ǰȱȱ
£Ĵȱ·ȱȱ£¤ȱ£ȱ·£æȱ£¤¤àǯȱ
£¤ȱ·ȱã¢ȱàǰȱ£æȱã¢ǯ

SALAMIN ANDRÁS

MOSKÁT ANITA

Herein Mária: Makkos Mária. Maria Eichel

,UKDpVEĘU

ŘŖŗşǯȱ ··ȱ ȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ
ȱ ¤£¤ǰȱ £ȱ
¢ã·ȱ ¤ȱ £Çàȱ
¤ęǯȱ ȱ £ȱ ¤ȱ
øȱ·ȱȱ£ȱãæȱȱ
û·ȱ ¤¤ȱ ·æȱ ¢¢£ǯȱ ȱ ¤ȱ £ȱ ·¢ȱ
ŗŝřŗȬȱ ¤¤¤ȱ ·ȱ ¤ȱ
¢à¢¤¤ȱ ãæȱ £ȱ ¢¤£ȱ
¢¢ȱ ȱ ȱ ȱ
¤¤ȱ ·ȱ ·¢£ȱ ¤ȱ
·Ç··ǯȱ£ȱȱȱ¤ȱȱ·£¤ȱ·æȱ ȱȱ¤ã·ȱ¢ÿ··ȱ·£ÇĴ·ȱǯȱȱ¢¢ȱæã··ȱȱ¤Ǳȱ
ȱ  ȱ ¤àȱ £ȱ ã¢ǰȱ ȱ ûȱ Ĵȱ
ȱ ȱ ¤ǰȱ ·ȱ £ȱ ££¤ȱ ȱ ¤ȱ ·àȱȱ¤ǯȱȱ££æȱ¤ȱãæ·ȱȱÿ£ȱ
ȱ ¢¢£ǰȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ  æȱ ûȱ
£ǲȱ ·ǰȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ¢ã·ȱ
¤ȱ·£Ĵǯȱȱ¤ȱ¢ã·ȱ¤¤ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ æĴǰȱ ãȱ ¤ȱ ã¢£ûȱ£àȱã¢·ȱ£Ĵȱ¤ȱû·ûȱ
ã··ǯȱȱ£ȱ£¤ȱã¢ȱȱ£ȱ
ã¤ȱ¢ȱ¤ȱȱ£ȱȱàǯȱȱãȱ
¢ȱ·ȱ·ûȱȱ·ȱȱ¤¤àǯȱ
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¤ȱ £ûȱ ȱ ȱ ·£ûǰȱ
¢ȱȱã¢ÿȱã¢ǯȱ £ȱø¢¤ȱ£ȱȱȱ¤ȱȱ
£ûûǯȱ Ǯȱ ·ȱ ·£ȱ ¤ȱ àȱ ¤£àȱ ȱ ¤£ǰȱ ¢ȱ £¤ȱ ·ȱ ·ȱ
ȱøȱæǯȄȱ£ȱ·¢ȱ ¤ȱ ££ãæȱ ę¢ûȱ
ǯȱ ǰȱ ¢ȱ æ££ǰȱ ¤¤ȱ ·ȱ ȱ Ĵàȱ ¤ȱ ¤ȱ £ȱ£ûȱ·ȱûȱ¤ǯȱǰȱ
ȱ ȱ ã·ȱ ££ǰȱ ȱ
¢ȱ£¤ȱ¤ȱ¤ȱȱĴàȱ¤ǰȱ¤ȱȱǰ£¤Ȃȱ£¤ǯȱ ·ûȱ ȱ ȱ ¤ȱ £¤£¤øȱ ȱ ǰȱ
ȱ £ã£ȱ £û¢ȱ ££ȱ ¤¢£ǯȱ
·ǰȱ¢ȱȱ£ȱ¢ȱȱ¢ȱȱã£æȱ¤£¤ǯȱ¢ȱ·Ȭȱ¤ȱ¤ǰȱȱûȱ
·¤ǰȱȱ¢ȱ¤ȱããǯȱȱ£ȱȱøȱàȱàȱ·ȱĴȱȱ£ȱȱ·¢ǰȱ£¤ȱæǰȱ
¢ȱ ȱ ·£·ȱ ¤ȱ ·£ȱ ûǯȱ £ȱ à¤ȱ
ȱ ¤£ȱ ãȬȱ ǯȱ ȱ ã¢ÿȱ ǯǯǯȱ ȱ£ãȱȱã¢ȱ¢ȱȱã¢¤ǰȱ
££ȱǰȱ¢ȱȱȱ¤ȱǷ
¢ȱȱŗŖǯȹǰȱ¢ȱ¤ȱ à£ȱ ¤£
[£¤ÇĴǱȱ¢ȱ ¤¤ȱ¤ȱ ã¢¤

2020. 02. 25. 12:01

Zöld Budakeszi

15

A klímavédelem és a környezettudatosság
is téma volt a Zöld munkacsoportban
ȱ ¤ȱ ŗŝȬ·ȱ ȱ ¤¤£¤ȱ Ĵȱ û·ȱ ǯȱ ¢æȱ Ĵȱ ¤ȱ £¤ȱ àǰȱ ¢ȱ ȱ û·ȱ [¤¢£ȱ £¤ȱ £ã··ȱ ȱ ȱ ££ȱ Ĵȱ£ǯȱȱ¤ȱ·ȱȱã¢£æȱû·ȱã£·ȱ
·¤ȱȱ¤¤ȱȱ¢£ȱ¤ȱ¤ȱȱ[ȱ¤ȱ·ȱ ã£·ȱ¤ǰȱ
¢ȱ ¤¤¤ȱ £ȱ ¤·ȱ Ç£¤ǯȱ
Ȃȱȱ¤ȱãȱĴȱȱ¤¢ȱ ¤ȱ Ĵȱ Ç·ȱ àǰȱ ¢ȱ
·ÿ£·£ȱ£ȱȱ¢£ȱ£ǯȱ ¢ȱ
¤ǰȱȱȱ Ğǯȱû¢£æȱàȱ£·ǰȱ¢ȱ·£ûȱ
¤ȱ·ȱã£ã·ȱ£¤àȱ¤àǰȱ£ȱ¤ȱ¢£·ȱ¤ǯȱȱ¤ã·¢ȱû¢·ȱæ£·ȱ·£ÇĴȱȱȱ Ğǯǰȱ¢æȱ¤àȱ¤ȱû··ȱãȱȱ
·æȬûǯȱ ¢ȱ àǰȱ ȱ £ȱ ÿãæȱ
ȱ ęȱ Ğǯȱ û¢£æȱ £àǰȱ ȱ à¤ȱ··ȱæ££æȱãȱæ¤¤ȱĴȱ
£ȱ¤ȱŘŖȬŘŚǯȱã£ãĴȱ££Ĵȱ£¤ȱ£ǰȱ
¢ȱ¤àȱãȱã£ȱ£ȱȱæ¤ȱ£·ǰȱȱæ·ãȱȱȱ ¤ȱ¤æǯȱ¢ȱ
àȱǰȱ¢£ȱȱ£ȱ¤ȱ·£·¢ȱȱȱȱ··ȱǯȱ·£ǱȱĴǱȦȦ
ǯǯǯȦǯȱ £Ĵȱ £ȱ
ǰȱ¢ȱȱ¤ȱ ȱ¢£æǰȱǯȱ££¢ȱ ȱ·ȱ£àÇĴȱȱȱ¤ȱ£ȱ·£·ǰȱ¢ȱȱ
£ȱ·ȱ·£¤Ç¤ȱ££æ·ǰȱ¢ȱ¢ȱ ȱ ȱ ã·¢ȱ ã£Ĵ·ûǯȱ ȱ ¤ȱ
ȱ·ȱȱȱ£ȱ¤¢ȱ·ȱȱȱ
·£û£ȱû£æ£ǰȱ¢ȱ£Çȱ-

Szedni jó – Szemét ügy
£æȱø¢àȱ·£·ȱÇȱ·ȱããǰȱ£àȱ ·æȱ æ£ȱ ã¢ȱ ¢Ȭ·¤£ǰȱ ·ȱ ȱ
¢ȱ ¤ȱ £ȱ æǯȱ ȱ ȱ ¤··ȱ ǰȱ
¢ȱ¤ȱ·¤¢ȱ£¤£ȱ·ȱȱȱĴàȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ ·£ȱ ǯȱ ȱ ãȱ ·¤ȱ ǰȱ ¤¤ȱ ȱ ·ȱ £àȱ Ĵȱ
øȱ·ȱȱ£ȱæǰȱȱÇ¢ȱ£øȱ·ȱ¤ȱĴȱȱ
£ȱ æȱ £··ȱ Ĵȱ ££àȱ ¢·ÿȱ £·ǰȱ
·ǯȱ ȱ ŘŖŗşȬȱ ȱ £Ƿȱ àȱ ·ȱ ȱ
££ȱȱ¢æȱã¢··ǰȱȱ£æȱ£-
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ȱ £ȱ û£ȱ æĴȱ ȱ ã£ûȱ £¤ȱ ¤¤àǯȱ
£àȱĴȱàȱǰȱ¢ȱ£ȱ[£ȱ¢ûĴÿãȱ£·ȱȱ£¤¤àȱ£ààȱæ¤ȱ££··ǰȱ
·ȱ£Ĵǰȱ¢ȱȱȱ Ğǯȱ£ȱȱû£ȱ·ȱ¤·ȱ£ȱȱæȱȱÇ¤ȱ¤ǯȱȱ¤û£·ȱ ·ȱ ¢£·ȱ ¢ȱ ȱ ·£Ç¤ȱ
ȱ·£¤¤àǯȱ£ȱû¢ȱȱ·ȱĴȱ¤£àȱàȱȱ  ȱ¤¤ȱÇ¤¤ȱÇ·ȱǯȱ ¢ã¢ȱ
¤£àȱ¤¤ǯȱȱȱã£ȱ£ǰȱ¢ȱ¤ȱ
ȱ ·æȬûȱãȱȱȱ¤ȱ£¤àȱ¤¢¤£ȱÇ¤¤àǰȱȱ£ȱ·£·¢ȱ£¤àȱÇ··ȱû¢·ȱǯȱȱȱû··ȱ£Ĵȱ£ȱǰȱ
¢ȱ·ȱȱ·¢ȱ£ȱ£ȱȱ£ȱàǰȱ
¢ȱ¤ȱŘŚȬ·ȱ££ȱ£ȱã¤¢£ǯȱȱ¤ã·¢ȱ¤¤ȱȱ¤ȱŘśȬ·ȱ¤àǯȱ·ûȱ£ȱ
æ·£ǰȱ Çàȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ £Ĵȱ ȱ û·ȱ
ȱ·£ȱĴǰȱ¢ȱàȱȱ¤¢ȱ
Ç·ȱà·£ǯ

ȱ ¤àȱ ¢¤àǰȱ £ȱ ȱ ¢ÿæ£¤ȱ £ȱ ã¤¢£Ĵàȱ·ȱ·ȱȱĴȱã££ûȱȱ£·£àȱǯȱ
¢·£ȱ¤£àǰȱ¤·£ȱæȱ··¢ȱ£¢ǯȱ
££·£¢ȱ ·ȱ ȱ £¤ȱ ¤ȱ £ûȱã£ȱ¢ȱȱàȱ·ȱ£ȱ¤Ĵǰȱ¢ȱ£ûȱ
ȱ¢ȱȱ·ȱ£ȱȱã·ǰȱ¢ȱȱ£ȱ
Çȱ£ȱæȱ£··ǯȱȱȱĴȱ¤££¤ȱ¤£¤ȱ
·ǰȱǰȱæǰȱǯȱ1ȱ¤ȱãȱȱŞŖȱȱ
ȱǰȱȱ·£ȱ£ȱȱø£æȱ£àȱ£·ȱȱûǯȱàȱ¤ȱ¤ȱ¤ȱ·æȬ
·ȱ£ȱæǰȱ ȱ¢¤ǰȱȱ£¤ȱ·ȱàǯȱȱ£ȱ
·ǰȱøȱ£ȱ·£ǰȱ¢¤ȱ¢ȱãǰȱȱøȱ£ǰȱ
ȱ£ȱȱ£·ȱȱĴȱǰȱ¤ȱ£ȱæȱ¤àȱȱ
ÇĴǯȱ1ȱȱ£àȱȱ¤ȱĴȱàȱǯȱqȱŗŘȱȱûȱæǰȱ£ȱ¤ȱ£·£àǰȱ·¢ȱ
£ȱ æȱ ûȱ ·ȱ ǯȱ ã£ûûȱ ȱ ·¢ȱ ·ȱ ·ȱ ·Ȭȱ £¢ǯȱ
1ȱȱ¤ȱĴûȱȱ¤àȱȱȱ
¤ǰȱ ȱ ·ȱ àȱ ȱ ¢ȱ øȱ
£à¤ȱǰȱȱȱȱȱàȱ¤ȱæǱȱŗşŝŗǯȱŗŗǯȱŖŚǯȱ
ȱȱ·¤ȱ£ȱæȱ¤£ãæȱǰȱ¤ȱȱĴȬĴȱ
ȱ £·ǯȱ £ȱ ǰȱ ȱ ··ȱ ȱ
¢ǯȱ ¤ȱ £·ȱ ¢Ȭ·ȱ ¢¤ǰȱ ·ȱ ȱ øȱ ·ȱ
¢£Çȱã£·ǰȱȱ¢·¤àȱ·ȱ¤ȱ£Çȱ£Ĵȱ
£ȱ£ûȱã£ǯȱ
Dr. Illisz László
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Zöld Budakeszi

$IHOHOĞVNXW\DWDUWiV
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi
Ĵ·ȱ Çȱ ûã£æȱ ǰȱ
¢ȱ£ȱ¤ȱ¤ǯȄȱ
£ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ÇĴȱ·£ȱȱà¤ȱÇȱȱę¢ǰȱ¢ȱę¢ûȱȱȱûȱ
£¤Ĵǰȱ ¢ȱ ¤ȱ Çûȱ £ȱ ¤¤ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ȱ ·£ȱ ȱ ¤£¤ȱ ǰȱ ··ȱ
¢ǰȱ ȱ ȱ ¢¤ǰȱ ȱ ȱ ¤ǰȱȱ£ȱ¢·ȱ¤£¤ȱ·£Çȱ
æ¢ǯȱ ȱ £ȱ æȱ ¤Ĵàȱ ¢ǰȱ ·ȱ ǮàȄȱ £·ȱ £ȱ£ȱ¤ǰȱà·¤¢ȱÇĴȱ·ȱÇȱ
£¤¢ȱ ȱ ûǯȱ æȱȱȱãûǰȱ¢ȱ¤ȱ·ȱ·ȱ¤ǰȱ¢ȱ¤ȱ
·Ĵȱ·ȱàȱ·¢ȱȱȱãÿȱ·Çǯȱ ȱȱ£ǰȱ¢ȱ¢ȱȱ¤ǰȱ·ȱ
¢ȱǰȱ¤ȱ¤£ǰȱȱȱ ȱ £ȱ ǻȱ £ȱ
ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ¢¤¤ȱ ȱ
ȱǼǯȱ¢ȱ¢ȱæȱ¤ȱ
ȱ ãȱ ¤ȱ ·ȱ ·£ȱ ·¢ǰȱ
ȱ ¢ȱ ȱ ¤¤àȱ ¢ȱ ûæȱ
¤ǯȱ
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æȱ ãȱ ·ȱ ãǰȱ ¢ȱ ·øȱ ¤ȱ £·ǯȱ ¢ȱ
ã¢ã¢ȱȱãæ·ǰȱ¤ȱ·¢ǰȱȱȱȱȱȱ¢·ȱ
·ȱ £ȱ ȱ ¢ûĴȱ ··ȱ £¤¢ǯȱ
ȱȱ¢ȱæȱ¢ȱûûǰȱ
·ȱ æǰȱ æĴȱ ¤ȱ
¤£ǯȱ ȱ ·ȱ ã¢ã¢ȱ
Ĵȱãûǰȱ·££ûȱǰȱȱ
Ȃ£££ûȱȂȱȱ¢ǯȱ£ȱàȱǻ¤ȱ
Ç££ȱ Ǽǰȱ ã£ã¢ȱ ·ûȱ
¢ȱ ȱ ãȱ ȱ ǰȱ¤ȱ·ûȱ¤ȱ¤ǰȱȱ
£ÿǰȱ£·ȱȱ·æȱȱ·£ȱ
ȱãûȱ£ȱ·£·ûǰȱȱ£ûææǰȱ £ȱ ·æȱ ·ȱ ¤ààȱȱȱ¤àǯȱȱ
¢·£ææȱ ã£ã¢ȱ ¢ȱ
¤¤ȱ £ÿǰȱ ǰȱ ¤ǰȱ ȱ £ûæȱ ·ȱ Ȯȱ ·£ȱ ¤¤ǯȱ ¢ȱ àȱ æ·ȱ
¢æȱ¢ȱ·æȱããȱ
ȱ Ĵǰȱ Ĵȱ ¢ǰȱ
¢ȱ ¢¢ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ
ǰȱ ·ȱ ¤¤ǰȱ ȱ àȱ ãû·¢ȱã£ûȱ·£æȱ¤ǯȱ
ȱ ¢ȱ ę¢ȱ Çûȱ
ȱ ¤ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
£¤Ȭǰȱ £¤Ȭǰȱ ·Ĵȱ ·¢ȱ
£ǯȱ ·¤ȱ ¤ȱ ÿȱ
ȱ àǰȱ £û·ȱ ȱ ȱ £¤ǰȱ
ȱ £¤£¤ǰȱ ȱ ¤£¢ǰȱ
¢ȱȱ£û·ȱ£ø¤ȱĴǰȱȱȱ£ȱàȱ£ȱÇ£ûǰȱ ·ǯȱ ȱ ¤ȱÇûȱȱã£ȱ£àȱ
£ȱ¤ȱ¢ȱ¢ȱǰȱȱ¢ȱ
¤ȱ ·ȱ ¤ȱ £·¢·ȱ £ǯȱ ¢ȱ ¢·£ææȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ¢æȱ ȱ
ããǰȱ ȱ ¢·£æȱ ¢ȱ ȱ £àȱ
£Çȱ ȱ ¤Ç¤ȱ ȱ ¤£Ĵȱà£¤àǯȱȱãȱ¢ȱǻȱã£ȱ ·Ǽȱ ȱ ·£ȱ
·ûȱ àȱ ¤ȱ ȱ ǯȱ æȱ£¤ȱ·¢ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱ
ȱ ã£·ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ·Çȱȱ£ȱ£ȱ·¢·ǰȱ·ȱã¤ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ ȱ ¢ȱ
æȱ ¤ȱ ȱ ûȱ ȱ £ȱ û£ã·ǰȱ·ȱȱûȱ¢¢ȱ¤ȱ¤ȱ£¤¤ǰȱȱ¢ȱȱ¢ȱ
¢ȱǯȱ
¤ȱ ¤ǰȱ ¤ȱ ȱ ȱȱ¢¤ǰȱ£û·ȱȱǰȱ¢ȱ
£ǰȱ ãûȱ £ȱ ȱ¤ǰȱ
Ǯ¤£Ȅȱ ȱ ·ȱ ȱ ǰȱ
£·ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ £¤ǰȱ ûã-

ã£æȱ ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ
¤£ȱ ǰȱ ¢ȱ ¢ø¢£Ĵǰȱ
ȱ ¢·ȱ ·ȱ ûǯȱ
¢ȱ ȱ ȱ ¤£Ĵȱ
¢ǰȱ ·ȱ ¤·£àȱ ȱ
ã£æȱ ·ȱ ¤Ĵȱ ·æ¤àǰȱ
æǰȱ ¢ȱ ã£æȱ ¢ȱ ·ȱ £ȱ ȱ ¢ǰȱ ·ȱ
¢ȱ ȱ ¢Ȭǰȱ ¤Ç¤Ȭȱ ¢ȱ ¢·£·ȱ ·ȱ ¤¤ȱ
¢ǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ÇĴǯȱ £ȱ Ç¤ȱ ¢ȱ ȱ
ȱ ··ȱ ·ȱ ȱ
àȱȱ·¤àȱÇ·ȱ
ȱ ȱ ǻ·ȱ ȱ ·£¤¤Ǽǯȱ £ȱ
£ȱ¢¤ȱ·ȱ¤ȱ·ȱȱÿÿȱæȱ
£ȱȱæ·¢ȱ·ȱȱ¢¤ȱ
ǰȱ·ȱȱãȱȱ£æǰȱ
ȱ £ãȱ £ȱ ÇĴȱ
¤ǯȱ
¢ȱ ¤£¤ȱ ȱ ¢ȱ æ·ȱ¤ǰȱ·ȱȱã·ȱ
£ǰȱ£ȱȱȱ¤ȱã£æȱ ŗŖȬŗśȱ ··æȱ ȱ ãûǰȱ ȱ
ȱȱ¤àǯȱ
ǻȱ·¤ȱã£æȱ£¤ȱ¢ȱǯǼ
Zsilinszky Fanni Rea

2020. 02. 25. 12:01

Intézményi, egyesületi, egyházi hírek
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ȱ£ȱãæǰȱȱȱ¢¤ȱãæ
¢¤ȱ£¤ȱ¤¤ȱ£ĴȱȱȮȱŘŖŘŖǯ
Július 6–10.
28. hét

Július 13–17.
29. hét

Július 20–24.
30. hét

Július 27–31.
31. hét

Augusztus 3–7.
32. hét

Augusztus 10–14.
33. hét

Augusztus 17–21.
34. hét

Augusztus 24–28.
35. hét.

Nyitva tartó
E|OFVĘGH

BB

BB

BB

BB

MB

MB

MB

MB

Zárva tartó
E|OFVĘGH

MB

MB

MB

MB

BB

BB

BB

BB

%% %XGDNHV]L%|OFVĘGH0% 0RVRO\YiU%|OFVĘGH

ȱ£ȱà¤ȱ¢¤ȱ£¤ȱ¤¤ȱ£ĴȱȱȮȱŘŖŘŖǯ
Június
22–26.
26. hét

Június 29–
július 3.
27. hét

Július
6–10.
28. hét

Július
13–17.
29. hét

Július
20–24.
30. hét

Július
27–31.
31. hét

Augusztus
3–7.
32. hét

Augusztus
10–14.
33. hét

Augusztus
17–19.
34. hét

Nyitva tartó
yYRGD

P, T

P, T

P

P

Sz

Sz

Sz, T

Sz, T

P, Sz, T

Zárva tartó
yYRGD

Sz

Sz

Sz, T

Sz, T

P, T

P, T

P

P

3 3LW\SDQJ6SRUWÏYRGD6] 6]LYiUYiQ\ÏYRGD7 7DUNDEDUNDÏYRGD

APRÓHIRDETÉS

Már Budakeszin is elérhető a keleti
gyógyászat legjobb közérzet javító eszköze, a CERAGEM gyógyászati masszázs ágy.
Tanácsadás, bérbeadás: 06 30 942 2377
Ha egészség van, a kor nem számít!!!

•
Gyakorlott, szakképzett nyugdíjas
varrónőt keresek II. kerületi műhelyembe heti két-három alkalommal. Telefon:
06 20 982 8536

•
Ismét dolgozom, betegekhez házhoz
megyek. Júlia FODRÁSZ: 06 70 775 6860

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS SZERELÉS,
KARBANTARTÁS,
KÉSZÜLÉKJAVÍTÁS,
VÍZSZERELÉS,
KOMPLETT FŰTÉSI
RENDSZER TERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE.
Radiátor és konvektor cserék.
Telefon: +36-30-364-6424.
Nyugdíjas eladót keresek heti három
délutánra a Budagyöngye Üzletközpont
ruhaüzletébe. Telefon: 06 20 982 8536

Ismét Tiszta Otthon Ökokör csoportok indulnak
az ÖkoKeszi szervezésében
Tanuljunk egymástól hetente vegyszermentes házi
praktikákat! Lesznek gyakorlati tesztek, megosztjuk
a tapasztalatokat, utánajárunk, hogy mi környezetbarát
és mi nem, és sok más érdekességet fogunk kideríteni.
VÁLASZTHATÓ IDŐPONTOK: 2020. február 27-től csütörtökönként 18 órától, 5 alkalom vagy 2020. március
14-től szombatonként 10 órától, 5 alkalom.
Csoportvezető: Csinger Márta.
Részletek: https://www.facebook.com/okokeszi/


 ÇàǱȱ£ȱ¤ȱ[¤¢£ǰȱŘŖşŘȱ£ǰȱæȱǯȱŗŝşǯǰȱǯǱȱƸřŜȹǻŘřǼȹśřśȬŝŗŖǰȱȬ
Ǳȱ
ǯǯ£ǯȲ
LapkiadóǱȱ £ȱ ¤£·ȱ ·ȱ ¤û£·ȱ
ĞǯǰȱŘŖşŘȱ£ǰȱæȱǯȱŗŝşǯǰȱǯǱȱƸřŜȹǻŘřǼȹśřśȬŝŗŗ

££æ·ȱ·ȱ··Ǳȱǯȓ
£¤ǱȱȱàȱşȬ·ȱ
¢ȱ¤:
ȱ£ǯǰȱ£ȱǰȱƸřŜȹǻŘřǼȹśřśȬŝŗŗȲ
Ĵȱȱ ĞǯǰȱŘŖşŘȱ£ǰȱ£ææȱǯȱŗşǯǰȱǯǱȱƸřŜȹǻŘřǼȹŚśŗȬşśş

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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Önkormányzati hírek

.pSYLVHOĞWHVWOHWLKDWiUR]DWRN
%XGDNHV]L9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN.pSYLVHOĘWHVWOHWHDMDQXiUiQWDUWRWWOpVpQDODNRVViJRWpULQWĘ
alábbi döntéseket hozta:
Csökkentették a házasságkötés díját

ÒMNRViUODEGDSiO\DpSO

ȱ ·æȱ ûȱ £ã£ȱ ȱ
ãĴȱ ȱ æȱ Çûȱ ǻȱ ȱ
¢·ȱã·æǼȱ¤£¤ã·ȱÇ¤ȱ£ǯȱ£ȱ¢ã¢£æȱ££·ȱ£ȱȱã·ȱ¤¤ȱæĴȱȱ¤£dók száma.
řȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯřŖǯǼȱ ǯȱàÇ¤

£æȱ·æ¤ȱ¤¤¤ǰȱûããȱĴȱȱ·æ¤ȱ¤¤ȱ£ȱ¤àȱ
korosztály tekintetében.
ŘŖȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯřŖǯǼȱ ǯȱ¤£

ȱ·æȬûȱããĴȱȱ ¤ȱ ¤ȱȱ¤¤ȱȱ¤ȱøÇtására, illetve a Budakeszi Széchenyi István
¤ȱ ȱ øȱ ·ûȱ Ĵȱ û·ȱ
¤ȱ ¤¢ȱ ·Ç··ȱ ¢øĴȱ ÒMDEEXWFiNNDSKDWQDN~MEXUNRODWRW
pályázat támogatásáról.
ȱ ·æȬûȱ ȱ ȱ £ȱ
şȬŗŖȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯřŖǯǼȱ ǯȱ¤£ Vadverem, Mandula, Liliom utcák, valamint
a Munkácsy utca Szél utca – és Nagy Sándor
à£ȱ ȱ ã£ãĴȱ ·£·ȱ Ĵȱ ãÚtépítés, útfelújítás közös
,QJ\HQHVVpYiOWDNDQHPN|WHOH]Ę
·æȱ ·Ç··ǰȱ ·ȱ ¢Çȱ £ÿȱ ¿QDQV]tUR]iVEDQ
YpGĘROWiVRN
·Ç£ȱ £··ȱ £··ȱ ·ȱ ·ȱ·æȱûȱĴȱ£ȱø·Ç·ȱ·ȱ Budakeszi Város Önkormányzatának képvi- lyeztetését.
ŘŞȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯřŖǯǼȱ ǯȱ¤£
øøÇ¤ȱ¤ȱ¤¤¤àȱ£ààȱ- æȬûȱ ¤ȱ ȱ ȱ ã£æȱ ·deletet. A lakosság a munkálatok költségének æ¤ȱ ȱ Ŝȱ ·ȱ Ĵȱ ¢ȱ ·£·ǯȱ
A további határozatok szövegét a
·ȱ¤¢¤£ȱ¢Ȭ¢ȱȱ·Ç··ǰȱȱ A döntés alapján felkérték a budakeszi gyerwww.varoshaza.budakeszi.hu
ǰȱ ¢ȱ ··¢££·ȱ ȱ Ŝȱ ·ȱ
àȱśŖƖȬȱ£ȱ[¤¢£ȱę£ǯ
oldalon olvashatják.
ŚȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯřŖǯǼȱ ǯȱ Ĵȱ ¢ȱ ·£·ȱ ¤Ĵǰȱ ȱ ã-

6]OHWpVQDSLN|V]|QWĞN
A 90 éves Gáti Gyulánét, a 80 éves
Varga Mihálynét és a 80 éves Szerényi
¤·ȱ ȱ ¤ȱ ã£ããĴȱ
£û·ȱ¤àȱǯȱ ¢æȱȱ ¤ǰȱ ¤ȱ Ĵȱ

önkormányzati tanácsnok és Somlóváȱ à£·ȱ ã¤¢£ȱ ·æǰȱ
£Ĵ¤ȱãǯȱȱ¤ȱŗŚȬȱ¤¤sokon mindhárom ünnepelt a hosszú
élet titkáról azt mondta, az élet öröme,

a barátokkal és a családtagokkal való
szoros kapcsolat a nyitja mindennek.
¤ȱãȱ·£ȱàȱĴȱ·ȱ
Budakeszin. Isten éltesse az ünnepelteket sokáig, jó egészségben!

%XGDNHV]LOHJLIMDEESROJiUDL
+HFNHU$PEUXV:DOWHU

)HKpUÈURQ

0HUULPDQ6N\H9LOOĘ

(született: 2020. január 1-én)

(született: 2020. január 9-én)

(született: 2020. január 27-én)

%HFKWROG%RUND

%DOi]V'yUD/HWtFLD

%iOLQW/LOL+HOpQD

(született: 2020. január 3-án)

(született: 2020. január 16-án)

(született: 2020. január 28-án)

.HV]HL'RUNDpV3DQND

%ORV%HQFH

*iVSiV%RWRQG

(születtek: 2020. január 7-én)

(született: 2020. január 24-én)

(született: 2020. január 28-án)

7LV]WHOHWWHOJUDWXOiOXQNDV]OĘNQHNNtYiQMXNKRJ\VRN|U|P|WpVEROGRJViJRWOHOMHQHNJ\HUPHNHLNEHQ-yHJpV]VpJHWNtYiQXQN
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Akikre büszkék vagyunk

19

Emlékezés Dr. Engelleiter Károlyra
Hosszantartó betegség után, életének 77. évében, február 4-én, kedden
éjjel elhunyt dr. Engelleiter Károly gyermekorvos, mindnyájunk doktor
bácsija.
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Hirdetések

$](UNHO)HUHQF0ĬYHOĞGpVL.|]SRQWPiUFLXVLSURJUDPDMiQOyMD
március 7. szombat 11 óra

március 21. szombat 11 óra

Fabók Mancsi Bábszínháza:
Háromágú tölgyfa tündér

Alma együttes koncertje
március 25. szerda 19 óra

Zwickl Polka Partie

Dr. Hevesi Krisztina: Jó párkapcsolat vagy
MySiUNDSFVRODW"FtPĬHOĞDGiVD

március 14. szombat 19 óra

március 28. péntek 20 óra

március 8. vasárnap 16 óra

Keszi táncház – muzsikál a Szigony és
a Rojtos zenekar
március 15. vasárnap 15 óra

Március 15. 1848–49-es forradalom
és szabadságharc városi ünnepe

5RFN·Q·5ROOWiQFKi]²]HQpOD%ODFNZDWHU]HQHNDU
április 3. péntek 9.00-19.00
április 4. szombat 10.00-18.00
április 5. vasárnap 10.00-16.00

Lego város és vasútmodell-kiállítás

A változás jogát fenntartjuk! További információ: 0623/451-161

• info@efmk-budakeszi.hu •%XGDNHV]L)ĞX

Generációk Háza márciusi programok
ÇȱæǱȱ£æ¢ȱ ¤ȱƸȱ
ȱ·
13.00 János legyen fenn a János
¢ȱȮȱĴȱ
11.00

Řǯȱ

1  ^

8.00 Jóga
10.00 Felejthetetlen szerelmek
11.00 Kerámia foglalkozás Arany
Ĵ¢ȱ£··ȱ
(1000 Ft/alkalom)
14.00 ãȱ¤·Ǳȱ
A jagelló kor
Ƹȱȱã£·ȱ·
3. K E D D

10.00 Ç¤ȱ¢¤
13.30 Senior tánc (600 Ft/alkalom)
15.00 Çȱàãȱ£¤ȱ1ȱ
£··
4. SZ E R DA

8.00 Jóga
10.00 Torna
13.00 £¤àȱ£ȱȬ
tudományig
14.30 Ǳȱ1æãæȱǻ·Ȭȱ
¤ǰȱŚȱȬÇȱ¢ȱ
alkotás)
5. C S ÜT ÖRT ÖK

10.00 £¤Ȯ¤ȱ·æ
13.00 £àȱ
6. P ÉN T E K

10.00 £ȱǱȱ£¤ǰȱ
øǰȱ··ǰȱ£

10. K E D D

10.00 àǱȱ¤¢¤·ȱ
£æȱ·ȱà
11.SZ E R DA

8.00 Jóga
10.00 Torna
13.00 ȱȱȱǱȱ
ȱøȱ£¤
14.30 Ǳȱ ȱǻȱ
Ȭ¤ǰȱȬÇȱ¢ȱ
alkotás)

1  ^

8.00 Jóga
10.00 ¤ȱÇ£
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Çȱàãȱ£¤ȱ1ȱ
£··
18. SZ E R DA

8.00 Jóga
10.00 Torna
13.00 ¤ȱǰȱ·Ȭ
szokások
14.30 Ǳȱȱǻȱ
·£ȱęǰȱȬÇȱ¢ȱ
alkotás)
19. C S ÜT ÖRT ÖK

10.00 ȱãæȱȮȱȱ
¤¢
13.00 £àȱ
20. P ÉN T E K

12. C S ÜT ÖRT ÖK

10.00 ȬÇȱ¢¤
13.00 ø¤££ȱã¢·Ǳȱ
£·ȱ¤¤
15.30 ·ȱ£¤ȱ1ȱ£·Ȭ
·ȱǻřŖŖŖȱȦǼ
13. P ÉN T E K

10.00

¤£ȱ¤ȱȱȱ
æǱȱ·ã·¢ǰȱà·Ȭ
¢ǰȱ··
ŗŜǯȱ

1  ^

8.00 Jóga
11.00 Kerámia foglalkozás Arany
Ĵ¢ȱ£··ȱǻŗŖŖŖȱȦ
alkalom)
13.00 £àȱȱã¢
17. K E D D

şǯȱ

15.00

%|MWPiVKDYD±7DYDV]HOĘ±.LNHOHWKDYD

10.00 ȱǻ£·ȱǼȱ
··æȱ··
13.30 Senior tánc (600 Ft/alkalom)

10.00 ȱ·æĴȱ£ȱ£¢Ȭ
¢Ǳȱààǰȱ¤¤
Řřǯȱ

1  ^

8.00 Jóga
10.00 ¤ȱÇ£
11.00 ÇȱæǱȱ £ȱ£¤ȱƸȱ
ȱ·
13.00 ȱ
24. K E D D

10.00 ȱȱȮȱ¤¢¤·ȱ
13.30 Senior tánc (600 Ft/alkalom)
15.00 ÿ·£Ĵ¤ȱ ȱàȬ
ȱ£··ǰȱ·Ǳȱ¤
25. SZ E R DA

8.00
10.00
13.00
14.30

Jóga
Torna
ȱǱȱȱ 
Ǳȱȱ·ȱ¤ȱǻȮ
£ȮȮȱęǰȱ
řȱȬÇȱã·Ǽ

26. C S ÜT ÖRT ÖK

ȱ£ûǰȱ·Ȭ
ȱã£ã·
13.00 ø¤££ȱã¢·Ǳȱ
£·ȱ¤¤
15.30 ·ȱ£¤ȱ1ȱ£·Ȭ
·ȱǻřŖŖŖȱȦǼ
10.00

27. P ÉN T E K

8.00

ààȱøǱȱÿ·£Ȭ
ȱȱȱøȱÇȬ
ȱȮȱ£Ĵȱ·
řŖǯȱ

1  ^

8.00 Jóga
14.00 ȱ¢¤Ǳȱ
£¢ȱ
31. K E D D

10.00 ȱȬÇȱ¢Ȭ
£ÇǱȱǰȱ¤¤£Ȭ
állatkert
13.30 Senior tánc (600 Ft/alkalom)

Térítés ellenében igénybe
æȱ£¤¤Ǳȱÿȱ
ǻ£·ȱ£û·Ǽȱ
ȱ¤£¤ȱ¤ȱ
Ƿȱ
¤ȱ¤àǱȱ
ŘŖşŘȱ£ǰȱæȱȱŞřǯȱ
ǯǱȱŖŜŘřȦŚśŗȬŘŝş
ǯ£ȓǯȱ
Ǳȱ
¤àȱ ¤£ȱȮȱ£
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A hallásprobléma
nem téma többé!
Modern és szinte észrevehetetlen
hallókészülékeinkkel újra felfedezheti
az önt körülvevŖ világot. Vegyen
részt ingyenes hallásvizsgálatunkon,
ahol segítünk megtalálni a tökéletes
megoldást!

Jelentkezzen be!
06 20 282 4626

Audiopont Halláscentrum

Budakeszi Orvosi RendelŖ, Audiológia - 2092 Budakeszi, FŖ utca 179.
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Hirdetések

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
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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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Dr. Babits Réka Blanka
„hallod-e Rozika te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy az valami csuda”

Mozi
Generációk háza
ERDŐ UTCA 83.
BUDAKESZI

2020. OSCAR DÍJ

2092 Budakeszi, Gyöngyvirág u. 38.
+36 20 979 7053

Újonnan nyílt
DELŐ
TORVOSI REN
A
LL
Á
K
Ó
P
TA
SÁN
rom Önöket!
Szeretettel vá

2020 MÁRCIUS 4. 14.30 óra

Élősködők
dél-koreai dráma, 132 perc, 2019

2020 MÁRCIUS 11. 14.30 óra

Joker
amerikai krimi-dráma, 122 perc, 2019

2020 MÁRCIUS 18. 14.30 óra

Rocketman
angol életrajzi film, 121 perc, 2019

2020 MÁRCIUS 25. 14.30 óra

A két pápa
angol-olasz-argentin-amerikai film, 125 perc, 2019

Telefonszám: 06-23-451-279, E-mail: ino.budakeszi@gmail.com,
facebook: Generációk Háza, Budakeszi

Márciusban
minden
elleni
veszettség
1
oltásból 0%
yt
kedvezmèn
adunk!

A vetítések ingyenesek

Veszettség és veszettség-kombinált
vesz
oltásra is érvényes
a kedvezmény.
santapokvet@gmail.com • www.facebook.com/santapokvet • santapokvet.hu
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