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Járványügyi veszélyhelyzet
Épül a futókör és a sportpark
Ötéves a tűzoltó egyesület
Polgármesternők városunkban
Márciusi honvéd hagyományőrzők

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

12 PONT
A COVID-19 ELLEN
Maradj otthon!

Moss rendszeresen
és alaposan kezet!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Papírzsebkendőbe
köhögj, tüsszögj, használat
után dobd a kukába!

Tartsd tisztán
a WC-t és a mosdót!

Legyenek saját
evőeszközeid, amiket
használat után azonnal
mosogass el!

Tartsd tisztán
a lakásod!

Szellőztess
rendszeresen!

Mozogj
rendszeresen!

Étkezz változatosan,
egyél sok zöldséget,
gyümölcsöt!

Ha beteg vagy,
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Tájékozódj hiteles
forrásból!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!
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Kedves Budakesziek!
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A hónap témája

Koronavírus – Maradjunk otthon!
A koronavírus egy világjárvány, most már mindenhol jelen van Magyarországon is. Bárki és bárhol hordozhatja és bárkinek továbbȱȱæ£·ǯȱǰȱ¢ȱÇȱȱ¤¤¢ȱ··ǯȱ£·ȱȱ£ȱǰȱ¢ȱȱȱûǰȱ·ȱȱ·£ȱ¤ǰȱȱ
ȱĴȱ·ǯȱ à¤£ȱȱȱø¢ȱûȱàǰȱà¤£ȱ¤¤ȱ·¢æȱȱûǯ

+RJ\DQWXGMXNHONHUOQLDIHUWĘ]pVW"
A megbetegedések terjedését csak úgy
tudjuk lassítani, ha mindenki betartja
a szükséges óvintézkedéseket.
Az új koronavírus járvány terjedé·ȱ æ£·ȱ ··ȱ ten fontos, hogy mindenki tartsa be
az alábbi óvintézkedéseket és segítsen
betartani a környezetében:
xMosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel, vagy tisztítsa
PHJ NH]pW DONRKRORV Np]IHUWŃWOHQtWŃvel:
ohazaérkezés után,
opWHONpV]tWpVHOŃWWpVN|]EHQ
opWNH]pVHOŃWW
o:&KDV]QiODWRWN|YHWŃHQ
oWVV]HQWpVN|K|JpVRUUI~MiVXWiQ
oEHWHJJHOpULQWNH]pVHOŃWWpVXWiQ
oállatokkal vagy állatok ürülékével
való érintkezés után.
xSzemhez, szájhoz, archoz ne nyúljonLOOHWYHFVDNNp]PRViVWN|YHWŃHQ
x6]HOOŃ]WHVVHQUHQGV]HUHVHQ
xOtthonában tisztítsa a gyakran megpULQWHWW IHOOHWHNHW UXWLQV]HUŝHQ
SpOGiXO DV]WDORN DMWyNLOLQFVHN YLOODQ\NDSFVROyN IRJDQW\~N tUyDV]WDlok, WC-k, csapok, mosogatók és moELOWHOHIRQRN 
x$ J\HUPHNHN iOWDO KDV]QiOW MiWpNRN
HV]N|]|N QDSL IHUWŃWOHQtWŃ WLV]WtWiVD
MDYDVROW
x(JpV]VpJHV YLWDPLQG~V WiSOiONRzással HUŃVtWVH V]HUYH]HWpQHN YpGHNH]ŃNpSHVVpJpW
x/HKHWŃVpJV]HULQWPDUDGMRQRWWKRQ
Kerülje a nagy tömeget, zárt légteUŝKHO\LVpJHNHWDOHKHWŃOHJQDJ\REE
PpUWpNEHQ FV|NNHQWVH D] HPEHUL
érintkezéseket, találkozásokat.
xKerülje az érintkezést betegekkel,
DNL N|K|J WVV]|J Oi]DV ² OHJ\HQ
EiUPLO\HQ RNEyO D EHWHJVpJH LQÁXHQ]DEDNWHULiOLVIHUWŃ]pVHJ\pE 
xKöhögéskor, tüsszentéskor használMRQSDStU]VHENHQGŃW, amit használat
XWiQD]RQQDOGREMRQNL$PHQQ\LEHQ
HUUHQLQFVOHKHWŃVpJHQHDNH]pEHN|K|JM|Q LOOHWYH WVV]HQWVHQ KDQHP
DEHKDMOtWRWWNDUN|Q\|NKDMODWiED

xAmennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól:
oWDUWy]NRGMRQ D PiVRNNDO W|UWpQŃ
V]RURVÀ]LNDLpULQWNH]pVWŃO
oOHKHWŃOHJKDV]QiOMRQNO|Q:&WpV
mosdót,
oKDV]QiOMRQNO|QpWNpV]OHWHW
oKDV]QiOMRQNO|QW|UON|]ŃW
x$PHQQ\LEHQ D NRURQDYtUXV IHUWŃzés tüneteit észleliPDJiQIRUGXOMRQ
D]RQQDOWHOHIRQRQKi]LRUYRViKR]
x+LWHOHV LQIRUPiFLyNEyO WiMpNR]yGjonD]DOiEELN|]SRQWLHOpUKHWŃVpJHken állnak az Ön szíves rendelkezésére:
otelefonszám: 0680/277-455 és
0680/277-456
oe-mail cím: koronavirus@bm.gov.hu
ohonlap: https://koronavirus.gov.hu/
és https://www.nnk.gov.hu/koronavirus
ofacebook oldal és messenger: https://
www.facebook.com/koronavirus.
gov.hu/

$NRURQDYtUXVIHUWĘ]pVWQHWHL
$OHJWLSLNXVDEEWQHW
xláz (88%)
xV]iUD]N|K|JpV 
xfáradékonyság, gyengeség (38%)
(]HNPHOOHWWHOŃIRUGXOyWQHWHN
xSURGXNWtY N|SHWUtWpVVHO MiUy N|K|gés (33%)
xnehézlégzés (19%)
xWRURNIiMiV 
xIHMIiMiV 
xL]RPYDJ\t]OHWLIiMGDORP 
xhidegrázás (11%)
xorrdugulás, orrfolyás
$ IHUWŃ]|WWHN QDJ\ UpV]H FVDN HQ\he tüneteket mutat, de vannak, akik
WHOMHVHQ WQHWPHQWHVHN LV OHKHWQHN GH
PLQGH]HNWŃO IJJHWOHQO XJ\DQ~J\
PHJWXGQDNIHUWŃ]QLPiVRNDWLV$OHJW|EEHQ QDJ\MiEyO   EiUPHO\ VSH
ciális kezelés nélkül felépülnek.

Forrás: koronavirus.gov.hu és nnk.gov.hu

0LWWHJ\HQKDIHUWĘ]|WWQHNpU]LPDJiW"
x0DUDGMRQ RWWKRQ QH PHQMHQ N|]|VVpJEH
x.pUMNKRJ\QHV]HPpO\HVHQPHQMHQ
D Ki]LRUYRVL UHQGHOŃEH KDQHP WHOHIRQRQKtYMDIHOKi]LRUYRViW
x$ Ki]LRUYRV WHOHIRQRQ IRJMD NLNpUdezni Önt.
x+D IHOPHUOW D NRURQDYtUXVIHUWŃ]pV
J\DQ~MDpV
oa) a tünetei enyhék, és nem tartozik
DEHWHJVpJV]HPSRQWMiEyONRFNi]DWL
csoportba, tehát nem igényel kórházi
kezelést, akkor otthoni karanténba
kerül. A háziorvos értesíti az OrszáJRV 0HQWŃV]ROJiODWRW 206=  D OpJ~WL PLQWDYpWHO FpOMiEyO (QQHN HUHGPpQ\pUŃODKi]LRUYRVpUWHVtWLgQW
oE DWQHWHLV~O\RVDN SOQHKp]OpJ]pVWGŃJ\XOODGiV pVYDJ\UL]LNy
FVRSRUWED LGŃV NUyQLNXV EHWHJ 
WDUWR]LN DNNRU D PHQWŃ D WHUOHWLleg illetékes kórház infektológiai
RV]WiO\iUD YDJ\ MiUYiQ\NyUKi]ED
YDJ\ NLMHO|OW LQWp]PpQ\EH V]iOOtWMD
gQWDKROD]HONO|QtWpVHD]HOOiWiVDpVDPLQWDYpWHOH]pVPHJW|UWpQLN
xA kórházban minden szükséges vizsJiODWRWHOYpJH]QHNDPHO\NLPXWDWMD
KRJ\NRURQDYtUXVVDOIHUWŃ]|WWHYDJ\
nem.
x+DDODERUHUHGPpQ\PHJHUŃVtWLKRJ\
gQ NRURQDYtUXVVDO IHUWŃ]|WW DNNRU
enyhe tünetek esetén otthoni, hatósági karanténban kell tartózkodnia
DJ\yJ\XOiVLJV~O\RVWQHWHNHVHWpQ
kórházi kezelés alá kerül. Tehát kórKi]ED FVDN D V~O\RV WQHWHNHW SO
légzési nehézség) mutató, kórházi
HOOiWiVWLJpQ\OŃEHWHJHNNHUOQHN
ȱÇȬæ£·ȱ£Ĵȱ£ȱ
æȱ ǰȱ àȱ ȱ
£·¢ǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ¢¤£ǷȱȱŜǯȱæ£ãĴæȱ¢jából 1-nél alakul ki súlyos betegség és
·£·ȱ ·£·ǯȱ £¤ȱ à£Çÿȱ
ezeknek a kialakulása, akik 60 év feletȱ ·Ȧ¢ȱ ¢ȱ ·æȱ ·£·ügyi problémáik vannak, mint például
a magas vérnyomás, szívproblémák,
cukorbetegség, vagy éppen az immun£ȱȱæȱÿã·ǯ
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Helyi önkormányzati intézkedések
£ȱ ·£·û¢ȱ ã£ȱ ¤àȱ £¤¤ȱ ǻ0620/362-7065), illetve dr.
à£ȱ ·ȱ ·£·¢£æȱ æȱ
ǻ0620/257-2134). A budakeszi orvosi
ügyelet diszpécsere a 061/646-4090 száȱ·æȱǯ

+$7Ï6È*,+È=,.$5$17e1
ȱ ·ȱ ¢£Ĵȱ £·¢ȱ
az önkormányzat telefonon egyeztet
gyógyszer- és élelmiszer igényével kapcsolatosan, és megszervezi az ellátást a
·¤ȱ ·Ç·ȱ Ĵǯȱ ¤£¤ȱȱ¢ȱÇ¤¤ȱȱ·æǯȱ

g1.e17(66(*Ë7ė.
[·ȱ Çæȱ £··ȱ ¤ȱ ȱ
budakeszisegit@budakeszi.hu, a bede.bakacs@gmail.com e-mail címre, valamint
a ŖŜřŖȦşśŗȬřřŜŞ-as, a 0623/451-147-es,
a 0620/294-5263-as és a 0620/426-9046-os
telefonszámon. Felajánlásokat, személyes segítséget szívesen veszünk, és kö£ãĴȱ ǯȱ ȱ Çȱ
ȱ ¤¤¢ȱ Ĵȱ ȱ Ĵȱ keszi embereken, az alábbi számlaszámon is megteheti: ŗŗŝŚŘřŚŞȬ
15390022-00930000. Kérjük a megjegyzésbe beírni: koronavírus.
Fotó: Pixabay

ȱûæȱû¢ǰȱ·ȱæȱȬ
mailen próbáljanak kapcsolatba lépni
£ȱû¢·£æǰȱ£ȱȬȱÇȱ£ûæȱ ·¢··ȱ ãæȱ ¤Ȭ találhatóak honlapunkon, kollégáink
ȱŗŝǯȱ¤àȱȱ£ȱÿãæȱ rendelkezésükre állnak. Központi eà¤ȱ·ȱãæ·ȱȱ£¤¤¤àȱ mail címünk: jegyzo@budakeszi.hu. Az
ããĴûȱȱ¤ȱ·ȱȱ¤- igazgatas@budakeszi.hu e-mail címre
írhatnak szociális, kereskedelmi, laksak védelme érdekében.
Bezártuk a piacot, az önkormányza- cím ügyintézés témakörben; az anyaȱ¤ȱ·æȱ£ȱ¤£à- konyv@budakeszi.hu e-mail címen
tereket, a sportpályát és létesítményeit, fogadják a kollégák a születéssel, háa többi játszótér fenntartóit pedig arra zasságkötéssel, halálozással és hagyakérjük, hogy saját hatáskörben hozzák tékkal kapcsolatos kérdéseket. További
e-mail címeink: muszak@budakeszi.hu
meg az erre vonatkozó döntést.
ǻÿ£ȱǼǲȱado.o@budakeszi.hu
ǻàǼǲȱ puiroda@budakeszi.hu
0ĥ9(/ė'e6,.g=3217e6
ǻ·£û¢ȱ£¤¢Ǽǯȱȱ.g1<97È5
tik a hivatalt a 0623/535-710, valamint
Március 17. napjától mindkét intéz- a 0620/224-6172Ȭȱ£¤ǯȱȱûæȱ
mény bezárt, a lejáró könyvkölcsönzési és halaszthatatlan kérelmeket a polgáræȱȱ£·¢¢£ȱ£ÿ··ȱã- ȱ ȱ û¢·£¤ȱ æĴȱ
¢£Ĵȱ¤¤ȱȱȱæȱŞǯȱȱ£ǯ
ȱŞƺŗŝȱàȱã£ãĴǯȱ££ȱ£ȱ·£,'ė6(.9e'(/0(e6(//È7È6$ kedéssel önöket és a hivatal dolgozóit is
·ûȱȱæ£æ·æǯ
ȱ Ŝśȱ ·ȱ Ĵȱ ȱ £·¢£Ĵȱ £¤¢ǰȱ £¤ȱ
javasoljuk, hogy egyáltalán ne
¢¤ȱ ȱ Ĵǯȱ ȱ ¤sárlást, gyógyszerek beszerzését
æ·ȱ£ȱ¤ǰȱæȱÇ··ȱ¤ȱǰȱȱ
javasoljuk az online bevásárlást is
házhozszállítással, szükség esetén szintén rokonaik segítségét
kérve a megrendelésben.
Akinek nincs kihez fordulnia, kérje 25926,5(1'(/ė.
az önkormányzat segítségét a beszerzésben az igazgatas@budakeszi.hu Légúti megbetegedésekkel ne látogasemail címen, vagy a ŖŜŘŖȦŘŘŚȬśşřŞ-as, ȱ £ȱ ȱ æǷȱ Çȱ
illetve a ŖŜřŖȦşśŗȬřřŜŞ-as telefonszá- gyanúja esetén telefonon keressük
mokon. Az önkormányzat a szükség- háziorvosunkat. Az alapellátásban és
leti cikkek alkalmankénti beszerzését szakrendeléseken csak a nem légúti
¤ǰȱ ȱ ·¤ȱ ·Ç·ȱ Ĵǯȱ betegségekkel és halaszthatatlan probRászorultsági alapon egyedi elbírálás lémákkal jelentkezzenek. A leletkiadás
ȱ·æǯȱ
bizonytalan ideig szünetel. Akinek van
£ȱ æȱã£ȱĴȱǻ ¤- ügyfélkapu regisztrációja, azon belül
ciók Háza) bezárt, nem fogad sem klub- £ȱ Ȭȱ ǻȱ ·£·tagokat, sem látogatókat. Az élelmiszer- ügyi Szolgáltatási Tér) hozzáférhet a leadomány-osztás átmenetileg szünetel, leteihez, egyéb esetben telefonon keresde szociális segítséget nyújtunk a rá- sék orvosukat. Fogorvosi ellátás csak
szorulóknak.
ûæ·ȱ ȱ ·£æǰȱ ·ææȱ
·ȱ ǻ£ȱ ··Ǽȱ şȮŗŘȱ à¤ǯȱȱȱû¢ȱ¢£Çȱ·æȱ
32/*È50(67(5,+,9$7$/
·ȱûãããȱȱ¢ȱǯȱŜǯǰȱȱãȱ¤ȱ ŗŝȬæȱ ãĴȱ û£à- ȱȱæȱǯȱŗŝşǯȱ£¤ȱĴȱæǯ
Kérdéses esetben hívják háziorvosuǰȱ û¢ȱ £ȱ ÿãȱ
a polgármesteri hivatal. Kérjük önöket, ǰȱǰȱ·ææûǰȱȱ-

Ï92'È.%g/&6ė'e.3,$&
63257/e7(6Ë70e1<(.

6=2&,È/,6$15È6=258/Ï.

ȱ £·¢¢£ȱ Ĵȱ ·£ȱ
¢£ȱ ûæȱ ȱ zalommal önkormányzatunkhoz, mindenkinek segítséget nyújtunk!

)21726Ï9,17e=.('e6(.
Kérünk minden kedves budakeszi pol¤ǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ··ȱ æȱ
ȱ ĴǷȱ ûûȱ ȱ ã£len érintkezéseket: a kézfogást, puszit,
ne tüsszentsünk a tenyerünkbe, inkább
ȱã¢ãȱ¢ȱ£æǰȱ ȱ Ç£æȱ ¢ȱ £¤ȱ
után dobjuk szemetesbe. Hazaérkezve
·£æÇ·ȱ·ȱȱǷ
¤¢ȱ ûæȱ ··ȱ ·ȱ
kérem, a polgármesteri hivatal ügyeleti telefonszámát hívják: 0623/535-710.
Munkatársunk igyekszik segíteni, vagy
kérdésüket rögzíti és megpróbál rá
¤ȱ ¤ǯȱ Ȭȱ £ȱ
segélyhívó szám: 0620/626-2092.
ǯȱ ¢æȱĴȱ¤
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ȱ £¢ȱ æȱ £¤¤àȱ ££ȱ
ȱȱ ã¤£àȱ àǰȱ àȱ
£¤ȱ ·£ȱ £¤ȱ
£ȱ ¤¤ȱ £¤ȱ
·ȱ ¤ȱ ·£ǰȱ ȱ ·ÇĴȱ ã¢£·ȱ ·ȱ ··ǯȱ
¢ȱ ã·ȱ ǰȱ æ¤¤ȱ Ĵȱ ¤¤ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
æǰȱàǰȱ¢ǰȱ¤ǰȱ¤¤ǰȱ·ȱ·ȱȱ¢¤ǯȱ£ȱ¢ûȱ ¤ȱ æ·¤¤ǰȱ
ãæȱ··ǰȱȱ·ȱ
¤¤ȱ ȱ ÿæȱ Ĵ¤ȱ Çȱ ȱ ¤ȱ £·ȱ ·ȱ ··ǯȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ȱ ŘŖŗŞȬȱ ·ȱ
£·ȱ ··ȱ ȱ ȱ
ȱ££ȱ·àȱ·¢··ǯ
£ȱ ¢ûȱ æȱ £ȱ ŗşŘřȬȱ
ȱ £ȱ [·ȱ ÿ£à¢ǰȱ£ȱȱ·ȱã£·ȱ£¤Çàȱ
û·ȱû·ȱ·£ȱ·¢ȱ
ÿ£¤ȱ ·ȱ ÿ£æ£·ȱ ·¢··ǯȱ ȱ ûȱ ŗşŚŜȬȱ £Ĵȱ
ȱ¢ȱ ȱ¤ȱȱãȱ¢£¤ȱȱ££Ĵȱ¢ûĴǯ
£ȱ ¢ûȱ Ħǯȱ ȱ ¤¢¤ȱ ·ȱ
Ĵȱ ¤ȱÇȱøȱ·ǯȱÇ£ȱǰȱ
¤£·£ȱ ·ȱ ¤ȱ ¤¤ȱ
£¤¤ȱ £Ç·ȱ æȱ ¤àȱ
¤ȱÇĴȱȱȱŘŖŗśȱø¤ȱ
¢£Ĵȱ¢ûǯ
ȱ ££ȱ ·ãĴȱ ¢ûĴÿã·ȱ ¤¤ȱ ããĴȱ ȱ æ¤ȱ £à·ȱ £à¤ǯȱ

ȱȱ ȱ ǯǰȱ¤¤ȱȱ¡ȱǯǰȱ
ȱȱ ǯȱ·ȱȱ ȱ ǯȱ
£ȱøȱãȱ·ȱ¢ȱŘŖŖȱȱȱȱ·¤ȱÿ££ǰȱ
ÿ£ȱ ·£ǰȱ £·¢¢Ȭ
£¤¤£ǰȱ ȱ ¤¢ȱ ¤Ç¤¤ǯȱ
ȱ ·ȱ ·£ȱ ·ȱ à¤àȱ ȱ ŘŖŗŝǯȱ ·ȱ ¢£·¤Ȭ
£ȱ æÿ£ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ
£æĴȱ£¢ȱȱÿ£ȱȱ£¤ǯȱ £ȱ æȱ ãȱ ȱ û£ȱ ãȱ ȱ æûȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ
¤àǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ
¤ȱ ûȱ ·æȱ ã·¢£ǯȱȱ
[·ȱ ¤ȱ ·ȱ ¢ȱ ¢ȱ £¤ȱ Ĵȱ ȱ ÿ£ȱ ãû¤¤¤ȱ ·ȱ ·£··ǯȱ ȱ £¢ȱ ȱ ÿ£·ȱ ȱ ¤¤£ȱ
¢ȱȱ¢ȱ·Ĵǯȱȱ¢ȱ
££ȱ ¢ȱ ¤¤¤ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱ àȱ ã£ȱ ã£ãȱ ¤ȱ ã£ãæȱ ûȱ
ȱȱ¤¤£ȱ¤ȱ·ȱ·ȱ
ȱ££·ȱ¤£ȱȱÿ£æǯ
£ȱ ¢ûȱ ȱ £ȱ
·£ȱ £ȱ ·ȱ ·ȱ ¢ȱ
£ȱ ¤·£·ǰȱ ·ȱ ûãã£æȱ £·¢ȱ ¤·£¤ȱ ȱ ȱ
·£æȱ£ȱæ£ÿȱÿ£·ȱàǯȱ·£ȱ£ȱ¤ȱ£·¢ǰȱ £ȱ ¤¤ȱ ȱ £ȱ
¤ǰȱȱ ǯȱûȱ ¤ȱÿ£àȬ
¤ȱ ·ȱ ¤£¤ȱ £ȱ¢ȱ¤ȱȱǯ
ȱ æȱ ȱ ŚśȮśśȱ ·ȱ ã£ãĴȱ £¤¢ȱ ȱ ȱ ·ȱ £ȱ ¢ûǯȱ ȱ
ãæȱ£·ȱÇȱ£·¢ȱ¤¤¢ǰȱ£·ȱǰȱȱ·¢·ȱ¤ȱ·ææǰȱŗŞǯȱ···ȱããĴȱ
ęȱ£Çȱ¤ǯ

àȱȱ¤ȱȱ ǯȱûȱ ¤ȱ ÿ£àȬ¤ȱ ·ȱ
ȱ ã¢·ȱ ÿãæȱ ã·ȱ ÿ£àȱ
££ǯȱ£ȱ¢ûȱȱȱ¢ȱÿ£àȱ£ã·ȱǯ
ȱ ¤¢¤£ȱ ··ȱ ·ûã£ȱ ·æ£·ȱ ¢ȱ ¤ȱ æÇȱ £ã£ǯȱ
ȱ ŘŖŗŝǯȱ ·ȱ ¤ȱ £àȱ £·¢ȱ £ȱ ·¤ǰȱ £ȱ ¤·£Ĵȱ ȱ ££ȱ ·£·ȱ
¢ȱ £·¢ȱ ÿȱ ǯȱ
£·ȱ ȱ £ȱ ·ȱ ¢ǰȱ ŘŖŖŖȱ ȱ
Ç£ȱ £¤Ç¤¤ȱ ǰȱ ã£·¢ȱ
ÿ£àȱàȱûȱ¤¤ȱ£¤àǰȱ¢ȱ£ȱ¢ûȱȱ
øÇĴǰȱ·ȱŘŖŗŞȬȱȱ¤ȱ£¤¤ȱ¤ÇĴǯ
£ȱ ¤ȱ [¤¢£ȱ ȱ
£øȱ ȱ ã£ãûȱ ȱ £ȱ
££ȱ¤¤àȱ£ȱȱ·ȱæȱã£ȱ¤ȱ [·ȱ ÿ£àȱ ¢ûȱ ¤£ȱ
ȱ ££ȱ ÿã··ǯȱ £ȱ ȱ ·ȱ ¤¤Ƿȱ
ȱ ã£ǰȱ ¢àȱ ȱ £ÇĴȱ ȱ ·æȬ
ûȱ £ȱ ¢ûȱ
ÿ£à¤ȱ ·ȱ £à·ȱ ȱ¤¤¤ǯ
£ȱ ã¤¢£ȱÇûȱ£¤ȱ¤£¤ȱ ¤ǰȱ
Çȱȱ¤ǰȱȱ
¢ȱ ££-

Büszkeségeink
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Az aranyérmes alkotás

·ȱ¤ȱ£·ȱȱȱĴȱ ¤ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £¤ǰȱ¤£ǰȱ·ȱ··ȱã£ȱ
¤ǯȱ ȱ ·¢·ȱ Ĵȱ
£·¢ȱ śşȱ £ȱ ã£ȱ ŘśŖŖȱ
¢£æȱĴȱ·£ȱȱ¤ȱȱ¤¤àǰȱã£ûȱȱ¤ȱ·æȱ¤·ȱ¤¢ȱ £ǯǯȱȱ·Ĵ·ȱ
£ȱ ȱ £¤£ȱ ǻǼȱ
à¤ȱ ¢·ȱ ¢ǰȱ ¢£ȱ£øȱȱ¤Ƿ
£ȱ £à¤¤ȱ ȱ ¤ȱ
·£Ç·£ȱ ·ȱ £¤¢¤ǰȱ ȱ ã£ãǰȱ ȱ ãȱ
·ȱ £æĴȱ ¢ȱ ¤ȱ ¤ȱ

6=,$VLNHU

£Ĵȱ ȱ ȱ
ȱ £û·¤ǯȱ ȱ £Ĵȱ
·æȱ ȱ ¤ȱ ·£Ç·ȱ ¤ǰȱ
ȱ æȱ ¤£àȱ ȱ ·Ç·ȱ
££Ĵǯȱ
£ȱ ·ȱ
£ã£ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ·ĴĴȱ ȱ
¤ǰȱ Ç¢ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
Ĵȱ¤ȱȱ
£·ȱ ¤ȱ
·£Çæȱ¤æ·ǯ
£ȱ ¢·ȱ ¤ȱ ãȱ ȱ
ŘŖŖȱàȱĴȱ·£ÇĴȱ
ȱ £ȱ Ĵ¤ǰȱ ¤ȱ ¤¤ǰȱ ··ǰȱ
ûȱ Ĵǯȱ ȱ £ȱ
¤ȱ ¢¤ȱ
ȱ ȱ ·£ÇĴȱ
ǰȱ £ǰȱ
¤·ǰȱ à£Ȭ
£Çǰȱ Ç£ȱ ·ȱ £Ç£·ȱ
··æǯȱ
ȱ£ÿ£··ȱãæȱ £ȱ ȱ ȱ
à¤ÿ·ǯȱ ȱ £øȱÇ·£·ȱȱȱ£·ȱ£¤ǰȱ ȱ ¤ȱ ·¢¤ȱ ¢ȱ
·ȱ¤ǰȱȱȱ££¤ȱ
ȱãæȱ£ȱǯȱȱ¤Ȭ·Ȭ
£ãȬȱ £Çÿȱ ȱ à£ǰȱ ǰȱ
¤ǰȱ£ǰȱ¤ȱ·ȱ£·ȱ
¢ûĴ·æȱ¤ȱã£ǯȱ
£ȱ¤ȱ£ǰȱ¢ȱ¢ȱ
øȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ·ȱ ·ȱ
øȱȱ¡ȱ¤¤ǰȱ
·ȱ¤æ·ǰȱ£àȱ ȱȮȱȱ
£·ȱ¢·ȱ££Ĵȱ£¤£ȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ Ȯȱ ȱ
ã£ãæȱ £ȱ ¢ȱ ¤ȱ
¢ȱÇ¤¤ȱǯ

ȱ ȱȱȱ Ȭȱ£¤ȱ £æǰȱ ·ȱ ¢ȱ
ȱ£·¢ȱ ¤ȱ¤ȱ ȱřǯȱȱ
£¤¢¤ȱ·¢ȱȱàȱȱ·£ȱ
Ĵǯȱ ȱ ¢ȱ æãȱ ȱ £¤¢æãȱ ·£ÇĴȱ ȱ ȱ ·Ĵ·ǯȱ£ȱ·Ȭ¢ȱǰȱȱ
ǰȱ £ȱ ȱ ·ȱ ȱ Ĵ¢ȱ(a képen balról jobbra) Ĵȱȱ
æȱ ¢£·ȱ ·ȱ ǯȱ £ȱ ȱ ·ȱ
ȱÇȱ¤ȱĴ·ȱ¤ǯȱ£øȱ
ȱ¤ȱȱ¢ǰȱ¤¢£ȱ¤ȱȱȱÇ¤Ƿ
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àȱ ǰȱ ȱ £·¢ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ Ŝǯȱ ȱ £¤¢ȱ àȱ
øȱ ·Ĵ·ȱ £¢ÇĴȱ
¤Ĵ··ǯ
¤ȱȱ£¤ȱȬȱ
£·ȱ ȱ ȱ £ã£ȱ Ȭ
ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ¢·ȱ
£¤ȱ ȱ ȱ ¢£·ǰȱ
û¢·ȱ ȱ £¤ȱ ¤ȱ
¢£·ȱ·ȱǰȱȱȱ£¤ȱ¤ȱȱ¢Ƿ
ȱ ¤ȱ ŗśȬȱ ȱ ¢ȱ £¤ȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ Ç¢ȱ ȱ ȱ
ȱ ¢æ£ȱ Ĵȱ
¢ȱ ȱ £¤ȱ ¤ȱ ǯȱ
ȱ ȱȱ ¢ȱ ¤ȱ ŗŜȬȱ ȱ ȱ £¤ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
£¤ȱ¤ȱ¢·ȱ£øȱ¢£¤ȱȱȱ¢ǰȱȱȱ
ȱ ¢ȱ ·¢¤ȱ ãȱ ȱ ¤ȱȱÇĴȱȱã·ǰȱÇ¢ȱ
££ȱ £ȱ øȱ £¤ȱ ȱ Ç·ǯȱ æ·¢ȱ ȱ ¤ȱ ŗŜȬȱ
ȱȱ ·ȱ ȱ £¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ¢ȱ££Ĵȱǯ
£ȱ¤àȱ·¢ȱøȱ
ȱ£·ȱ¤ȱ¢£¤ȱ1£ȱÇȱ¤ȱȱȱȱ£ȱęøȱĴǯ
£ȱ £Çæȱ ¤ǰȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ Ç¤ȱ ¤¢¤¤£Ƿ

8

Városi hírek

Épül a futókör és sportpark
¤ȱȱ·ȱȱ£æȱ·ȱ·æȱǯȱȱ¤ȱ¤ȱşȬ·ȱ£æǯȱ
ȱ¤ȱ·¢ȱæȱ£ȱ·£·æ£·ȱ·£àȱ£ǰȱȱ¤ȱæȱ·ȱȱ·ȱǯȱȱàãȱȱ£ȱ¤¤ȱã·ȱ
ǰȱ·ȱæ·ȱ¤ȱȱ£ȱȱ¤£ȱ
·ǯȱ ȱ ¤ȱ £û·ȱ £ǰȱ ¢ȱ æ·gek függvényében tovább lehet fejleszteni a sportlétesítmé¢ȱ £ǯȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ã£Ĵȱ ȱ
£ȱ¤¢ǰȱ£ȱȱ£·ȱȱ£ȱ£¤ǯȱȱ
·ȱ ãǰȱ ·ȱ ãȱ £ȱ ·£·û·ǯȱ £ȱ ãmányzat sikeres pályázatának eredményeképpen, közȱã··ȱę£Ç£¤ȱ·ûȱȱȱŚŖŖȱ·ȱ
£ø¤øǰȱ ŗǰŘśȱ ·ȱ £·ȱ àãǯȱ ȱ ŗśŖȱ ·¢£·teres sportparkban 15 db, valamennyi testrészünket meg£àȱ £ã£ȱ Çȱ ȱ £ȱ ·£·æ£·ǯȱ
ȱ ȱ ȱ ·£·ȱ ȱ £ȱ £æȱ
Idén április közepére várható, hogy elkészül az újabb sport Ĵ·¢··ȱȱ£¤ȱ·æȱ¢¤·ȱ ¤àȱ ·øȱ ¤£¤ȱ ȱ ¤¢¤ǰȱ £Ĵȱ ȱ ǰȱ¢£ûææȱ¤ǰȱȱ·ȱȱ¤ǯȱĴȱ
ȱ ¤ȱ ŘŜȬȱ ¢£Çȱ £·ȱ ¢ããĴȱ ûȬ a helyszín alkalmat adhat majd mindenféle városi sport¤¤ȱ£··ǰȱ¢ȱ·£ȱĴȱǯȱ ¢æȱĴȱ £·¢ȱ¤¤ȱǯ

Családi pingpongfarsang az új iskolában
¤ȱ ŘŘȬ·ǰȱ û·ȱ £ȱ
·æĴȱ ¤ǰȱ £·ȱ ·ȱ ȱ
ȱ ȱ £·øȱ ¢û£Ĵȱ dáman az új iskola tornatermében a
¢£¤ǯȱ ȱ ¢ȱ
nemzetközi versenybíró és Bánáti Kaǰȱ ȱ £ȱ æȱ £nisz Szakosztály alelnöke, valamint
·ȱ ûȱ øȱ Ç··ȱ £¤¤ȱ ȱ ¢ȱ £æǯȱ
·¤¢ȱ ¢£æȱ Ȯȱ ·ęȱ ȱ ȱ
ã£ûȱ Ȯǰȱ ȱ û·¢ȱ æÇĴȱ£ȱã¤¢£ȱ£ȱ·ȱ
ȱ Ç¤¤ǯȱ ȱ ¤¤ȱ
ȱ ¢ã¢ãÿȱ ǰȱ ȱ ·¢ȱ ãû·¢ȱ ã£ãĴȱ Ĵȱ
¢£ǯȱ
ȱ ¢ȱ £æǰȱ ȱ ȱ
£ȱ àȬȱ Ĵȱ ãûǰȱȱ¢ûûȱæȱ££ǰȱȱ£ȱ£û·ÿȱȱàȱ ¤ȱ ȱ ·£ȱ Ĵȱ £ȱ ·¢ȱ ȱ
·ǰȱ¢ȱȱ£ȱ£¤ȱ
·æȱ Ȭ¤ȱ æ££æ·ȱ
·¢ǰȱ ȱ ·¢ǯȱȱ
ȱ¢æ£ȱ·ȱ·ȱȱ££ȱ¤·ȱ ȱ ¤Ĵ·ȱ ȱ ¤àȱ Ĵǰȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤·ȱ
·£ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¢ȱ
æǵȱȱȬȱȱ¤ȱ
ǵȱȮȱ£ȱ¤Ĵȱȱ¢£æȱ
·ǯȱ ȱ ãæȱ ¤·ǰȱ £·ȱ ¢ȱ

ȱ £¤¤ȱ ·ȱ £Ĵǯȱ śŜȱ
¢£æȱ£Ĵȱȱȱ¤·ǯ
Gyermek kategória
ŗǯȱ¢£ĴǱȱHidas Botond 11 éves
Řǯȱ¢£ĴǱȱZáhonyi Mátyás 11 éves
řǯȱ¢£ĴǱ Rieth Barnabás 11 éves
Ħø¤ȱà
ŗǯȱ¢£ĴǱ Ferenczi Jácint 13 éves,
Řǯȱ¢£ĴǱ Liebmann Marcell 14 éves
řǯȱ¢£ĴǱ Papp Adrián 13 éves
æĴȱæȱà
ŗǯȱ¢£ĴǱ Ozsváth Rita
Řǯȱ¢£ĴǱ Joóné Kelen Márta
řǯȱ¢£ĴǱ Lengyel Katalin
æĴȱ·ęȱà
ŗǯȱ¢£ĴǱ Solyomvári Tamás
Řǯȱ¢£ĴǱ Szemereki Tamás
řǯȱ¢£ĴǱ Szemereki Barna
¤ȱ¢ȱà
ŗǯȱ¢£ĴǱ Szemereki Tamás és Szemereki
Barna, Řǯȱ ¢£ĴǱ Solyomvári Tamás és
Záhonyi Andor, řǯȱ¢£ĴǱ Csaba Gábor
és dr. Teszár Dávid.

ȱ £Ĵȱ ȱ ·£æȱ ȱ ǯȱ
Kelen Kozmetikumok, a Kvadrát 97
ǯǰȱȱ ǰȱ£ȱ ĴĴǯǰȱ·ȱûȱ øȱ ·ȱ ȱ ȱ ££ȱ
¤¤ǯȱ ã£ãûǰȱ ¢ȱ ȱ  ȱ
·ȱ ·ȱ ȱ ·£ÿÇȱ
ȱ££¤¢ȱ¤¤ǯȱ
Kérjük, támogassa adója 1%-ának
¤ȱȱ£·ȱÇ·¢£Ƿ
Köszönjük a versenybírók és spor- felajánlásával a közhasznú egyesüleàȱ ã·ȱ ££æȱ ¤¤ȱ ûǰȱ ȱ £ȱ æȱ £ȱ ¢ȱ æȱ ãû·¢ȱ £ȱ ££¤¢ȱ ÿã··ǯȱ à£¤··£ǰȱ ¤ȱ ¤ȱ - ǱȱŗŞŝŘŞŚŝŗȬŗȬŗřǯ
ȱ ¤ȱ£ȱ££Ƿ
Ç··ȱ ·ȱ £ȱ ¤ȱ [¤ȱĴ
¤¢£¤ȱ ¤¤¤ǯȱ ¢ȱ ããȬ

Városi hírek
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ȱ ¢ȱ £ȱ ã¤¢£ȱ
¤¤ǰȱȱû·ȱ[¤¢£ȱ
£¤ȱ£ã·ȱ£ȱȱ ¤æȱ £¤ȱ £øÇàȱû··ǯȱȱ¤ȱȱ·¢ȱ
ȱ £ȱ ã··ȱ ǯȱ ¢æȱ Ĵ¤ǰȱ
£ȱ ¤·ȱ ¤£Ĵ¤ȱ
ǯ
ǯȱ ¢æȱĴȱã£ãȱ¤Ȭ
æȱ ·¤ȱ ȱ ¤¤ȱ ·ȱ
ȱ £ǯȱ Ǯȱ £æȱ Ç£¤ȱ
øȱæ·ȱȱȱæȱ£¤¤ȱ
ȱû¢ȱ·£··ǯȱ ûãȱããȱ·ȱ
büszkeség számomra, hogy a megtiszteæȱĴȱ£ǰȱ£Ĵȱ¤-

ȱÇ£ȱȄȱȮȱȱȱû·ûȱ¤ǯ
ȱ £ȱ £¤¢¤ȱ æȱ£ȱã·ȱȱȱ¤æȱ ã£ûȱ ·à·ȱ ¤£Ĵ¤ȱ
ȱ ȱ ŘŖŘŖȬŘŖŘŚȬȱ ǰȱ ·ȱ ȱ
£ȱ ã·ȱ ȱ £ȱ æ¤ǰȱ ǯȱ
¢¢¤ȱ ȱ ǯȱ ȱ £ȱ ã·ȱ
Çûȱ ¤£Ĵ¤ȱ £ȱ 1£Ȭ¢£¤ȱ ·àǰȱ £ȱ 1£Ȭãȱ
·àǰȱ ȱ ã£·Ȭ¢£¤ȱ ·àǰȱ
ȱ ã£·Ȭ¤øȱ ·àȱ ·ȱ ȱ ·Ȭ¤øȱ ·àȱ ·æǰȱ ȱ ·Ȭãȱ
·àȱ £æ·ȱ ȱ ȱ ã£æȱ û·ȱ¤£¤ȱǯ

ȱ £ȱ £¤¢ȱ ··ȱ
a szervezet feladatai különösen a nemek
ã£ȱ ·¢¢æ·ǰȱ £ȱ ¢æȱ ¤¤àȱæÇ·ǰȱ¤¤ȱǻàǰȱàȱ·ȱàȱ¤Ǽǲȱȱæȱã£·ȱ
szerepének fejlesztése; a hátrányos helyzeÿȱ £ȱ Çȱ £¤àȱ
elleni küzdelem; jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése;
a tagság nemzetközi kapcsolatainak segí·ǰȱĴ¤ȱ£ȱȱûȱÿãæȱ
hazai és nemzetközi szervezetekkel; valamint az önkormányzati és a közigazgatási
£·ȱ£·ȱ£ȱ·¢¢æ·ȱ·ȱ
ȱ¤ȱ£¤¤ȱæǯ

.RUPiQ\]DWLWiPRJDWiVD7DUNDEDUNDyYRGiQDN
ãȱȱ¢¤ȱĴȱ¤ȱȱ¤¢ȱȱ¢ȱ£·ȱã¤¢£ȱ¤ȱĴȱã£·ȱ ·£·¢ǰȱ ã£ûȱ ȱ û·ûãȱ ÿãæȱ ȱ ȱ X¤ǰȱ ¢ȱ ŘŖȱ àȱ ȱ ¤¤ȱ
Ĵȱ ȱ ¤¢£Ĵàǯȱ ȱ £·ȱ ¤¤àȱ £ààȱ
ȱȱ£ã·ȱ¢¤£ȱ·ȱ£·ȱ·ȱæȱ¤¤ȱȱ¤ȱ£ȱ·£·¢ȱ£æȱ¤ȱ··ȱȱǯ
·£ȱ àȱ ·£Ǳȱ Çȱ ŘŖŗŖȬȱ ŗŘȱ £·ȱ
àȱ·ȱȱȱ¢£¤ǰȱȱȱ¤ȱşŗȱ¢ȱ
·£·¢ȱ ÿãǰȱ ·ȱ æȱ ·£ûȱ ¢ȱ £·ȱ ã¤¢£ȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ £¤ȱ ã¤¢£ȱ¤ȱĴȱǰȱȱȱȱ¤¤ȱ
ȱ ¢ȱ ¤øȱ Çǯȱ ŜŖȱ û·æȱ ŚŞȱ ·ǰȱ
szlovák, horvát nemzetiségi fenntartó több mint egymilli¤ȱ¢ȱ¤¤ȱĴǯ
·£ȱ àȱ ø¢ȱ £Ĵȱ ȱ ¢ȱ £·ȱ ã¤¢£ȱ ¤ȱ Ĵȱ ·£·¢æȱ ·ȱ £ææǰȱ ¢ȱ æ£ȱ ·ȱ ¤¤ȱ £ȱ ¢ȱ ã£ã·ȱ
ø¤¤ǰȱ ¤¤ȱ ȱ £ȱ ¢¤¢ȱ ·ȱ ¢Ĵȱ

ȱãȱ£·ȱ·ǯȱȱȱ¤ȱ¢ȱã·ǰȱ¢ȱ
ȱã££ȱ·ȱ¢£Çÿ·ȱȱȮȱ¢£ȱȱȮǰȱȱȱ¤¢£ȱȱã£ǰȱ¢ȱ£ȱȱȬȱ
øȱ·ȱ£··ȱǯȱ Forrás: www.kormany.hu
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Filmvetítéssel emlékeztünk
a kommunizmus áldozataira
£ȱ ȱ ȱ ÿæ·ȱ ã£ȱĴȱ¤ȱŘśȬȱ·ÿȱȱĴȱǰȱ¢ȱę¢ȱ£ûȱ ȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ·£ȱ
¤ǰȱ ȱ øȱ ¤ȱ ã··ǰȱ ¢ȱ ŘŖŘŖȬǰȱ ȱ £ȱ ã££¤ȱ ··ȱ æÇûȱ ȱ ¢¤ȱ
£¤¤ȱ Ĵȱ ã££¤¤ȱ
¤ǰȱ ã£¤¤ȱ £··ȱ
·ȱ··ǯȱȱ£¤ȱ¤ȱ·£··ȱ
ȱ ¤ȱ ¤ǰȱ ã£ȱ ·ęȱ ·ȱ
æȱ£¤££ȱĴ¤ȱǮ¤ȱȄǰȱ Ǯȱ ¤Ȅǰȱ ¢ȱ £¤ȱ ǰȱ
¢ȱ ȱ ·ȱ ·ȱ ¢ȱ ·ȱ £ǰȱ ȱ £ȱ ¤£ȱ·£æȱ£··ȱǯȱ ¢æȱ
Ĵǯȱȱ¤ȱ££¤ĴǱȱȱ
ǰȱ £æȱ ¤¢ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¤¤øȱ ãæȱ
·ȱ£ȱśŖȬȱ·ǰȱȱȱȱ·£ûȱ àȱ ȱ ŗŝȱ æǰȱ ȱ £ȱ
ȂśŜȬȱ£ȱ·¢ȱãæǰȱ
àȱȱÇ·ȱǯȱ·¤ȱ
ø¢ȱÇ·ȱ£ûĴǱȱŜȱȱ¤û·ǰȱ Ŝȱ ·¢ȱ £¤£·ǰȱ ¤ȱ śȱ æȱ ȱ Śƺŗśȱ ·ȱ
æȱããû·ȱ£ȱǰȱ¢û·ȱ ȱ ¢£¤ǯȱ
ȱ ø·æȱ ȱ £¤¤ȱ ·ȱ
û·ûȱ¤¤¢ȱã£·¢ǯȱ
ȱÿæ·ȱã£ȱÇĴȱ¤-

¤ȱ Ĵ¢ȱ Çÿȱ ęȱ ¤¤ǰȱ ȱ
ȱ ·£ȱ ǯȱ £ȱ ûããȱ ȱ
£¤ǰȱ£ȱ£ȱ·û·ȱȱ¤ȱ·¤ǯȱ
ȱ £·¢ȱ ·£ȱ Ĵȱ Ȭ
¤ȱ ȱ £¤¢ÿ·ȱ ·æȱ ·ȱ
ȱ ¤ǰȱ£ȱȱ¤ȱǯȱȱęÇ·ȱãȱ£··ȱ ãĴȱ ȱ ęȱ àǰȱ ȱ
£æȱ¤£ȱ·ȬÇȱ£æȱ·ȱȱ
¢ȱ ¤ǰȱ ȱ ęȱ ·ǰȱ
ȱ·ȱ£ȱ·ǯȱȱ¤¤ȱ¢¢ȱ Çÿȱ ¢ȱ ¢¤·ęȱ ȱ ¤ȱ ·£Ĵ¤ȱ ¤¤¤ȱ ãĴȱ
·ǯȱȱ¢ȱ£ȱȱ¤ȱ
ȱ ¤Ĵǰȱ ȱ ¤ȱ Ç¤¢ȱ ¤ȱ¢¤Ĵȱęȱ·ȱÇȱȱĴȱȱȱ
Ȭȱ¢ȱ£¤ȱǻæȱ ·ȱ ȱ £Ç·£æǼǯȱ ¢ȱ
¤Ĵȱ ȱ ûãȱ ę£¤ǰȱ
Ç·ȱǱȱȱ£ȱ£¤ǰȱ ȱ ȱ ·ȱ  ȱ Ȭȱ Ç·ǰȱ Ç¤ȱ ·ȱ ǰȱ
¤ȱ·ȱû£ǰȱàȱȱȱȱȱ£ã£ȱ£¤ǯȱ £ȱ ¤ȱ £ȱ ȱ
£ȱ ȱ ¤ȱ Ç·ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ
¤ȱȱ·£ȱǯȱ£ȱŗşŚŚǯȱ
ȱ ¤¤ȱ ã··ȱ ¢ȱ
ęȱæǰȱȱŗŜȱ£æȱàȱ£ȱã··ȱ£ûȱĴȱǯȱ£ȱ-

¤¤ȱǻ·¤ǰȱ··ȱ·ȱ£·Ǽȱ
Ĵ·ȱ ȱ ¤ǯȱ £àȱ øȱ
ȱ ·¤¢ȱ £¢ǰȱ ¤¢ǰȱ ã£ûȱ æȱ
ǰȱ ¢ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ Ǯ¤ȱ ¤Ȅȱ ÇĴȱ ££¤ȱ£àȬ
ǯȱ£ȱ£¢ȱ¤ȱĴȱ·ȱȱ
Ĵ¤ȱ¤ǰȱ£·ȱ£Ĵȱȱęȱææǰȱ àȱ £ǯȱ £ȱ æãȱ ¤ȱ
Ĵ·ȱ ȱ ¤ǰȱ ·ȱ æ£¤ǯȱ
ȱ£·æȱ£ȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱ£ǰȱȱ¤¤ȱ
ȱȱ¤ȱÿ·ȱǯȱȱĴȱ
¤ȱ ȱ ã·ȱ ¤Ĵ·ȱ øȱ £ȱ ·£·¢ȱæȱ·æȱȱ£àǯȱȱæ£æȱ
ȱàǰȱȱǰȱ£ÿȱǰȱ
¤ȱĴȱȱȱ¤¤ȱȱ£ûãĴǯȱ£ȱ¢ȱæȱàǰȱ¢ȱæȱ
£·ã··ȱ £ûȱ ¤ȱ ȱ ¤¤¤ǰȱ ¤¤ȱ àȱ
£·ǯȱ £ȱ £ȱ ȱ £ȱ £ǯȱ ¢ȱ ¢àȱ£àȱ£ȱȱã·ǯ

A budakeszi hölgyeket köszöntötték
¤£ȱ æȱ û·ȱ Ĵȱ
£ȱ ȱ ȱ ÿæ·ȱ ã£ȱ¤ȱśȬ·ǰȱ¢ȱ·£ȱĴȱȱ
¤ȱǯȱǮȱæȱ¢ȱû·ȱ
£ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·ȱ ãȱ ·ȱ ¢à¢Ç¤Ȅǰȱ ·£ȱ £ȱ
·£ǰȱ £ȱ æȱ ¢£¤ȱ à¤ȱ
Çà¤ȱ æȱ ã£ãæ·ȱ
ǯȱ ¢æȱ Ĵǯȱ q¢ȱ £Ĵǰȱ ȱû£ãĴȱȱ·ȱȱæȱȱã·ȱ
¤ǯȱ1ȱ¤ȱ·£ȱĴǰȱ¢ȱȱ ·ȱ ȱ æȱ ¢øÇ¤¤ȱ
·¢ȱ ȱ ȱ ¤¤ȱ ¤¤ǰȱ
ȱŗŞǯȱ£¤£ȱ¤ȱ·ȱȱǯȱ
£ȱ£ȱ¤¤ȱȱ¤ȱ·£ȱȱŗşǯȱ£¤£ȱ¤ȱ·ȱĴȱ
¤ǯȱ ȱ ¤ȱ £ȱ æȱ ¢ȱ
æǰȱ ȱȱ·Ĵã··ȱ
·£ȱ ǰȱ ȱ ···ȱ £Ĵǰȱ
·ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ æÇ·ȱȱàȱû£ȱ·ÿ·ȱ

£¢ÇĴǰȱ ¢ȱ ȱ æȱ ·ȱ æ¤ȱ £·£æȱ æãĴȱ ã£¢¢ȱ àȱ Ç·¢ȱ £ǰȱ ȱ ·£æȱ ȱ ··ȱ ¢ȱ ȱ ·ȱ
£ȱ Ĵȱ ¤ȱ æ··ȱ Çǰȱ Ĵȱȱæȱ·ȱ£Çÿ··æǯ
ȱ ȱ ·ęǯȱ ȱ ¤ȱ Ĵǰȱ ¢ȱ
ȱ æ£·ȱ
·£Çȱ ȱ ·æȬûǰȱ ¢ȱ ££ȱ
·ȱ ¢ȱ æȱ ¤à¤ȱ
Çǰȱ ¢ȱ ȱ
·ȱȱ£ȱȱ£ȱ ã¢ǰȱ ȱ ··ûȱ £¤ȱ ȱ ã£ã·ȱ£¤¤ǯȱ
ȱ £·¢ȱ ¢ȱ
ȱĴȱȱȱ
£·ȱ ¤¢·ȱ £Ç¤£ȱ æ¤ǯȱ ȱ £¤¢ȱ ¤ȱ ·ȱ £ȱ
¤£àȱ ¤ȱ ·ȱ Ĵȱ
Ǯȱ ǵȱ æǷȄȱ Çÿȱ

Városi hírek
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7LV]WHOHWDKĞV|NQHNDUHQGNtYOLKHO\]HWEHQLV
ȱ Çȱ £ȱ £·¢¢£ȱ
Ĵȱ ȱ ¤ȱ û·ȱ ¤ȱȱû·ûãȱÿãæȱȱ
ŘȬȱ ·£¤£àȱ ȱ ·£ǰȱ
ȱ £ȱ ¢æ·ȱ ·£Ĵȱ ȱ £ȱ ŗŞŚŞȬŚşȬȱ ææȱ
£ȱ ûȱ ·æĴ·ǯȱ ȱ
£ÿȱ ãȱ Ĵȱ ãȱ û·ûȱȱĴ·ǰȱȱȱ£ȱ
Çàȱ·æȱã£Ç··ȱ¤ȱĴàȱ Ĵǯȱ £ȱ ·¢ȱ
·£ȱ Ĵȱ ǯȱ ¢æȱ Ĵȱ ¤ȱ·ȱȂȱȱ¤ǯȱ£ȱûæȱ£ȱ¢ûȱãǰȱ
ȱ ¤ȱ£¤£ȱã£ããĴǯ
£ȱ¤ȱãȱ£··ȱ
·£ǰȱ¢ȱ£ȱŗŞŚŞȬŗŞŚşȬȱ£¤àȱȱ£ȱȱĴ·ȱȱ
·£ûǰȱ ·£ȱ Ĵȱ Ĵȱ ·£ȱ ȱ
ǰȱ ·£ȱ ȱ ¤¢£¤ȱȱ¤£¤ȱȱ£¤¤ǯȱû·ûȱæȱ¤¤ȱȱ¢ȱ¤ȱ
à£ȱ ¤ȱ æ£¤¤ǰȱ ȱ

ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ȱ ¤ȱ·ǰȱ¢ȱȱæȱ¤ȱÇ¤ȱ ·ȱ æ·ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǯȱ
ǰȱ ȱ £ȱ ·¤ȱ
û£·ȱ ûǰȱ ¢ȱ ·£ȱ Ĵûȱ
ȱã·ȱÇ¤¤ǯȱ£·ȱ£¤¤·ȱã£ã·ȱ£ȱȱȱ·ǰȱ ¢ȱ £·ȱ æ£ȱ £ȱ ȱ
¢¤¢ǯȱ ûãȱ ã£ãȱ
ȱ
¤ȱ
ãǰȱ ¢ȱ
ȱ
Çȱ
Ĵȱ Ĵȱ
£·¢¢£ȱ £æȱ £ȱ¤ȱȱ¢ȱ
¤ȱ ·ȱ
¢·ǯȱ
·ȱ ȱ ·ǰȱ
¢ȱ ¢ȱ £û··ȱ
¤ǰȱ ¢ȱ

Közbiztonsági tanácskozás
ǯȱ ¢æȱĴȱ¤ǰȱǯȱ££¢ȱ ȱ¢£æǰȱȱã£ûȬû¢ǰȱȱ¢ȱ¤æȱ¢ûǰȱȱȱ
£ȱ[·ȱÿ£àȱ¢ûȱ
·æǰȱ ȱ £ȱ ·£·û¢ȱ
ã£ȱ £æǰȱ ȱ ȱ ǯȱ û¢£æǰȱ ·ȱ ¤ȱ ·Ĵȱ ·£·¢ȱ
·æȱ ·£··ȱ ã££¤ȱ ¤£¤ȱ Ĵȱ ¤ȱ ··ȱȱ¤ȱǯ
à¤ȱ à£·ȱȱ ã££¤ǰȱ
ã£¤¤ȱ ·ȱ ã¢£·ȱ £Ĵ¤ȱãȱȱ£··ȱ£æȱ
ã·ȱã££ȱȱã£··¢ȱ
£àȱ ȱ û¢ǰȱ
àȱǯ
£Ĵǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ ·ȱ ȱ
···ȱ¤àȱ£ààȱàÇ¤ȱæȱ¤¤£ȱ
£û·ȱ ȱ £ȱ ·Ĵȱ ¢ȱ à¤ȱ ·ȱ ȱ ¢ûȱ ã£ȱ
···ǰȱ ¢ûĴÿã··ǯȱ ¢ȱ
û¢ȱ ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ŘŚȱ
à¤ȱ û¢ȱ £¤¤ȱ ȱ ȱ
·ȱ ȱ ȱ ¤ȱ ·£·æǯȱǻǱȱŖŜŘŖȦŜŘŜȬŘŖşŘǼ
ȱ £··ȱ ·£æȱ ø¢£¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ û¢ȱ ȱ ȱ Ç¤¤ȱ£ȱæȱ·ǰȱȱȱ¤ȱ £·¤¤ǯȱ £ȱ Çȱ
ȱȱ ǯȱ·ȱ£ȱ[ £ȱ¤ȱã£ãȱ££Ĵȱ¤·£àȱã£·ȱ-

¤ȱǰȱ¢ȱȱ¤ȱãȱ¤ȱ
ȱǯȱȱȱã£ãĴȱ£ȱ£ȱǰȱ¢ȱȱã£ãæȱȱ¤ȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ûȱ ȱ æ·ȱ ¢ȱ £ȱ ¤ȱ
ÿ£¢ø¤ȱ··ǯ
ȱ £··ȱ £àȱ Ĵȱ àȱ ǰȱ
¢ȱ ȱ ¢ȱ ææǰȱ ȱ ã£ûȬ
û¢ȱ ·ȱ ȱ ¤æȱ ¢ûȱ
¢ûĴÿã··ȱ ȱ ¤ȱ £Ĵȱ£ȱȱã£·ȱ¤æã£·ǯ
ȱ ¤ȱ ·¢ȱ ȱ ę¢ȱ ·ȱ ȱ ã£·ȱ £ȱ £·ȱ ¤àǰȱ ·ȱ ȱ ę¢æ£ȱ
£ȱæÇ··ȱȱ£ǯȱ£ȱ Çȱ ȱ æ·ȱ ·ȱ ȱ ¤æ·ȱ
¤¤ȱǰȱ£¤ȱÿȱÇ··ȱ¢ÇĴ¤ȱȱ·ǯ
ȱÇȱû¢·ȱȱ·æȱ
¢·Ĵȱǰȱ¢ȱȱ¢ȱ à¤ǰȱ ·Ĵȱ ·£·¢ȱ
¢ȱ æ·ȱ ȱ ȱ ¢£ȱ -

£¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ ·ȱ··ǯ
£ȱ ãæȱ £ȱ ¢ûȱ ȱ
ǰȱ ǯȱ £¤ȱ ¤£àȱ ¤·£Ĵȱ
ȱ ·£æȱ ȱ Çȱ ·£·æȱ ·ȱ ȱ ·£·ȱ ààǯȱ £ȱ
û·ȱã£ãȱ··ȱȱ¤ȱ
¤¢øȱÇ£ã·ȱ·ȱÿ£ȱ£¤ǯ

£··ǰȱ ûȱ £ȱ ȱ
¤ǯȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ
ȱ¤ȱæǰȱ·¢£ÿȱ·ȱ¢·ÿȱ¤·£¤¤ȱǯȱǻȱÇȱ ȱ £¤ȱ ·ȱ ¢ȱ
·£·æȱ ·£ȱ ȱ
ŚȬśǯȱ¤ȱǯȱȮȱ£ǯǼ
ȱȱã£ãĴȱ£ȱ£ȱǰȱ
¢ȱ£û·ȱȱ¢ȱã£·ȱ¤ȱ Çàȱ ¤ȱ ¤·£àȱ ¤¢ǰȱ·ȱàȱȱȱã£ãæȱ
£ǰȱÇȱã££¤ȱ·ȱ
ã££¤ȱ·¤ȱǯȱ£ȱȱ¤ȱ
¢··ȱÇȱȱ¤ȱȱ
££ǰȱ ã£ûȱ ȱ £ãȱ ȱ·ȱ£ȱ[ £ȱǯ
ȱ ¤£¤ȱ £àȱ ûȱ £ȱ
àȱ æȱ ¢ȱ ¢ȱ ǰȱ £ȱ æ¤¤ȱ ǯȱ ȱ ȱ æ£·ȱ··ȱȱȱ£Ĵȱȱę¢ûȱǰȱ
¢ȱ ȱ ûãȱ ·æȱ ¤ȱ ã£ûȱ
àȱ ¤ȱ £û·ȱ ·ȱ ££·ǯ

12

Városi hírek

Megemlékezés a budakeszi
QpPHWHNNLWHOHStWpVpUĞO
A polgármesteri hivatal falán elhe¢£Ĵȱ ·¤¤¤ȱ £ø£¤ȱ
·£ȱ £ȱ ŗşŚŜǯȱ ¤ȱ ŗşȬŘśȬȱ
ã£ãĴȱã·æǯȱ ·¢ȱ·ȱ
£æĴȱ ȱ ûȱ ȱ ȱ £ȱ
·ȱ ·£¤ȱ ã·æȱ telepítésére. A szomorú eseményekȱ ·£ȱ ã£ãȱ £ø£Ĵȱ
Schrotti János, a német önkormányzat
ãǰȱǯȱ ¢æȱĴȱ¤ǰȱ
’Sigmond Bertalan alpolgármester, Ba¤ȱĴȱ¤ǰȱ·ȱǯȱ£àȱ àǰȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ȱ ·æǯȱ ŗşŚŜȬȱ ȱ ȱ Ĵȱ ã£ȱ
Śȱ £ȱ ȱ ·¢£ûȱ £ûæãȱ
¢¤¤ǰȱ ȱ £ȱ øȱ
történetének legnagyobb tragédiája.
¤ȱ ¤ȱ ŘśŖȱ ·ȱ ¤ȱ ãȱ
ȱşśȱ£¤£·ȱ·ȱøȱ·ȱȱǯȱ£ȱ¤ǰȱ-

dennapjait a német lakosság határozta
ǯȱ ·¢ȱ·ȱ¤¤àȱ¤¢ȱȱȱȱ·¢ȱ£ȱ
·ǰȱ ȱ ûȱ £ȱ ȱ ǰȱ
¢ȱ ȱ ã·ȱ ȱ ęȱ ·£·ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ £ȱ Çàȱ Ĵȱ
¤ǰȱ £ȱ ¤ȱ ·ȱ [¤¢£¤ȱ ãǯȱ ££¤Ĵǰȱ
a történtek feldolgozásában nagy seÇ·ȱ Ĵǰȱ ¢ȱ æ·ȱ ¤ȱ
a németországi testvérvárosi kapcsoǯȱ Ĵȱ ¤ȱ ø¢ȱ £Ĵǰȱ
ȱ ȱ £øȱ ¤¤¤¢ȱ Ĵȱ
£ȱȱ·ȱ¢ȱȱ¤£Ĵȱȱ·£ȱȱø·ȱ
·¢æǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ
Ĵȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ
emlékezés virágát, koszorúját minden·ȱ¢££ûȱȱȱ¤ǯȱ

Tavaszkezdet
a vadasparkban

Fotó: Surányi Linda

A tavasz beköszöntével új jövevények jelentek meg a vadasparkban, hiszen ez az évszak az állatoknál a családalapí¤àȱ £àǯȱ ·ȱ æ£ãȱ ȱ £ȱ ··ȱ £ûȱȱ£ȱàǱȱȱ·¢ȱȱȱ£û·ȱ¤ȱ·¤¢ȱ
à¤ȱ¤ȱ¤ȱ¤ǰȱ·ȱ¤¢··ȱãĴ·ȱ¢ȱǯȱ¤ȱȱ£àȱ·ȱȱĚȱȱ·ȱ
adnak kicsinyeiknek.
Forrás: Budakeszi Vadaspark

Újraválasztották
D+Ë'YH]HWĘMpW
$ NRURQDYtUXV PLDWW pUYpQ\EHQ OpYĘ YHV]pO\KHO\]HWUH WHNLQWHWWHO WiYV]DYD]iVVDO KR] KDWi
UR]DWRNDWD%XGDN|UQ\pNLgQNRUPiQ\]DWL7iUVXOiV (UUĘO G|QW|WWHN D] pULQWHWW WHOHSOpVHN
SROJiUPHVWHUHL U|YLG OpVN|Q DPHO\HW PiU
FLXV iQ D %XGDNHV]L 3ROJiUPHVWHUL +LYDWDO
XGYDUiQ WDUWRWWDN $ WiUVXOiVL WDQiFV ~MUDYiODV]WRWWDD+Ë'6]RFLiOLV&VDOiGpV*\HUPHNMyOpWL 6]ROJiODW pV .|]SRQW YH]HWĘMpW %HQFVLN
=VROW PHJN|V]|QWH D EL]DOPDW WRYiEEUD LV
YiOODOMDDIHODGDWRW*UDWXOiOXQNDUpJL~MLQWp]PpQ\YH]HWĘQHN
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Az NSJG falfelültét beborították a festmények
ȱ¤£ȱ¢ȱ¤ǰȱȱ·æȱ¤ȱ£·ȱ¢ȱàȱ£ȱȱȱã£·ǯȱ·£¤ȱǰȱȱ££·ȱȱ·æȱ
æÿ·£ȱ¢àȱà¤ȱ¤£Ĵȱȱȱ£··ǯȱ£ȱ·ÿȱ¤ǰȱ¢ȱ£ȱÇĴȱȱ·£·ȱȱ¤£ȱǯȱȱ¤ȱ£·Ĵûȱȱæȱȱȱȱ¤àǯ
Különleges élmény lehet abba az iskolába visszatérnie,
ahol kiállítása látogatói, az intézmény diákjai még meg
ȱ£ûĴǰȱȱ[ȱĴȱĴȱȱǯ
àȱ £Ƿȱ ·£ȱ ǰȱ ȱ £ȱ àȱ æĴȱ ¤ȱ
·ȱ¤ǰȱ¢ȱȱ¤ȱȱã·ȱȱ£ȱ
£¤¢ȱȱǯȱȱȱȱ¤ȱĴûȱ
ǯȱ ·£ǰȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ȱ £¤£àȱ ¢ȱ ¤ȱ
·ȱȱȱÇ£¤¢ȱ£ȱȱûǰȱ·ȱ¢ûĴȱȱ
ȱ æȱ £ȱ ȱ ǯȱ ·ȱ ¤ȱ ȱ ǳȱ ø£ȱ·ȱ£æĴȱȱÇĴȱȱĴȱ¤ȱ·ǯ

·ȱ£ȱ¤¢£ǯȱæȱŘŞȱ·ȱȱ¤ȱ¤¢ȱ
Ĵȱȱ·£Ĵȱ¤£ǯȱ1ȱ¢ȱã¤àȱ¤Ç¤ȱ
·ȱæ¤ȱ£ȱ·ǯ

ȱ£¤¤ȱæǰȱȱ£ȱȱ¤ȱ·ȱ
ȱàȱǮ¤ÇàȄǰȱȱ¤ȱ¤Ç¤ȱ·ûȱȱĴȱ¤ȱ£ȱĴȱ£ȱ
¢ȱàȱĴȱ£ȱ¤ǯ
Vállaltam, hogy nincs jó fény, és van egy barna lábazat. Ez
ȱ £ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·ȱ ¤¤ǰȱ ȱ ęȱ ·ã£ȱûȱȱ·ǯȱ£ȱ¢ȱȱ£ȱǰȱ
ãȱȱ¤ȱ·£ȱ£æĴǰȱ£ȱĴȱ££Ĵȱ ¢ȱ£ȱȱ·ȱȱÿ·£ȱ¤££ǯȱȱ¤ǰȱ àȱ
·Ĵ·ȱ ¤ȱ [ȱ ûȱ ¢·¤ȱ ¤£àǰȱ ȱ ·æ- ¤ȱãȱǰȱȱæȱȱ¤£ǯȱȱ·ȱ
ȱ ȬÇȱ æÿ·£ȱ ¤ȱ ÇĴȱ ¤ȱ û£ǯȱ¢ȱȱǰȱȱȱȱǯȱ
Xȱ æ¤ǰȱ ȱ ¢àȱ ·ÿȱ ęȱ ¢ȱ£ȱ£ȱȱǰȱȱȱ··ȱĴȱ
¤ÇĴ¤ȱȱȱ£ȱǰȱȱȱ¢ȱ ǯȱ ·ãĴȱ ȱ ǯȱ ÿ·£ǰȱ ¤ǰȱ ¤ǰȱ £ȱ ȱ
ȱÿ·£ǯȱ£ȱãæȱȱ·£ȱȱ ·- £ǰȱ¤ǰȱȱĴȱȱ¢ǯ
£æÿ·£ȱæ¤ȱȱŗşşŚȬǯ
ǰȱ ȱ ¢·¤ȱ ¤£àȱ £·ȱ ¢£¤ȱ
ȱ¢ȱ·ȱ·ǰȱ¢ø¢ȱȱĴȱȱȱæ¤ȱ¤ǰȱȱȱ¤ǯȱA¢ȱûûȱȱȱ·ȱæȱȱ
£ȱ ȱ ¤ȱ ÿãĴȱ £¢ȱ ¤ȱ £ãǯȱæ£ãȱĴȱÇĴȱǰȱȱĴȱȱȱãȱȱ£ǯȱ
A¢ȱ £¤ȱ ¤£Ĵȱ ȱ ·ǰȱ ûȱ
¢ȱûȱ¢ǰȱȱ£¤ȱ¢ȱÇĴȱǯȱ£ȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱȱÿæ·ȱ¤£ǰȱȱÇȱ ȱ ¢ȱ ¢·ǯȱ £ȱ ȱ £ȱ æȱ æǰȱ ȱ
ãȱȱæȱȱ¢£·ǯȱŗşŞŜȬȱÇǰȱ·ȱ
Śȱ ·ȱ ȱ £¤¤ȱ æĴǯȱ ¤ȱ ¢ȱ ·¢ȱ
·ȱǯȱȱæ¤ȱ£¤ȱ¢ȱ ¤ȱ·ȱ £ȱ¤ȱȱ
a mestereim. Közben elkezdtem komolyan táncolni, modern

Röplabda diákolimpia a SZIÁ-ban
ȱȱ¢ȱ¤ȱ£ã·ȱbízásából iskolánk szervezte meg a 4.
korcsoportos leány röplabda diákolimpia
ûȱãæ·ǰȱ¢ȱȱ ȱȱ
ȱ·£ȱĴǯ
ȱ ¢ȱ ·£æȱ ȱ £Çȱ¤·ȱ·£ÿÇĴȱ£ȱȱ£·ȱ·ȱ
£ȱ ǯȱ ȱ ·£ȱ àȱ ¢ȱ ¢æ£ȱ Ĵȱ -

SZIA – Családi sítábor
ȱ ¢ȱ ¤ȱ ·ȱ ȱ Ç¤ȱ ¤ȱ ¢ȱ æ£ȱ ȱ
¢ȱûĴȱ¤ȱȱ£ȱȱàȱȱ££·ǯȱȱûȱ¢ȱàȱûǰȱ¢ȱȱ£ȱ·ȱ
¤ȱæȱȱøȱ£ȱ£ȱ¤ȱããȱ ¤àȱ §ȱ Ç·ǰȱ ȱ ¤ȱ £ȱ
ȱããĴȱǯȱÇȱ·æĴã·ȱȱ¢ȱàȱ
Ç··ȱ£Ĵ·ȱȱÇ¤ǰȱȱȱ£ûæȱ£ȱÇĴȱȱ¤àȱ¤¢¤ǯȱ£·ȱ£ȱæ¤¤ȱ

¤ȱȱ¢£àȱ·æ£·ǰȱ¢ȱ¢ȱàȱ¤·ȱ·ȱàȱ¢¤ȱ
¢ȱȱ¤¢ǰȱÇ¢ȱ£ȱśǯȱ¢ȱ·geztek.
ȱ ·ȱ æȱ ¢£ȱ
ȱ£·ǰȱøȱàȱ·ȱȱ£àȱ
Ĵȱàȱàǯ
Balogh Dániel
æȦ££æ

£Ĵȱ ȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ £··ȱ ¢ȱ àȱ
·ȱ ȱ ¤ȱ ȱ £Ĵǯȱ ȱ ȱ Ř¡Řȱ à¤¢ȱ ¤ȱ
¤ȱ £ȱ àȱ ·¤ȱ £Ĵȱ ¤·ȱ ¤£ȱ ¢ȱ ǯȱ ȱ ¢ȱ ·ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ ȱ
æ·¢ûȱÇ£¤ǯȱȱÇ¢ȱ·£ȱĴȱ¢kek eredményeit díjazták, a leggyorsabbak érmet, a többiek
emléklapot és csokit kaptak, majd a csocsóban és pingpongȱàȱ···ǯȱ£ȱȱ¤ȱàȱ¤ȱȱ
¤ǰȱ ȱ ȱ £ÇĴǰȱ ȱ û£ȱ £·ȱ Ĵȱ
·ȱ·£·ȱÇ¤ǯ
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Zöld Budakeszi

Ä*<(5(*<(5(.,$+(*<2/'$/%$´(LGT)

„MOST NE gyere!
Veszélyes rád és mindenkire,
akit szeretsz. Erre kérjük
nemcsak a szépkorúakat,
KDQHPD¿DWDORNDWLV´
±tUWDKLYDWDORV)DFHERRNROGDOiQGU*\ĘUL2WWLOLD
aki szórólappal és ajándék tollal igyekszik megJ\Ę]QLDEXGDNHV]L¿DWDORNDWKRJ\PLQGDQQ\LXQN
érdekében maradjanak otthon. „Köszönöm minGHQNLVHJtWVpJpW´ – írta a polgármester.

Új lombkomposztálók
a városban
A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.
¤ȱ ·ȱ ã£ã·ȱ £¤àȱ ÇĴȱ ¤rosunkban: az egyiket a Huszár utcai lakótelepen, míg a
másikat a Villám utca és a Kenderföld utca találkozásánál.
Ezeken felül két közterületi komposztáló szolgálja már ta¢ȱ æ£ȱ àȱ ȱ ¤ǰȱ £ȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ȱ
¤ȱ ȱ ¤¢ȱ ¤ȱ ¤àǯȱ £ȱ ã¤¢£ȱ
¤ȱ£¤àȱÇĴȱȱȱãæȱȱ£ãȱ
Budakesziért.

Zöld Budakeszi
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$IHOHOĞVNXW\DWDUWiV
¢£ȱ¢ǯȱ£ȱȱ¤ȱȱ¢ȱ¢£ȱ·ȱ£ǰȱȱȱ¤ȱȱ¢ȱ
·ȱĴȱȱȱæȱ¤ȱ¤ǯȱ
ŗǯȱ·ȱ·£Çûȱ¢ȱȱ·ȱ¢ȱȱȱȱ£àǰȱȱȱȱ¤ǰȱȱȱȱ·ȱ¤ȱ
·ǯȱ ·ûȱȱ·ȱÇæȱǻ¤ǰȱ££·Ǽǰȱȱ·Çȱǰȱȱȱã·ǯȱ£ȱ£ȱȱ¤ȱ
¤ȱȱȱ¤ȱȱ¤£¤àǯȱ
Řǯȱȱ¤Ĵàȱ¤Ĵȱ¢£ȱ£ȱ¤ȱ¢ȱ
Çǰȱȱûǰȱ¢ȱ¢ȱ·ȱ¤¢ȱ¤ȱ¤àȱȱ¤¤ǰȱȱ¢ȱȱ·ȱ¢ȱ£¤ȱ
ȱ ·Çȱ àǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤àȱ ȱ ǰȱ
ȱȱ£ȱĴǯȱ£ȱ£ȱ¤àȱ·ȱȱã£ãȱ·æǰȱȱǰȱȱ¤£ȱ
és az önkormányzat szociális osztályának is leadni.
Fotó: Pixabay

ȱ æȱ ¢¤àȱ £ààȱ Ç¤ȱ æȱ ·£·ȱ ȱ
¤ȱ£¤¤ȱĴ¤ǯȱȱȱ¤ȱ·£·ȱȱ
kutyák szökésének okairól, annak megakadályozásáról és a
ȱ¤àȱ¤¤¢û¢ȱ¢££ȱààȱ¢¤ȱàȱǯȱ
Amennyiben kutyánk sokat szökik, át kell értékelnünk
¤ȱ ãû·¢ǯȱ ȱ ¢ȱ à£Çÿ·ȱ kozik, nincs számára elég feladat, emberi kapcsolat, ezért
ȱ¤ȱȱ¢ȱ¤¤ȱǯȱ £¤ȱæ£ȱȱ£ã·ȱȱȱ££àǰȱ·ȱ
a felügyelet nélkül utcán tartózkodó kutya nem csak sza¤¢··ȱ ȱ £ȱ ·£·æǰȱ ȱ ȱ ¢¤ȱ ȱ £·¢ȱ
¢Ǳȱ ûǰȱ ¤ȱ àȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ȱ
ȱ £øȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £¤ȱ ǻ·£ǰȱ¤£¤ȱǯǼǯ
ȱ£·ȱûȱȱà¤ȱã£·¢ǰȱãȱ
ȱûȱ¤ǰȱ·ȱ¤ȱȱ¢ȱ··ǯȱ æȱ ·ȱ ÇĴǰȱ ¢ȱ £Çȱ £ȱ ę¤ȱ ¤ǯȱ ¤ȱ ãûȱ
ãȱ æȱ ¢¤Ǳȱ ¤£ȱ ǰȱ ¤ȱ ȱ ·¤ǰȱ
túrázni, kutyaiskolába. Ezek az elfoglaltságok mind a benti,
mind a kinti kutyák számára elfoglaltságot, feladatot jelenteǰȱȱȱ·ȱ£ȱȱȱȱæȱ¤£ǯȱ£ȱĴȱȱûȱȱȱ¢¤ȱ£¤¤ȱ
£ã·£ȱÇ·ȱ·Çǰȱ·ȱȱȱ¢£ûȱ·ȱ·ȱÇ¢ȱȱã·ȱȱǰȱȱã£æȱȱ·ȱ¢¤ȱ
¢ã·ȱ¢£Ĵȱ·ȱ¢ȱÇ·ȱȱǰȱ¢ȱ
ûȱ·ȱȱ£ûãȱ££¤ǯ
ȱ ¢£ȱ ȱ £¤ȱ ûǰȱ ¢ȱ ȱ
ȱ ȱæȱ ¢ǰȱ ȱ ¤£ûȱ ¤¤¤ȱ ¤-

řǯȱ·ȱȱãȱȱæȱ¤¤·àȱ ǻȱ ¢£ȱ ę¢ȱ ·ȱ ȱ Řȱ ·ȱ
ææǼȱ¤ȱ£¤¤ǯȱ£ȱ¤ȱã¢ǰȱ£ȱ¤ȱ
tartozékait, esetleges gyógyszereit, kezelési protokollját, az
¤ȱ ¢£·ȱ ·ȱ £ȱ ¢·ȱ ȱ àȱ ·£Çûȱȱ¢ȱ¢·ÿȱàȱ¤àȱ¢ȱȱ¤ǯȱ
Śǯȱ ¢ȱ ȱ Çæǰȱ ¢ȱ ¤ȱ ȱ
¢ȱæǰȱȱȱǻǰȱ¤ǰȱã£ȱæǼǰȱ ¢ûȱ ȱ Ç¤ȱ àã¢£ûǰȱ ȱ
¤ȱȱÇ·ûȱ£ȱȱ¤£àǯȱ ȱæ·ûȱȱ¤ǰȱ·££ûȱãûȱȱã£ã·ȱ·¤ǰȱȱ
¤ȱȱȱÇæȱǯȱ
śǯȱ ȱȱ¤ȱǰȱ¢ȱȱȱà¤£ȱ
Ĵȱ £¤Çǰȱ ·ȱ ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ
ãȱ¤£¤ǰȱæȱ¤ǰȱ·ȱ·Çûȱȱ¢ȱã¤¢£ǰȱȱæ·ȱ·ȱȱ¢ȱȱ
¤·æǯȱ
Ŝǯȱ 1ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ £¢Ç·ȱ ǰȱ
¢ȱ ȱ ¤¤ȱ ¢ȱ ¤ȱ ¤£¤ǰȱ ȱ ȱ ¤ȱ æ£æȱ £ȱ øȱ ŘŖŗşȬȱ Çǰȱ ȱ
¢ȱȱǰȱ¢ȱ£ȱ¤ȱȱæ£·ȱ¤ȱ¤¤ȱ¤ȱ£ȱȱ£¤¤ǯȱ¢ȱ·ȱȱ
ȱ æȱ ·¤ȱ £¤¢ȱ ǰȱ ȱ ȱ Çrus könnyedén megtelepszik tárgyak felszínén, úgy mint
ȱ·£·£ǰȱǰȱȱǰȱ·ȱ££ȱ
àȱ £ȱ ȱ æ·ǰȱ ¤ȱ ·ȱ £ȱ ¤ȱ £æ·ȱ
ǯȱȱ·¤ȱ£¤¢ȱ¤£¤¤ȱȱȱǷ
ȱ·ȱĴȱÇ¤ȱ¤ȱã£¤ÇĴǱȱ
Zsilinszky Fanni Rea
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Helytörténet

A húsvéti ünnepkör népszokásai
A húsvéti ünnepkör hamvazószerdától fehérvasárnapig tart. A népszokások szorosan kapàȱ£ȱ¢¤£ȱ£¤£ǯȱȱȱ£·¢ȱÇæ·ȱ£ȱ£ȱæ£ȱ£ȱ·æǰȱ£ȱã£¤àǰȱȱÿ¤àǰȱȱȬȱ£¤àǰȱȱ£ȱø£·ǰȱ
ȱø¤ǰȱȱ¤¤ȱĴȱ·£Ĵȱããæȱ£àǯ

Forrás: Egri János: Húsvét régi képeslapokon

£à£¤ȱ ȱ ȱ ¤ȱ £ȱ æ£æȱ ·ȱ £ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ȱ
£ȱ £ȱ ȱ Çȱ ¤ǯȱ ȱ
£à¤ȱ ȱ ÿ¤ȱ æȱ ·ǰȱ ȱ
£¤ȱ ¢à¢Çàȱ æȱ ȱ ÇĴǯ
ȱ¤¤ȱ ·£ȱ £¤ȱ
¤¤ȱ ·ûǰȱ ȱ ø·ȱ
æĴȱ ¤ǯȱ ¤ȱ ȱ  ǯȱ £¤£ȱ
¤¤ȱ £ȱ £ȱ ȱ ǯȱ ȱ
ȱ¤ȱȱǰȱĴȱȱ£ȱ¤ȱ à£àȱ ¤ȱ ¢ĴÇĴ·ǰȱ

¤ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ £ȱ ¤ȱ
¢à¢Çàǰȱ¤ȱ¤Çàȱ¤ȱ¤£¤ȱǯ
£ȱ£¤ȱ·£ȱ·£·ǰȱÇ¢ȱȱ¢·ȱȱ¢¤¢ȱȱ£¤ǯȱȱ
¢·ȱãã£Ĵȱ£¤ȱ
ȱ¤¢ȱ·ȱĴ·ȱ·ȱȱǰȱ
ȱ Ç£ȱ Ĵ·ȱ ¢ȱ ·Ĵ·ǯȱ ȱ
¤ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ ãȱ £·¢Çæǯȱ·¤¢ȱ¢ȱȱ£¤¤ȱȱ
æ£·ȱ ãĴǯȱ ȱ ¤¢ȱ Ç£ÇĴȱ
ÿ£¤ȱ¤ȱ¤£àȱ¤£ǯȱq¢ȱ
Ĵ¤ǰȱȱæȱȱ£ȱÇãǯȱ
¢ûããæȱ ȱ £ø¤ȱ
¢ȱ·ȱ¢ĴÇĴǯȱ £ÿ£·ȱã£ààȱ£¤ȱȱ¤·ǰȱ ¤··ǯȱ ȱ ¢ȱ
ȱ ȱ ¤¤ȱ ǰȱ ·ȱ
ȱ ȱ ¢ȱ ¤ȱ ·ȱ ø¤ȱ ·£æȱ £¤ȱ ·Ĵǯȱ ãûããȱ ȱ £·ǯȱ ȱ àȱ ·ȱ ·¢·ȱàǰȱ¤ȱæ£ǯ
¢·ȱ ȱ ¢ȱ ¢¤£ȱ ·ȱ
ãȱ ǯȱ £¤ȱ ȱ ǰȱ
ãǰȱ à¤·ǰȱ ¤¤¤¤ǰȱȱ£ȱÇȱãûȱ£¤ǯȱ£¢ȱ¤ȱȱȱȱ¢ȱ·£Ǳȱ·¤ȱ¢ȱûȱ·ȱǯ
¢£ȱ ȱ ÿ££·ȱ ȱ
¤ȱ £ȱ ·£ǯȱ ȱ û£ȱ
øȱ ¢ø¤ȱ ȱ £¤ȱ ·ȱ
£ǯȱ ¢ȱ ¢£-

ȱ£¤ȱȱȱ££·ȱ£·ǯȱȱ¤¤¢ȱ
ȱ ¤¤ȱ ãǯȱ ȱ ã£·ȱ·ȱ¤ȱǰȱȱ¤ȱ
¢£ȱ··ȱ¤ǯ
ø·¤ȱ ûûȱ £ȱ¤¤¤ǯȱ·ȱ·ȱȱøàȱàȱ
à£¤ǰȱ ȱ £¤£ȱ £ȱ ûȱ ¢ȱ £·ȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ
ȱ æ·ȱ ȱ ęȱ ·ęȱ û·ȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ £¤ȱ ·ȱ ȱ ¤ȱøÇ¤ǰȱ·ȱ·ȱ
ȱ æãȱ ¤ȱ ·ȱ ǯȱ
ȱ ęȱ ęøȱ ȱ ¤·ȱ ȱ ȱ
£æ£·ǰȱ Ç¢ȱ ··ȱ £ûȱ ȱ ¤ȱ¢·ǰȱ¢ȱ·ȱã£ȱ
ȱûȱ¤ȱ£ȱ¤ǯ
ȱ ø··æȱ ¤ȱ ȱ ȱ
æ£Ĵȱ ¢ȱ £¤ǯȱ ǰȱ¢ȱȱàȱ¤ȱÇ££ȱãã·ȱȱȱ¤¤ȱÇ·ȱæȱ£¢ǯȱȱ¤ȱ¢¤¢ȱȱȱ
Çȱ¤ǯ
ȱ ·¤ȱ ȱ ø·ȱ ãæȱ
¤ǰȱ£ȱûãȱ£¤¤ǯȱ £ȱ£¤ȱȱȱ¤¤ǯȱæ·ȱȱ
ęȱ¤¢ȱ£¤ȱ¤¤ã··ȱ¤ȱ··ȱ·ȱǯȱ
ȱ¤¤ȱ·£ȱ·ȱȱ£àĴǰȱȱ
·æȱ£¤ȱĴǯ
ȱMagyar népi kultúraȱǯȱã¢ȱ
¤ȱã£¤ÇĴǱȱÁdám Éva

TOJÁSSAL SÜLT FOSZLÓS HÚSVÉTI KALÁCS
Hozzávalók:
500 g liszt z JpOHV]WĘ z 3,5 dl tej z 2 tojássárgája z 50 g porcukor
z 1 mokkáskanál só z GEIĘWWWRMiV z 1 tojássárgája a kenéshez
Elkészítés: A lisztet mélyebb tálba szitáljuk, a közepébe mélyedést készítünk,
beleöntjük a cukros, langyos tejben felIXWWDWRWW pOHV]WĘW DQQ\L OLV]WHW NHYHUQN
hozzá fakanállal, hogy galuska lágyságú
legyen, tetejét megszórjuk liszttel, betakarjuk, kétszeresére kelesztjük (kb. 20
perc). Hozzáadjuk a maradék tejet és cukrot, a tojássárgákat, a sót. Jól összedolgozzuk, majd 2-3 adagban beledagasztjuk
az olvasztott, de nem meleg vajat, amíg

z

80 g vaj

hólyagos lesz. Langyos helyen kétszeresére kelesztjük. Lisztezett deszkán lazán
átgyúrjuk, három részre osztjuk, hengeUHNHW VRGUXQN EHOĘOH PHJIRQMXN 9DMMDO
kikent, kerek formába kanyarítjuk, letakarjuk, addig kelesztjük, míg a tészta
majdnem a forma pereméig ér.
$IĘWWWRMiVRNDWEHRODMR]]XN QHUDJDGMRQ
a tésztába), keskenyebb végén kiszúrjuk
(ne robbanjon fel), belenyomkodjuk a
tésztába. Megkenjük a tésztát (a tojásokat

QHP WRMiVViUJiYDO(OĘPHOHJtWHWWVWĘEHQ
200 fokon 40-45 percig sütjük, ha nagyon
pirul a teteje, fóliával betakarjuk. A forPiEDQ KDJ\MXN ODQJ\RVUD KĦOQL D IRUPD
eltávolítása után rácsra tesszük, konyhaUXKiYDOOHWDNDUYDKDJ\MXNHJpV]HQNLKĦOQL

Könyvajánló

CSEH TAMÁS

NYÁRY LUCA

Hadiösvény

Vigyázat, törékeny!

Ç£ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¤ȱ
ȬÇȱ ·ǰȱ £££æǰȱæàÿ·£ǯȱ£ȱæàȬÿ·£ȱĴȱ··ȱ
¤£àȱ·£ȱȱ£ȱ¤ȱ øȱ ¤ȱ £à¤ǯȱ¤ȱŗşŜŗȬȱ¢·ȱã£·ȱȱ¢ȱ¢ȱ
Ĵȱ ã¢·ȱ Ǯ¤ȱ ûĴ·Ȅȱ ¢¤ÇĴ¤ǰȱ Ĵæȱ
£ȱ ȱ ·ȱ ££·ȱ £ȱ ¤¤ǰȱ
·¢ûȱ ¤ȱ ¢Ĵȱ
¤£Ĵȱ ã£ûȱ ã··æǯȱ ȱ ¤ǰȱ ȱ ûȱ ȱ £·ȱ ȱ £ȱ ¤ȱ
ǰȱŗşşŝȬȱȱȱ ã·¢ȱÇÿȱ·¢·ǰȱ¢ȱ
æȱȱ£¤ǯȱȱã¢ȱȱ£ȱ·àȱøȱĴ·ǯȱ ȱ ·¢ȱ ȱ ã£ȱ ȱ ûȱ ȱ £·ȱ æãȱ £ǯȱ £ȱ ·ȱ ¤ȱ ·¢ǰȱ ·£ȱ
ȱ¢ȱĴȱã·ȱ¤ǯȱȱ
ȱ·¢ǰȱȱ·£ȱ£àȱȱȱ
¤¢ǯȱ£ȱ¤ȱøȱ£·¢ȱÇȱǱȱȱ
£ǰȱ¢£ÿȱǰȱȱĴȱ£àȱû·ǰȱ
ȱ ·£Ĵȱ àȱ ¢ûĴ··ȱ ¤ȱ à¤ǯȱ ȱ
·ȱæȱ¢¤ȱ£Çæȱ¤¢ǯȱ
Ádám Éva

¢¤¢ȱ ȱ ǻ¢¤¢ȱ £¤ȱ Çàȱ
¤¢Ǽȱ ȱ ȱ ¢ȱ û·ȱ
£ȱȱÇàȱ¤¢¤¤ǯȱŗŞȱ·ǰȱ
ȱ¤ȱûǰȱ¢ȱ·ȱÇàǯȱȱã¢ȱ££ȱ£æǰȱ
¢ȱȱŗŜȱ·ȱàęȱã¢ȱȱ
ǰȱȱ¤ȱ¤ȱȱ£ȱ·æǯȱ
ȱ æȱ ǰȱ ¢ȱ £ȱ ·¢ȱ ø¢ȱ ·ȱ ¢ȱ
¤ȱ àȱ £æĴǯȱ ȱ ··ǰȱ ¤ȱÇȱǰȱȱ£Ĵȱȱ
¤ǰȱ¢ȱȱȱã·ȱǯȱ
ȱ ¤ȱ ȱ £ȱ ··æȱȱȱ·ȱǰȱȱ
ȱ¤¤ȱ¢ûĴǯȱ¤ȱ¢ûȱȱǰȱ£ȱǰȱȱ£¡ȱ·ȱ£ȱæ£ȱ¤¤ǯȱàęȱ£ȱȱ·£ȱȱ¤ȱ£à¤ǰȱ£ȱû·ȱ·£··ǰȱ·ȱ
æȱȱȱ¤ȱ£ȱ·ȱ¢¤¤£ǯȱȱæ£æȱ
ȱ···ȱ¢Ȭ¢ȱȱȱ¤ȱ¤ȱ·ȱ
·¤ǰȱȱȱ¤æȱ£ȱ£ȱ¤ǰȱ
ȱûǯȱȱ¤ǰȱ£ȱ·ȱ·ȱȱ·ȱȱ
ȱÇȱȱȱ¢¤£ȱ£¤¤ǯȱȱã·ȱ··ȱûǰȱȱæ£æȱ¢ȱã·ȱǰȱûȬȱ
£ȱã¢¤ȱ¢ȱà¤ȱ¢ȱ£ȱ··ǯȱ¤£àȱã·ǰȱȱ¢ȱàǯȱ
£æ·ȱ£ȱàę

0e5ė/È6=/Ï

SZVJATLANA ALEKSZIEVICS

Az ész segédigéi

Csernobili ima

ȱȱ·£Ĵ·ÿǰȱȱ
·àȱÇ·ȱ£à¤ȱ
£àȱ ££æȱ £¤ȱ
ã£ȱ ÿȱ ¤ȱ £øĴȱ
¢ȱ ¤àȱ ·ȱ àȱ
¤ȱ ã£Ĵȱ ȱ
àǯȱȱ¤ȱ··ȱûãã£æȱàǰȱ¤ȱ ȱ ·£ǯȱ £ȱ
ã£ûȱȱ¤¢ȱÇǰȱ·ȱȱ
££¤ȱààȱ·¢·ȱ
ȱ ę¢·ǰȱ ȱ Ç·£·ǯȱ
·æȱ ¤£àȱ ȱ ¤¢ȱ
£ȱ Ǯ¢¢Ȅǰȱ ȱ ȱ ãȱ
·ȱ àȱ ȱ àȱ ø·ȱ ȱ Ǳȱ ·¤ȱ ȱ £ȱ £Çǰȱ ·ȱ ¤¤ȱ £ǯȱ
£ȱàȱȱÇȱàȱȱ¢ȱ·ǰȱ
ȱ £¤ȱ ȱ ¤¢ȱ £ã£ȱ £ǯȱ ȱ ££æȱ ȱ
ȱ·ȱȱÿ·£ȱȱȱ¤ȱȱã£·ȱǰȱ
ȱ·£æȱȱȱ£ȱ·æȱæÇ··ȱǯȱȱ
ã¢ȱȱ·ȱ£àȱÇ·ȱȱǰȱȱǰȱÿ·£ȱ·ȱ¤ȱ·¤ȱȱÇǰȱ£ȱ
ȱ ¤¢¤ȱ £ǯȱ ·æȱ ¤£àȱ ¢Ĵȱ ¤ȱę¢ȱ·àǰȱȱ¤ȱ¤ȱȱÇûæȱȱȱ·£ǰȱ·ȱȱȱ£ȱûĴǰȱȱ
¢ȱȱȱã£ûǯȱ
£æȱ¤
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ȱ £ȱ ȱ £ȱ Çàæȱ ȱ
··ȱǮȱ£ȱƺȱȱøȱ¢ȱȱ
ãæǵȄǯȱȱ¢ȱ££ȱǯȱǯȱ ¤àȱããȱ ¤ǯȱ ȱ £¤ǰȱ¢ȱøȱȱ£ǯ
ȱ ȬÇȱ Çàæǰȱ £ȱ£ȱ·ȱ·£¢ȱ
àȱ¤ȱȱȱÿ·ǯȱ £·ȱ £ȱ £ȱ ǰȱȱȱ£·¢ȱ
¤ȱ ·£·ǲȱ ã£¢ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ·ǰȱ
ȱû·ȱĴȱȱ£Ĵûæǯȱ ȱ £¤£¤ȱ Ĵȱ ·¢£ǰȱ ã£ãÇĴǰȱȱæȱ¢¢ȱǰȱȱ¤ȱ¤ǯȱȱ
·ȱ £ȱ æǰȱ ·ȱ £ȱ ȱ ȱ £Ĵ£ǰȱȱ¢æȱȱĴæȱĴȱĴȱ¢ǯȱ¤£àȱ
¤¢ȱ£ȱȱ·£ȱ·ȱ¤£à¤àǰȱ¤àǰȱ ȱ ȱ Ȭ¢ȱ £Ç¤ȱ ȱ
ǯȱ ¤ǰȱ Ĵȱ ã¢ǰȱ ¤¢Ĵȱ ·ǯȱȱ£·ȱȱǰȱȱȱãæȱ
¢ĴȱæǯȱǮȱȱȱ¤ǯȱ1ȱ·ȱ¤ȱ
£ȱŚŞȱ£ȱ·ǯǯǯȄ
¤ȱàȱŗŖǯȱǰȱ¢ȱ¤ȱ à£ȱ ¤£
[£¤ÇĴǱȱ¢ȱ ¤¤ȱ¤ȱ ã¢¤
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Anyakönyv

6]OHWpVQDSLN|V]|QWĞ
Robár Beáta budakeszi lakos azzal a
··ȱ ȱ ££æ·ûã£ǰȱ
¢ȱ ȱ ãȱ ȱ śŖȱ ·ȱ ¤ȱ
·æȱ ¢à¤ǰȱ ȱ ¤¢·ǰȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ø¤¤ȱ ȱ ã£ãȱ ã£æȱ ŝŖǯȱ £û·ȱ
¤àǯȱ [ãȱ £ûȱ ȱ
ennek a kedves kérésnek:

„Nagyon boldog 70. születésnapot kívánunk
a leggondoskodóbb Édesanyának, a legodaadóbb Nagymamának és a legdrágább Dédnagymamának! Nagyon szeretünk!
Családod”
ȱ £ȱ ǰȱ ¢ȱ ·ȱ £û·ȱ ¤àȱ àȱ
£ȱ ¤ȱ [¤¢£ȱ ·ȱ ȱ ·£·ȱ·ȱ·ȱȬȱȱ·ȱ
£ȱ Çàȱ ££æ·ȱ Ç¤ȱ£æȱ¤ȱã·Ƿ

Szépkorúak köszöntése
Február közepén a 70 éves Szilvágyi
Gábornét, Marikát, a 80 éves Bechtold
Jánost, és a 90 éves Tahin Alfrédet kö£ããĴȱ£û·ȱ¤àȱǯȱ
¢æȱĴȱ¤ǰȱ¤ȱĴȱ ¤ȱ ·ȱ à¤ȱ à£·ȱ£Ĵ¤ȱãǯ
¤ȱ ûȱ £ȱ ǰȱ
¢ȱ £ȱ £ȱ ·ǯȱ ã£ûûȱȱȱ¢£Ĵȱ£ȱ-

£ǰȱȱ·ȱȱæ¢ãȱ£ȱǰȱȱřśȱ·ȱ¤ȱæȱȱ
Ĵȱ·ǯȱq¢ȱ£Ĵǰȱ£¤ȱĴȱ¤ȱ
Ĵǰȱ £¤ȱ ãã£·ȱ ¤ȱ Ǯ·£ĴȄȱ££¤ǯ
ȱ ¤ȱ ¤ȱ £ǰȱ ȱ ¤ȱ·ȱȱ¤ȱãȱĴȱȱȱȱǰȱ ·¤¢ȱ ·ȱ ·ȱ £ȱ
¤£ĴȱȱȱǮãęøȄȱ¤ȱǯȱ

Budakeszi legifjabb
polgárai –
Gratulálunk!
Panait Szabolcs
(született 2019. december 3-án)

Benson Vendel

Dely Attila

(született 2019. december 20-án)

(született 2019. december 6-án)

Lengyel Anna

Baksa Hanna

(született 2019. december 24-én)

(született 2019. december 10-én) Aczél Ábel
(született 2020. február 7-én)
Danhauser Levente

(született 2019. december 12-én) Ács Anna
(született 2020. február 11-én)
Gyulai Kornél

(született 2019. december 13-án) Benkócs Balázs
(született 2020. február 16-án)
Tibiássy Aurél Tamás

(született 2019. december 16-án) Gáspár Benett
(született 2020. február 25-én)
Tolnay Hella Sára és

Tolnay Simon Henrik

Borsányi Ábris

(születtek 2019. december 17-én) (született 2020. február 29-én)

£¤¢ȱ ¤·ǰȱȱ£ȱ£¤ȱ ¤¢ȱ àȱ ·£ȱ
£Ĵȱ ãȱ ·£ȱ £ûȱ ȬÇ·ǰȱȱæã·ȱȱ¤ǰȱ
£ȱȱ¤ǰȱȱæȱ·ȱȱàǯ
ȱ£Ĵȱã£ãûȱ£·øȱ
ǰȱ ȱ £û·ǰȱ àȱ
egészséget kívánunk nekik!
(A képeken balról jobbra: Tahin Alfréd, Bechtold János és Szilvágyi Gáborné köszöntése.)

HIRDETMÉNY
a 2020/2021 nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról

Tarkabarka – Kunterbunt Óvoda
%HLUDWNR]iVLLGĘSRQWRN
PiMXVpQ KpWIĘ ±yUiLJ
PiMXVpQ NHGG ±yUiLJ
PiMXViQ V]HUGD ±yUiLJ
%HLUDWNR]iVKHO\H
7DUNDEDUND.XQWHUEXQWÏYRGD%XGDNHV]L)ĘX
,QIRUPiFLy
7HOZZZEYQRKX
)RQWRV$MiUYiQ\J\LYHV]pO\KHO\]HWIHQQiOOiVDHVHWpQDV]OĘND
beiratkozáshoz szükséges dokumentumok elektronikus formában
VFDQQHOYH IRWy]YD  W|UWpQĘ EHNOGpVpYHO D] DOiEEL HPDLO FtPHQ
WXGQDNMHOHQWNH]QLoktatas@tarkabarkaovoda.hu
%HLUDWNR]iVKR]V]NVpJHVGRNXPHQWXPRN
±DJ\HUPHNHNV]OHWpVLDQ\DN|Q\YLNLYRQDWD
±DJ\HUPHNQHYpUHNLiOOtWRWWV]HPpO\LD]RQRVtWyWpVODNFtPHWLJD]ROyKDWyViJL
LJD]ROYiQ\
±DJ\HUPHN7$-NiUW\iMD
±PLQGNpWV]OĘV]HPpO\LD]RQRVtWypVODNFtPHWLJD]ROyKDWyViJLLJD]ROYiQ\D
±NLW|OW|WWIHOYpWHOLQ\RPWDWYiQ\
±J\HUPHNRUYRVLLJD]ROiVKRJ\DJ\HUPHNN|]|VVpJEHQQHYHOKHWĘYpGĘ
ROWiVDLWPHJNDSWD

Önkormányzati hírek
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.pSYLVHOĞWHVWOHWLKDWiUR]DWRN
%XGDNHV]L 9iURV gQNRUPiQ\]DWiQDN .pSYLVHOĘWHVWOHWH  IHEUXiU pQ PiUFLXV iQ pV PiUFLXV pQ
WDUWRWWOpVHLQD]DOiEELIRQWRVDEEG|QWpVHNHWKR]WD
Védelmet kaphat az Álomvölgy
ȱ ·æȬûȱ Ç¤¢£ȱ ¢ȱ æ·ÿȱ ·Ĵȱ ·£ȱ ûĴ·ȱ ¢¤Ç¤ȱ
¤¤ȱ Ç¤¤ȱ ȱ ȱ ŘŖŖŖȬȱ ¤øȱ
ã¢ȱǻŖŞŗȦŗŘȬŘŖȱ£ǯǼǰȱȱ£¤Ȭ¤ǰȱ
ȱȱ¤Ȭàȱ·ȱȱ¢æȱû·ȱ
ǻŖŗŜśȦŗŗşȱ£ǯǰȱŖŗŜřȱ£ǯǼǯȱȱ£ȱŖŞŗȦŗŘȱ
£Ȭøȱ ȱ ŘŖŖŖȬȱ ûȱ ·£·ȱ ··ȱ ·ȱ £·ȱ ¤¤ȱ Çÿǰȱ àȱ
ȱ ã¢£·ȱ £·æȱ ·ȱ ¤ȱ
¤ȱ·£·ȱ£·æȱ¤ȱ·£ÇĴȱ
£··¢ǰȱȱ£ȱ¤¤ȱ¤ȱ¢øàȱ £àȱ ¤¢ȱ ·£Ç··ȱ ·ȱ
ȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ ã£·¢ȱ Ĵǯȱ
·ȱ ȱ ¢£æǰȱ ¢ȱ £ȱ ȱ û·ȱ
Ĵȱ ȱ ȱ £ȱ ·ȱ £ȱ ȱ
£à¤ǰȱ¢ȱÇ¤Ȭȱȱûȱ£¤ȱ
æ·ÿȱ·Ĵȱ·£ȱûĴ·ȱ¢¤Ç¤¤ǯȱ ¤¤ȱ ·ȱ ȱ ¢£æǰȱ ¢ȱ ¢¢ȱȱûȱȱûȱ£¤ȱæ·ÿȱ ·£ȱ ·Ĵ·ȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ
æȱ ·£Çȱ æȱ ȱ Ĵ£ǯȱ
·ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ £·¢££ȱȱȱûȱ··ȱȱ¢ȱ·ȱ ¢ȱ
1·¤ǯȱ·ûȱ·ȱȱ¤ȱǰȱ ¢ȱ ¢£ȱ ȱ Ȭ ¢ȱ £ȱ
ȱ ȱ ûæ·ȱ ¢ȱ ·Ĵ·ȱ ¢¤Ç¤¤ȱ···æǯ
ŚŜȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£

(OLQGXOD+DMyVXWFDLN|]YLOiJtWiVLKiOy]DW
tervezése
·ȱ ȱ ¤ǰȱ ¢ȱ ããȱ ¤£¤ȱ££æ·ȱȱ àȱȱŘŖȱȬȱ¤à£ȱ
¤¤ȱ·ȱȱã£¤Ç¤ȱ¤à£ȱ£·ȱ¤¢¤ȱ£ȱȱȱ¤ȱàȱ  ȱ1Çæȱ·ȱ£¤àȱ ȬȱǻŘŗŗŘȱ¢¤£ǰȱ
·ȱøȱŚŜǯǼǯȱȱ¤ȱĴàȱŘǯśŚŘǯśŚŖȱȬ
ȱ £ÇĴȱ £ȱ ã¤¢£ȱ ŘŖŘŖǯȱ ·ȱ ã···ȱ ·ǯȱ ·ȱ ȱ £æǰȱ ¢ȱ
¢£ȱ ȱ ȱ ÿ£ȱ ¤ǰȱ ȱ
£·ȱ·ȱ ã£·ȱ£Ĵ¤ǰȱȱ
ȱàǯ
ŜŝȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£

)RO\WDWyGLNDWiMKi]IHO~MtWiVD
·ȱȱ¤ǰȱ¢ȱ·ȱȱ¤ȱ ȱ ¤¤£ȱ ·£ȱ øÇ¤¤ȱ £·ȱ¤¢¤ȱ£ȱ¤ȱ·æǱȱ ȱǯȱ
ǻŘŖşŘȱ £ǰȱ ¢¤ȱ à£ȱ ǯȱ śśǯǼǰȱ
ûȬȱ ǯȱ ǻŘŖŚŖȱ ãǰȱ ¤¢ȱ ǯȱ ŝŜȦǯǼǰȱ
ȬşŜȱ ǯȱǻŘŖşŘȱ£ǰȱæȱǯȱŗşŚǯǼǰȱ¡ȱ ǯȱǻŗŖŗśȱǰȱȱǯȱŘŝǯȱŗǯȱǯȱŗǯǼǯȱ

£ȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱ£æȱ¤¤ȱàȱȱ££æ·ȱ¤Çǰȱ
¢ȱ£ȱ£ȱ¢ȱ¤¢¤£ȱ¤¤ȱã£ǯ
ŜŞȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£

$EXGDNHV]LNOtPDYpGHOPLSURJUDPUyO
ȱ ŘŖŗśǯȱ ȱ ŗŘȬȱ ¤£ȱ ·¤£¤àȱ £ààȱ ¢£·¢ȱ ã£ȱ
ȱ ·ȱ ··ȱ ȱ Ç¤ȱ ȱ ȱ
ã¢£ȱ Ç··ȱ ·ȱ £ȱ ·¤£¤ȱ Çȱ ¤ȱ ···ǯȱ ¤ǰȱ ¢ȱ
ȱ ę¢ȱ Çȱ £ȱ ã¤¢£ȱ
¤ȱ ¤àȱ ·ûȱ ÿ··ȱ £ÿÇ··ǰȱ æ£··ǰȱ £ȱ ã¤¢£ǰȱ
ȱ ȱ ȱ ǯȱ ¤ȱ ¤àȱ ·¤ÿȱ ȱ ¤¤øȱ ¤ÿȱ àȱ
¤¤¤ǰȱȱ£ãǰȱȱæȬȱ·ȱȱû·£¤ȱ·ȱȱæȱÇ££¤¤ǯȱ·ȱȱ¤ȱǰȱę¢ȱȱ
¤¢¤£ȱ æ·ȱ ·ȱ ·£Çȱ æȱ ȱ ȱ
·£·ȱ ę£Ç£¤¤ȱ £ȱ àȱ
àȱ ¢ȱ ȱ ¤¢£ȱ ¤ȱ ·ȱ ã·æȱ ¤¤¤ǯȱ ȱ ·æȬûȱ ¢ȱ
ã£·¤øȱ ǻśȱ ·Ǽȱ Ç·ȱ ȱ
£ȱȱȱȱ££ǰȱ¤¤ȱÇ£ȱȱ¤ǰȱ¢ȱ·ȱ¢øȱȱ
£¤àȱȱû£ȱȱȱ£·ȱ
·¤¤àǯ
ŝşȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£

Továbbra is Ádám Éva a könyvtárigazgató
ȱ ¢ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ ã¢¤ȱ £àȱ ȱ ¤¤¤ȱ ŘŖŘŖǯȱ ¤ȱ ŗǯȱ ¤àȱ
ŘŖŘśǯȱ¤ȱŘŞǯȱ¤ȱ¤ȱ1¤ȱÇ£ȱǯ
ŞŝȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£

Kitüntetéseket adományoztak
ȱ £ȱ Ħø¤ȱ Çȱ £ȱ ŗşŖşǯȱ ¤£ȱ
Ĵ¤ȱ ·£ȱ £æ·ǰȱ ȱ £·ȱ··ȱĴȱ ¤ǰȱȱ¢æ¢ã¢Ȭǰȱ ȱ ȱ ¢¤ȱ ¢Çȱ ȱ
·£·ȱ¤¢£ǯȱȱÇȱ¤àȱ·£ȱã£·ȱÇ£Ĵ·ȱĴàȱŗŖŖǯŖŖŖȱȬȱ
¤ÇĴȱǯ
ŞŞȬşŗȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£

Pályázunk az Országos Bringapark
Programra
¤¢¤£ȱ ¢øȱ ȱ £ȱ Çȱ ¢£¤ȱ
ȱ ·£·ȱ Ĵȱ £¤ȱ
ȱȱȱ£ȱ¤ȱ£Ǳ

Ȯȵȱ¤¢ǱȱȱȦȱ¤¢ȱæÇ·ȱ·ȱȱȬ
track pálya aszfaltozása Budakeszin
Ȯȵȱ¤¤ȱ¤¢¤£Ĵȱã£ȱĴàȱřǰśȱàȱ
ȮȵȱãæǱȱĴàȱřǰśȱàȱ
Ȯȵȱ¢£ÇǱȱ£ȱ¤¢ȱǻŘŚŗśǯȱ£ǯǼ
ĴàȱřǰśȱàȱȬȱ£ÇĴȱ£ȱã¤¢£ȱŘŖŘŖǯȱ·ȱã··ȱ·ȱȱ¤¢¤ȱ
·æȱ ¤¢¤ȱ æÇ··ǰȱ ¤·Ç··ǯȱ ¤ȱ
·ȱȱȱȦȱ¤¢ȱæÇ·ȱ·ȱȱȬ
ȱ¤¢ȱ££¤ȱȱãÿȱ£··ȱ
·ȱ·¢£··ȱ£ȱ¤ȱ·æǱȱȱ
¤ȱǻŜřȓǯǼǰȱ1Ȭ¤ȱ ǯȱ
ǻǰȱ àȱ ǯȱ ŗŖǰȱ ŗŗŝŘǼǰȱ ȱ ǯȱ ǻŘŖşŘȱ
£ǰȱȱȱŘśǯǼǯ
şśȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŖşǯǼȱ ǯȱ¤£

$FVDSDGpNYt]HOYH]HWpVSiO\i]DW
kivitelezése
qǰȱȱ ǯȱŗŗŘǯȱȗȬȱ£ȱ¢Çȱã£££·ȱ
¤¤ȱ Çǰȱ ¢ȱ ¤¢ȱ ¤ȱ û··£ȱ ·Ç£Ȭ£··ȱ
£·ȱ ·ȱ £·ȱ £ȱ ¤ȱ û£·Ǳȱ ȱ ·Ç£Ȭ£æȱ £ȱ ȱ
¤àȱ ȱ ȱ ¤¢¤ȱ ȱ ·ûæȱ ãȱ¤ȱæȱ¤ȱæȱ££ȱ£··ȱ¤ȱŘŖŘŖǯȱ£ȱŗŖǯȱ
ȱ ȱȱæȱ££¤ȱ·ûæȱ·Ç£Ȭ£æȱ £ȱ £·ȱ ¤ȱ ŘŖŘŖǯȱ ȱ řŗǯȱ £ȱ ¢ȱ ¤ȱ
·ȱ ȱ ȱ øȱ ȱ ·Ç£Ȭ£·ȱ
·Ç··ȱ ¤ȱ ŘŖŘŗǯȱ £ȱ ŗŖǯȱ
·ȱȱǯȱ¤ȱt¢·ȱ ¤ȱȱã£££·ȱ¤¤ȱȱãÿȱ¢Ç¤¤ǯȱ¤¤ȱ·ȱȱ¤ǰȱ¢ȱ£ȱ¤lattételi felhívásokat az alábbi cégek részére
ûȱǱȱq ȱ ǯȱǻŘŖŝŘȱ¤·ǰȱ
à¤ȱ ȱ śŖǯǼǰȱ  ȱ ǯȱ ǻŗŖŘŗȱ ǰȱ tûæȱ øȱ ŗşȦǯǼǰȱ ȱ ǯȱ ǻŘŜŖŖȱ
¤ǰȱ ûæȱ¤ȱøȱǻ£ǯȱśśśŝǼǰȱȱŞŝȱȱ
ǻǰȱȱǯȱŜśȬŜŝǯǰȱŗŘŗśǼǰȱ£ȱ£ȱ
ã£ÿ·Çæȱ·ȱ¢£æȱ ȱǻŗŗŗŘȱǰȱûæ·ȱøȱŚǯǼǯ
şŝȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŗřǯǼȱ ǯȱ¤£

Önkormányzati bérleményeknél
V]QHWHOKHWDGtM¿]HWpV
ȱȱÇȱȱȱ£æȱ £¤ȱ ¢£ǰȱ ȱ ȱ
£·¢¢£ȱ ¤¤¤ȱ ·ȱ û£ȱ ȱ ·ȱ ¢øàȱ ·æȱ ·ȱ
Çȱ£·ȱã£··ǯ
ŗŖşȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£
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Önkormányzati hírek és hirdetések

Továbbra is zárva tart a városi piac
¤ȱ ȱ ȱ ȱ ŞȦŘŖŘŖǯȱ ǻ ǯȱ ŗŜǯǼȱ
£¤øȱ ¤ȱ Ç¤ǰȱ ¢ȱ £ȱ
ã¤¢£ȱ ¤¤ȱ ÿãæȱ ¤Ȭ
ȱȱǻà£ȱ ¢ã¢ȱ·Ǽȱ·ȱ£ȱȱȱ
ǻ·£ȱ·ǼȱÇûȱ£¤¤ȱûȱȬ
·ȱŘŖŘŖǯȱ¤ȱŗŞǯȱŘŚȱàȱ¤¢ǯ
ŗŗŘȦŘŖŘŖǯȱǻ ǯȱŘŝǯǼȱ ǯȱ¤£

hJ\HOHWLUHQGV]HUD]yYRGiNEDQ
pVE|OFVĘGpNEHQ
à¤¢ǰȱ ¢ȱ ȱ ¤¤¢û¢ȱ £·¢¢Ȭ
£ȱ¤¤ȱȱ£ȱà¤ȱ·ȱãæ·ȱ£ȱ

¤ȱ û¢ȱ ȱ £ȱ ÿãǯȱ ȱ
û·ȱ ÿãæȱ ¤ȱ àȱ £ȱ ¤ȱ
ǰȱ ¢¤ȱ ¤ȱ ¤ȱ ȱ ȱ ¤Ȭ
¤¢û¢ȱ £·¢¢£ȱ ¤¤ȱ ¤ȱ £ȱ
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koordinációs ügyintéző
munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyelő
(képzéssel)
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, felsőfokú képesítés, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett
közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi,
andragógus, művelődésszervező szakképzettség, és vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz
a 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, oklevelek,
bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a humanpolitika@
budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, illetve a Budakörnyéki Közterületfelügyelet illetékességi területe
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, középiskola/gimnázium, érettségi, vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása, rendészeti pálya iránti elhivatottság, egészségügyi és pszichikai
alkalmasság, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: B kategóriájú vezetői engedély,
rendészeti, rendvédelmi szakmai végzettség, szakképesítés megszerzésére
irányuló hajlandóság, közterület-felügyeletnél, rendvédelmi szervnél szerzett
tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 10.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a humanpolitika@
budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

$WHOMHVSiO\i]DWLNLtUiVRNDZZZYDURVKD]DEXGDNHV]LKXYDODPLQWDZZZKLUPRQGREXGDNHV]LKXROGDORQWHNLQWKHWĘNPHJ
APRÓHIRDETÉS
Mérlegképes könyvelőt keres EXGDNHV]LN|Q\YHOĘLURGDUpV]pVWHOMHVPXQNDLGĘEHQ
$]|QpOHWUDM]RNDWIL]HWpVLLJpQ\PHJMHO|OpVpYHODYDQGLQIRNIW#JPDLOFRPHPDLO
FtPUHYiUMXN

9LOODQ\V]HUHOĘYiOODONR]iVYLOODQ\V]HUHOĘWés betanított munkástIHOYHQQH=ViPEpN
pVYRQ]iVN|U]HWpEHQ)L]HWpVPHJHJ\H]pVV]HULQW7HO


 AlapítóǱȱ£ȱ¤ȱ[¤¢£ǰȱŘŖşŘȱ£ǰȱæȱǯȱŗŝşǯǰȱǯǱȱƸřŜȹǻŘřǼȹśřśȬŝŗŖǰȱȬ
ǯǯ£ǯȲ
LapkiadóǱȱ £ȱ ¤£·ȱ ·ȱ ¤û£·ȱ
Ǳȱ
ǯǰȱŘŖşŘȱ£ǰȱæȱǯȱŗŝşǯǰȱǯǱȱƸřŜȹǻŘřǼȹśřśȬŝŗŗ

££æ·ȱ·ȱ··Ǳȱǯȓ
ȱ£ǯǰȱ £¢ȱ ȱ ǰȱ ƸřŜȹǻŘřǼȹśřśȬŝŗŗȲ
LapzártaǱȱ ȱ àȱ şȬ·ȱ 
¢ȱ
munkákǱȱĴȱȱ ǯǰȱŘŖşŘȱ£ǰȱ£ææȱǯȱŗşǯǰȱǯǱȱƸřŜȹǻŘřǼȹŚśŗȬşśş

ȱśŞŖŖȱ·¤¢
ȱŗśŞŜȬŘŝŖŚ

ȱàȱ
ȱ ¤ȱ æ·ȱ ȱ ·ȱ ¤·ȱ ·ȱ £ȱ ȱ ã£ãȱ ȱ ¢···ǯȱ ·ȱ ȱ æ£ûȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ £ǯȱ ȱ æȱ ȱ Ȭ
·ȱǰȱ¢ȱ··ȱȱȱûã£ȱȱàȱãȱ·ȱ£¤¢ǯȱ ȱĴæȱ·ǰȱ¤ȱȱã£·¢ǯ

HÍRmondó
Budakeszi

www.hirmondo.budakeszi.hu

2017 augusztus-szeptember

Hirdetések

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

21

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

műszaki csoportvezető

titkársági csoportvezető

munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet, főiskola, egyetem, I. besorolási osztályban felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi
szakképzettség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz
a 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek, bizonyítványok
másolata, motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet, főiskola, egyetemi felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási szakképzettség,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz
a 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek, bizonyítványok
másolata, motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
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ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

főépítész
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet, főiskola, építészmérnök, építőmérnök, településmérnök képzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű
MS Office (irodai alkalmazások). A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz
a 87/2019. (IV. 23.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek, bizonyítványok
másolata, motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a humanpolitika@budakeszi.hu email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
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NE VÁRJON,

DIKTÁLJON!
Ahelyett, hogy a leolvasót várja, regisztráljon online
ügyfélszolgálatunkra vagy töltse le az Otthon+
applikációt, s válassza az online diktálást* az éves
vízóra leolvasás helyett!
(aVUSPULTtY͇mSSmZYNax[tZH-͇]mYVZP=xaTͅ]LRlaSL[ZaHImS`
aH[mUHR=tZ=0WVU[QHtY[LSTtILU]HSHTLUU`PSHRVZZmNP N`MLS UR
ZamTmYHLStYOL[͇H-͇]mYVZP=xaTͅ]LRVUSPUL N`MtSZaVSNmSH[mU
]HN`Ha6[[OVUHWWSPRmJP}URLYLZa[ S

Online ügyintézés

ugyfelszolgalat.
vizmuvek.hu
OTTHON+

OTTHON+

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS SZERELÉS,
KARBANTARTÁS,
KÉSZÜLÉKJAVÍTÁS,
VÍZSZERELÉS,
KOMPLETT FŰTÉSI
RENDSZER TERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE.
Radiátor és konvektor cserék.
Telefon: +36-30-364-6424.

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

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!

23

ÁLLÁSHIRDETÉS – SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megváltozott munkaképességű takarítót
keresünk
a budakeszi Szivárvány Óvodába, 8 órás munkaidőbe, heti 5 napra, határozott
időtartamra, 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 telefonon Ligetiné Komáromi Gabriella óvodavezetőnél lehet
a 0630/227-88-84-es telefonszámon.
Kizárólag megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk.

È//È6/(+(7ė6e*
A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. struktúraváltás miatt
keresi új kollégáit.
Keresünk:

– közterületi, zöldterületi karbantartókat,
– zöldhulladék hasznosításhoz munkatársakat, szak- és segédmunkásokat,
– kőműves- és segédmunkást.
Várjuk a jelentkezőket!
Jelentkezni a bvv.ugyintezo@gmail.com email címen, vagy a 0630/567-51-04-es
telefonszámon lehet.

