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A fejlesztéseké a jövő
A következő időszak is fontos fejlesztéseket hozhat városunkban: megújulhat az orvosi rendelő, egy pályázat 
révén felnőtteknek szánt edzőhelyszínek létesülhetnek és lényeges, hogy a tervezettnél tágasabb iskola 
építéséhez kértük a kormány támogatását. Mindeközben már megkezdődött a Művelődési Központ mellett 
található terület rendezése. Fontos azonban, hogy magunk is tegyünk közvetlen környezetünkért, például 
azzal, hogy rendben tartjuk a portánk előtti területet és az árkot. S ne feledje senki: augusztus 21-én  
Családi Nap a Farkashegyi repülőtéren!

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Budakeszi fontos fejlesztések előtt áll, ezek 
egyike a Városközpont rendezése. Mint azt 
sokan tapasztalhatták, már meg is kezdődött 
a Művelődési Központ környezetének rendbe 
tétele. A területet a BVV Kft. körbekerítette, s 
hozzálátott a munkálatokhoz. Első lépésben a 
romos épületek bontása történik meg, és egy 
kulturált közösségi teret hozunk létre a he-
lyükön. Egy olyan helyszínt, amely szervesen 
kapcsolódhat be a város életébe. A már ko-
rábban ismertetett, komolyabb fejlesztésekre 
csak akkor kerülhet sor, ha azokat minden 
hatástanulmány alátámaszt és széleskörű la-
kossági támogatást élvez. Tárgyalásaink so-
rán felmerült a régi tüdőgondozó épületének 
megtartása. Jelenleg azt vizsgáljuk, ez esetben 
miképpen lehetne a közösség számára legcél-
szerűbben hasznosítani az épületet.

FELNŐTTEKNEK SZÁNT  
EDZŐHELYSZÍNEK
Közösségünk majd minden tagját érinthet a 
hír, hogy városunk felnőtteknek szánt edző-
helyszínek megépítésére ad be pályázatot, 
melyhez nem kell önerőt biztosítanunk. Ha 
sikerrel járunk, a város négy pontján épülhet 
ilyen, emellett korszerű, rekortán futópálya is 
létesülhet, ez utóbbi önrész biztosítása mellett.

ORVOSI RENDELŐ
A közösségi terek mellett a közszolgáltatá-
soknál is érdemi előrelépések indulhatnak el, 
ide sorolandó a Városháza mellett lévő orvosi 
rendelő fejlesztése. Mint ismeretes, a Város-
központ projekt kapcsán felmerült egy új ren-
delő építése a Művelődési Központ mellett, de 
a régi épület megtartása és korszerűsítése is 
egy életképes lehetőség. Most azt vizsgáljuk, 
miként oldható meg, hogy a rendelő jelenle-
gi épületére a felújítása, és pályázati forrásból 
megvalósuló energetikai korszerűsítése mel-
lett újabb szintet emeljünk, ezzel is javítva az 
ellátás körülményeit, kibővítve az egészség-
ügyi szolgáltatások körét.

ISKOLA
Az utóbbi idők fontos történése az is, hogy 
Budakeszi önkormányzata levelet írt a ma-
gyar kormánynak az iskolaépítés ügyében. 
Azt jeleztük a kabinetnek, hogy városunk-
ban az eredetileg tervezett 11 tantermes 
helyett 16 tantermes intézményre volna 
szükség, ennek kialakításához támogatást, 
segítséget kértünk. Úgy hiszem, nincs okunk 
azt gondolni, hogy a kormány nem áll a tö-
rekvésünk mellé.

ESŐVÍZ
A városi, kormányzati beruházások mellett 
fontos az is, hogy magunk is tegyünk köz-
vetlen környezetünkért. Az utóbbi hetekben 
többször előfordult, hogy hatalmas mennyi-
ségű csapadék zúdult rövid idő alatt telepü-
lésünkre. Szerencsére városunkban ez nem 
okozott olyan mértékű károkat, mint amilye-
neket a híradásokban láthatunk. Ugyanakkor 
az esőzések után néhányan az önkormányzat-
hoz fordultak, jelezve, hogy az árok hirtelen 
megtelt, mert a hordalék megakadályozta a 
víz elfolyását. Budakeszi városüzemeltetési 
cége igyekszik az esőzések okozta problémá-
kat megoldani, de jó, ha az ingatlantulajdono-
sok tudják, hogy – az önkormányzat évekkel 
ez előtti rendelete szerint – minden lakó kö-
teles rendben tartani a portája előtti közterü-
leten túl a csapadékvíz árkot is. A város azzal 
segíti ebben a lakosokat, hogy az árokból ösz-
szegyűjtött hordalékot – bejelentésre – ingye-
nesen elszállítja.

MUNKALEHETŐSÉG
Önkormányzatunk közfoglalkoztatotta-
kat és diákmunkásokat egyaránt keres. A 
közfoglalkoztatotti helyek kapcsán a Polgár-
mesteri Hivatal szociális osztályán tudako-
zódhatnak az érintettek, a munkalehetőség 
iránt érdeklődő fiatalok úgyszintén a hivatal-
ban kaphatnak tájékoztatást. Az önkormány-
zat nyáron, minden hónapban hét-hét 16-25 
év közötti, budakeszi lakóhellyel rendelke-
ző diáknak adhat munkát napi 4 órában. A 
munkabér bruttó 55 ezer forint. Az összeget a 
közterhekkel együtt az állam állja, a helyi fia-
taloknak ugyanakkor – a pénzkereset mellett –  

értékes tapasztalattal szolgálhat a lehetőség, 
melyet úgy hiszem, érdemes megragadni.

CSALÁDI NAP
Az augusztus fontos hónap, sok más mellett 
azért, mert ekkor tartjuk meg Magyarország 
egyik legfontosabb nemzeti ünnepét. Buda-
keszi képviselő-testülete idén is ünnepi ülést 
tart, amelyre szeretettel várjuk a közügyek 
iránt érdeklődő helyi lakosokat. Augusztus 
21-e pedig a családoké lesz: a megszokott ke-
retek között, a Farkashegyi repülőtéren ekkor 
rendezzük meg a Családi Napot. A résztvevők 
a reggel 8 és este 10 óra között fél óránként 
közlekedő ingyenes buszjárattal is eljöhetnek. 
A csapatok idén is összemérhetik tudásukat a 
hagyományos főzőversenyen, a gyermekeket 
az önkormányzat sátrában ingyenes arcfestés 
várja, a kicsik pedig játékos akadálypályán is 
kipróbálhatják magukat. Mint eddig, úgy az 
önkormányzat idén is megvendégeli a polgá-
rokat – a szociális szempontokat szem előtt 
tartva –, a nap közbeni színes programot este 
tűzijáték zárja. Ajánlom szíves figyelmükbe a 
6-7. oldalon található részletes programot!

A nyár utolsó hónapja áll előttünk, így azt 
kívánom, mindenki használja ki a lehetőséget 
a pihenésre, feltöltődésre. Az ősz minden bi-
zonnyal ezúttal is sok teendőt hoz majd.

dr. Győri Ottilia polgármester
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A Képviselő-testület  határozatai 
Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
2016. június 30-án és július 19-én 
tartott képviselő-testületi ülésein 
az alábbi, lakosságot kiemelten 
érintő döntéseket hozta:

233/2016.: Támogatta a Budakeszi, 
Petőfi u. 18. szám alatti Mezei Má-
ria Ház felújítási munkálatainak el-
végzését és felkérte Bánhidi László 
Településfejlesztési Tanácsnokot, 
Szabó Ákos Péter Infrastruktúra 
Fejlesztési Tanácsnokot, hogy a 
megfelelő szakemberek és a BVV 
Kft. bevonásával készítsen fel-
mérést a felújítási munkálatok és 
annak költségei vonatkozásában, 
valamint hogy tegyenek javaslatot 
a Mezei Mária Ház hasznosítására, 
programszervezésének lehetősége-
ire, mely Mezei Mária munkássá-
gának állít emléket.

234/2016.: Felkérte dr. Darkó Je-
nőt és a polgármesteri hivatalt, 
hogy a Mezei Mária Ház em-
léktárgyairól leltárt készítsen, 
valamint a vitrinben történő el-
helyezéséhez az emléktárgyakat 
állítsa össze és a BVV Kft-t, hogy 
gondoskodjon az emléktárgyak 
Budakeszi Polgármesteri Hiva-
talban, vitrinben történő elhelye-
zéséről.

235/2016.: Felkérte az intézmény-
vezetőket, hogy Mezei Mária 
szellemi örökségének megőrzése 
érdekében, munkásságáról szó-
ló tárgykörben állítsák össze a 
2016/2017 nevelési, oktatási év 
tematikáját.

236/2016.: Egyfordulós, meghívá-
sos közbeszerzési eljárást indított 
Budakeszi város villamos energia 
beszerzésére és felkérte a pol-
gármestert, hogy az ajánlattételi 
felhívást az alábbi ajánlattevők 
részére küldje meg:
•	 MVM	 Partner	 Zrt.	 (1031	

Budapest, Szentendrei út 
207-209.)

•	 E.ON	 Energiakereskedelmi	
Kft.	(1051	Budapest,	Széche-
nyi István tér 7-8.)

•	 EDF	 DÉMÁSZ	 Zrt.	 (6720	
Szeged, Klauzál tér 9.)

•	 Magyar	 Áramszolgáltató	
Korlátolt Felelősségű Társa-
ság	(1132	Budapest,	Váci	út	
72-74.)

•	 JAS	Budapest	Zrt.	(1141	Bu-
dapest, Mogyoródi út 168.)

242/2016.: Vállalkozási szerződést 
kötött a BVV Kft.-vel a Buda-

keszin található összes játszótér 
állagmegóvó intézkedéseinek 
(homokcsere,	 festés)	 elvégzé-
se tárgyában és felhatalmazta a 
Polgármestert, hogy a szerződést 
– ügyvédi ellenjegyzést követően 
- aláírja.

243/2016.: Elviekben támogatta 
a Budakeszi, Honfoglalás sétány 
mellett lévő játszótér fejlesztését 
az alábbiak szerint:
•		 az	 ivókút	 csurgalékvíz	 elve-

zetése céljából, körülbelül  
1 m³-es szikkasztókút létesí-
tése, tisztítható homokfogó-
val ellátott víznyelő kialakí-
tásával,

•		 a	talaj	felett	50	cm	magassá-
gig behatolás gátló műanyag 
háló kihelyezése,

•		 a	 kombinált	 mászóka	 alatti	
homokozó járda felőli hatá-
rának szegélyezése,

•		 a	 játszótér	 területének	 nö-
velése kerítés áthelyezéssel 
az Etheles park irányába  
16 m-rel, a meglévő oldalha-
tárokon lévő kerítések meg-
hosszabbításával,

•		 a	 növekmény	 területen	 
50 m² térburkolatú járda és 
2 db pihenőpad kihelyezése,

•		 az	 alábbi	 új	 eszközök	 elhe-
lyezése: 1 db nagyméretű 
dupla hinta gumiburkolatú 
védelemmel, 1 db ügyességi 
mászóka homokozó ágyba 
helyezve.

A Képviselő-testület felkérte a 
BVV Kft-t a fejlesztések költség-
vetésének elkészítésére és felkérte 
a polgármestert, hogy a költség-
vetést a soron következő rendes 
Képviselő-testületi ülésre terjesz-
sze be.

245/2016.: Támogatta a Pitypang 
Sport	 Óvoda	 (2092	 Budakeszi,	
Zichy	 Péter	 utca	 31.)	 Márity	
László utca felőli területbővítését 
és felkérte a Polgármesteri Hiva-
talt, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a terület Pitypang 
Sport Óvoda udvarához történő 
csatolásához.
A Képviselő-testület vállalko-
zási szerződést kötött bruttó 
2  220  000 Ft összegben a Buda-
keszi Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Kft-vel a Pitypang 
Sport Óvoda kerítésének áthelye-
zésére vonatkozóan.

246/2016.: A Képviselő-testület 
a Szivárvány Óvoda, a Pitypang 
Sport Óvoda, Budakeszi Bölcső-
de valamint a Mosolyvár Bölcső-
de tekintetében a 2016. évben 
várhatóan képződő bérmarad-
vány összegének felhasználása 

tárgyában felkérte a Polgármes-
teri Hivatalt, hogy intézmények 
nem pedagógus munkakörben 
foglalkoztatott dolgozói tekin-
tetében, az intézményvezetők 
javaslata alapján, a Képviselő-
testület 2016. novemberi rendes 
ülésére készítse elő a 2016. évben 
várhatóan képződő bérmarad-
vány felosztására vonatkozó ja-
vaslatot.

248/2016.: Felkérte a Polgármes-
teri Hivatalt, hogy vizsgálja meg 
az önkormányzat valamennyi 
lakóingatlan esetében a bérleti 
díjakat, azok fizetési ütemezését, 
az esetleges hátralékokat, vala-
mint a közművek bérlőre történő 
átírásának lehetőségét és az erről 
készült elemzést terjessze be a 
Képviselő-testület elé.

254/2016.: A XXII. Családi Nap 
Fesztivál lebonyolítása céljából 
közérdekű kötelezettségvállalást 
szervezett és elfogadta a közér-
dekű kötelezettségvállalás szer-
vezésére vonatkozó felhívást és 
megállapodást, valamint felha-
talmazta a polgármestert a köz-
érdekű célra történő felajánlások 
elfogadására.
A Képviselő-testület felkérte a 
polgármestert a megállapodások 
megkötésére, a közérdekű köte-
lezettségvállalás feltételrendsze-
rének biztosítására és felkérte a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
Budakeszi Város Önkormányza-
ta	11742348-15390022-00930000	
számú „Társadalmi összefogás” 
számlájára érkező felajánlásokat 
nyilvántartsa.

257/2016.: A 2016. évben 60 000 
Ft összeggel támogatja az Agárdi 
Popstrand elnevezésű fesztivált, 
melynek rendezvényeit Budake-
szi lakosok 50% kedvezménnyel 
látogathatják.

260/2016.: Iskolabusz járatot fog 
biztosítani a Budakeszi általános 
iskolások részére az önkormány-
zat költségvetéséről szóló rende-
letben évente meghatározott ke-
retösszeg terhére. Felhatalmazta 
a Polgármestert, hogy kérjen 
be legalább három árajánlatot 
cégektől iskolabusz járat biz-
tosítására, továbbá hogy a leg-
jobb ajánlatot tevővel kösse meg 
ügyvédi ellenjegyzést követően 
a vállalkozási szerződést 2017. 
december	 31-ig	 tartó	 határozott	
időre.

A határozatok megtalálhatók  
a www.budakeszi.hu honlapon

50% kedvezmény a belépők 
árából a Budakeszi lakosoknak a 
Popstrand és az Önkormányzat 
együttműködése alapján! 
(Személyi igazolvány és lakcím-
kártya bemutatása szükséges!)

A Popstrand  
augusztus-szeptemberi 
programja:
(Műsorváltozás történt!)

Augusztus 6. 
szombat, 20:00

BERECZKI ZOLTÁN, 
RADICS GIGI, MDC

Augusztus 13.  
szombat, 19:00

DEMJÉN FERENC,  
PIRAMIS,  
VASTAG CSABA

Augusztus 19. 
péntek, 20:00

MAGNA CUM LAUDE, 
KIRÁLY VIKTOR

Augusztus 20. 
szombat, 20:00

LGT SZTÁROKKAL, 
„ZENEVONAT”  
SZUPERKONCERT! 
VENDÉG: RÁCZ GERGŐ, 
RAKONCZAI VIKTOR

Szeptember 3. 
szombat, 20:00

R-GO

DANCE BEACH PARTY  
A VÍZPARTON  
A KONCERTEK  
UTÁN ÉS MINDEN  
PÉNTEKEN!

Információ:	+36	22	57	99	99,	
www.agardipopstrand.hu
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Kedves Lakótársak!
Július 26-ig a „Találkozások Játszótere” fejlesztésére 135 500 Ft gyűlt 
össze, amit köszönünk minden támogatónak! 

A Budakeszi	Építőanyag	Kft.	(SB	Dynamic	Kft.	Budakeszi,	Telki	út	
tel.:23-452-868)	 100m3	 bányahomokot	 és	 100m3	 termőföldet	

ajánlott fel a játszótér felújítására, és a további szükséges termékeket 
kedvezményes áron biztosítják. Balczó Kornélia 20 000 Ft-ot ajánlott 
fel. Szülői javaslatra fészekhintát tervezünk beszerezni. 

Üdvözlettel: Bakács Bernadett, Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna képviselők 

Munkát keres?
TISZTELT LAKOSOK! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzata lehe-
tőséget biztosít közfoglalkoztatotti jogviszony keretén belüli mun-

kavégzésre.
Érdeklődni	a	Polgármesteri	Hivatal	szociális	osztályán	lehet.

Tisztelettel:  Bakács Bernadett, alpolgármester

INGATLAN-
TULAJDONOSOK 

FIGYELEM!
Az elmúlt csapadékos és meleg időszak kedvez a növények elburjánzá-
sának, ezért tájékoztatjuk Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi környezetvédelméről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési 
(telepítési) távolságról szóló 11/2011. (III. 24) számú önkormányzati 
rendelet 6.§ (1) bekezdése az ingatlantulajdonosoknak az alábbi kötele-
zettség elvégzését írja elő:

„A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek 
ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól, elvadult bokortól, 
cserjétől megtisztítani, valamint az ingatlan utcafronti részét esztéti-
kus állapotban tartani.”

Továbbá az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
•	 az ingatlan tisztántartásáról;
•	 a rendszeres rovar-és rágcsálóirtásról;
•	 az	ingatlan	előtti	járdaszakasz	(járda	hiányában	egy	méter	széles	

területsáv) illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van, az útsze-
gélyig terjedő terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok el-
távolításáról.

Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy e kötelezettség elmulasztása esetén 
helyszíni bírság kiszabására kerül sor.

Budakeszi Város Önkormányzata

Ingatlanhasználók,  
gazdálkodó szervezetek!

Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami 
közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalá-
sa a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) 
melynek feladata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a 
közszolgáltatási díjak beszedése, kintlévőségek kezelése is.

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása 
alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási dí-

jat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé. 
A	díj	számlázására	kizárólag	az	NHKV	Zrt.	jogosult.

Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társas-
házak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat, már 
eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra nem kap-
tak számlát, hasonlóan a II. negyedév esetén a negyedéves elszámolás-
ban lévő ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra jogosult szerve-
zet informatikai fejlesztése csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a 
számlák nem kerülnek kiküldésre.

Társaságunk	az	NHKV	Zrt-vel	együttműködve	azon	dolgozik,	hogy	
a számlázás folyamatossága a megszokott rendben mielőbb folytatód-
hasson. Igyekszünk átmeneti megoldást találni arra, hogy a havi és 
negyedéves számlák továbbiakban ne késsenek, megelőzve ezzel azok 
torlódását és a közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedé-
sét.

Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan július-augusztus 
hónapokban	való	megérkezésére.	A	számlával	együtt	az	NHKV	Zrt.	
megadja a kellő tájékoztatást is a további teendőkkel kapcsolatban. 

Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben és 
időszakok szerint történik.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kap-
csolódó	egyéb	szolgáltatások	(pl.	bérleti,	mozgatási,	edényjavítási	dí-
jak) jogosultja továbbra is a Depónia Nonprofit Kft., mely szolgálta-
tások az informatikai átállást követően –az elmaradt hónapokkal egy 
összegben - kerülnek kiszámlázásra.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését és köszönjük türel-
müket!

Tisztelettel: Depónia Nonprofit Kft.
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Nagymamák, anyukák, 
konyhatündér apukák, baráti társaságok, 

gyermekek figyelem!
BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. augusztus 21-én (vasárnap)
a XXII. Családi Nap Fesztivál keretében egész napos ételfőző versenyt 

hirdet a Farkashegyi repülőtéren

N E V E Z É S I  K A T E G Ó R I Á K :

1. Pörköltek, paprikások, tokányok (az ételhez illő és jól 
megválasztott köreteket a zsűri pluszként értékeli)

2. Összetett, különleges levesek (pl. gulyásleves, 
babgulyás, palócleves, gombócleves, halászlé stb.)

3. Káposztás ételek (pl. székely, töltött, stb.) 

4. Egyéb, szabadtűzön készült ételek, kreációk  
(pl. slambuc vagy más tészták, vegetáriánus ételek, 
grillek, stb.)

A jelentkező csapatok kb. 20-25 fő részére ízletes 
bográcsos vagy szabadtűzön elkészí tett ételt főznek, 
a tűzifa kivételével minden hozzávalót maguk 
biztosítanak.           

N E V E Z É S  M Ó D J A :

Az ételfőző versenyre bárki jelentkezhet, 
gyermekek, felnőttek, családok, 
baráti társaságok, civil szervezetek 
és vállalkozások egyaránt. Postán, 
személyesen	(Budakeszi	Polgármesteri	
Hivatal – Titkársági csoport, Budakeszi, 
Fő	u.	179.),	faxon	(06-23-535-725),	
vagy	e-mailen	(pm.titkar@budakeszi.
hu) a csapat fantázianevének, a főszakács 
nevének, az elkészítendő étel nevének, 
kategóriájának és az étel receptjének a 
megküldésével.

N E V E Z É S I  D Í J :

Nevezési	díj	csapatonként	3.000	Ft,	melyet	
a nevezési határidőig 2016. augusztus 
15. hétfő 10 óráig kérünk befizetni a 
polgármesteri hivatal pénztárába,  
vagy átutalással az önkormányzat 
	11742348-15390022-00930000	 
OTP	bankszámlaszámára.	 
A közleményben kérjük feltüntetni: 
ételfőző verseny. A nevezési díj 
befizetésének elmulasztásával a csapat az 
ételfőző versenyen nem vehet részt!

D Í J A Z Á S :

Az ételeket szakmai zsűri értékeli és 
díjazza. A verseny abszolút győztese 
nyeri el Józsa Lajos nemzetközi szinten 
elismert, Budakeszin élő szobrászművész 
alkotását, a vándordíjat. Ezt a vándordíjat 
az nyerheti el véglegesen, aki három 
alkalommal abszolút győztes lesz. Minden 
kategória első három helyezettje oklevelet, 
ajándékcsomagot és érmet kap. A gyermek-
csapatok különdíjban részesülnek. 
Minden kategóriában az első helyezett 
receptjét közzétesszük a Hírmondó 2016. 
évi szeptemberi számában.

Nevezési határidő: 2016. augusztus 15. 1000 óra

A csapatok egy kategórián belül egy étellel indulhatnak. A verseny napján a hivatalos kezdési időpont 730 óra.  
Ezen időpontot megelőzően a csapatok elfoglalhatják helyüket, előkészülhetnek, de a főzést nem kezdhetik meg.  

A főzés helyét a helyszínen, a szervezők jelölik ki.

FŐZZÖN ÖN IS!



BUDAKESZI HÍRMONDÓ

7

XXII. CSALÁDI NAP FESZTIVÁL
a Farkashegyi repülőtéren 

2016. augusztus 21-én (vasárnap)

TÁMOGASSA  

ÖN IS  
AZ IDEI 

CSALÁDI NAP 
FESZTIVÁLT!

Budakeszi Város Önkormányzata a XXII. Családi 
Nap Fesztivál lebonyolítására közérdekű kö-
telezettségvállalást szervez. A képviselő-tes-
tület díszülésére augusztus 20-án a Himnusz-
szobornál, míg az egész napos főzőversenyre, 
és Családi Napra 2016. augusztus 21-én, 
vasárnap kerül sor a Farkashegyi repülőtéren. 

Felhívással fordulunk Budakeszi lakossá-

gához, civil szervezeteihez, vállalkozói-

hoz, hogy természetbeni, anyagi hozzájárulá-

sukkal támogassák a 22. éve megrendezésre 

kerülő, városunk egyik legkiemelkedőbb és 

legközkedveltebb rendezvényét, a Családi 

Nap Fesztivál megvalósulását. Nagyobb mér-

tékű támogatás esetén nevét vagy − vállal-

kozás esetén − cégének logóját feltüntetjük a 

rendezvény nyomdai kiadványában, továbbá 

a fesztivál napján elhelyezzük molinóját a 

színpad előtt. A rendezvény összes kisebb és 

nagyobb	támogatóját	(természetbeni	és/vagy	

anyagi támogatás esetén egyaránt) feltüntet-

jük a Budakeszi Hírmondó újság soron kö-

vetkező számában. 

Tisztelettel várjuk felajánlásaikat Budake-

szi Város Önkormányzatának 

OTP 
11742348-15390022-00930000

számú „Társadalmi összefogás” számlá-

jára	 (a	 közlemény	 rovatban	 kérjük	 feltün-

tetni: Családi Nap). Egyéb felajánlásaikat a 

pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre vagy a 

Budakeszi	Polgármesteri	Hivatal	(Budakeszi,	

Fő u. 179.) kabinet osztályára várjuk.

Közreműködésüket, hozzájárulásaikat ez-

úton is tisztelettel köszönjük!  

dr. Győri Ottilia, polgármester
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Óvoda
pedagógus 

Szivárvány Óvoda, Budakeszi a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet óvoda-
pedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony

                       
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
Budakeszi, Fő utca 268.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői  
megbízással járó lényeges feladatok:
gyermekközpontúság, pontosság, megbíz-
hatóság

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,
Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó  
iratok, igazolások:
Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai 
végzettséget igazoló dokumentumok, előző 
munkaviszonyokat igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 
1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Ligetiné Komáromi 
Gabriella óvodavezető részére a szivarvany@
budakeszi.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. augusztus 22.

Védőnő 
Budakeszi Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Budakeszi Város Önkormányzata által működtetett Védőnői 
Szolgálat TERÜLETI VÉDŐNŐI munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budakeszi, Fő utca 179. és Budakeszi, Széchényi utca 141.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Budakeszi	VII.	körzetében	területi	védőnői,	továbbá	a	Prohászka	Ottokár	Katolikus	Gimnázi-
umban iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 Magyar állampolgárság,
•	 Cselekvőképesség,
•	 Büntetlen előélet,
•	 Főiskola,	49/2004.	(V.21.)	ESZCSM	rendelet	2.§	szerint	Egészségügyi	főiskolai	karon	

szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél,
•	 Felhasználói	szintű	MS	Office	(irodai	alkalmazások),
•	 B kategóriás jogosítvány,
•	 4 hónapos próbaidő vállalása,
•	 Egészségügyi, - és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 Védőnői	munkakörben	szerzett,	legalább	1-3	év	szakmai	tapasztalat.
•	 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 Részletes szakmai önéletrajz.
•	 Oklevél	és/vagy	bizonyítványok	másolata.
•	 Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő szemé-

lyek megismerhetik.
•	 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüg-

gésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.
•	 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó beleegyezik-e a pályázata nyilvános képvi-

selő - testületi ülésen történő megtárgyalásába.
•	 Három	hónapnál	nem	régebbi	hatósági	erkölcsi	bizonyítvány	(teljes	körű)	vagy	másolata,	

vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.
•	 Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.	augusztus	31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makai Katalin nyújt, a 06/23/535-
710/0148 - as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzata címére történő megküldé-

sével	(2092	Budakeszi,	Fő	utca	179.).	Kérjük	a	borítékon	feltüntetni	a	pályázati	adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 156-1/2016/HR, valamint a munkakör megnevezését: 
Területi védőnő.

•	 Elektronikus úton Magyar-Boros Andrea humánpolitikai ügyintéző részére a magyar.
andrea@budakeszi.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a varoshaza.budakeszi.hu  
honlapon szerezhet.

Á L L Á S A J Á N L A T O K
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Lezárták  
a művelődési  

központ  
parkolóját

2016. július 18-án megkezdődött az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ környékének terü-
letrendezése, új közösségi tér kialakítása. 

A munkálatok idejére, 2016. július 18. és 
2016.	 szeptember	 23.	 között	 a	művelő-

dési központ parkolója le lesz zárva.-
Kérjük, hogy a fenti időszakban gépjár-

műveik elhelyezéséhez a Fő utca vonzáskör-
zetében található további, a térképen meg-
található parkolásra kijelölt helyeket vegyék 
igénybe!

Kérjük továbbá, hogy amennyiben tehetik, 
vegyék igénybe a közösségi vagy kerékpáros 
közlekedést a Fő utca tehermentesítése érde-
kében!

Megértésüket köszönjük!

Budakeszi Város Önkormányzata

I M P R E S S Z U M  B U D A K E S Z I  H Í R M O N D Ó  K Ö Z É L E T I  F O LY Ó I R AT 
Alapító és lapkiadó: Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: 06(23) 535-710, Fax: 06(23)535-712 

 • Honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu • Főszerkesztő: Balczó Kornélia, e-mail: kornelia.balczo@gmail.com 
 • Hirdetésfelvétel: Tel.: 06(30) 630-8597 • lapzárta minden hónap 15-én • Nyomdai munkák: PALETTA PRESS Kft.   

Budakeszi, Szőlőskert u. 19., 06(23) 451-959 • Megjelenik 6500 példányban • ISSN 1586-2704 •  Fotók: Nagy Bertalan

A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN KÖZÖLT ADATOK HELYESSÉGÉÉRT! HIRDETÉSEKET NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM ADUNK VISSZA!  A HIRDETŐ A MEGRENDELÉSKOR 
KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!

Megkezdődik  
a József Attila 

utca és  
a Nagy Sándor 

József utca  
felújítása

Budakeszi Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 144/2016. határozatával 
döntött a József Attila utca, valamint a Nagy 
Sándor József utca építésére vonatkozó nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

A közbeszerzési eljárás lezárult, a legkedve-
zőbb ajánlatot a József Attila utca építé-

sére	a	JÓ-ÉP	Építőipari	Szolgáltató	Kft.	adta.	
A Nagy Sándor József utca építésére a legked-
vezőbb	 ajánlatot	 a	 STR	 Építő	 Kft.	 -	 STRA-
BAG	ÁLTALÁNOS	Építő	Kft.	adta.

A munkálatok 2016 augusztusában elkez-
dődnek. Az útfelújítások idejére a tisztelt la-
kosság szíves türelmét kérjük!

BEHAJTÁS, 
TÁROLÁS: 

CSAK 
ENGEDÉLLYEL

A nyár beköszöntével sokan kezdtek  
építkezésbe, lakásfelújításba, ennek nyomán 
az utóbbi időben jelentősen megnőtt a teher-
autó forgalom településünkön. 

A 3,5	 tonnánál	 nehezebb	 járművek	 csak	
engedély birtokában hajthatnak be a 

város súlykorlátozási övezeteibe – hívták fel 
a figyelmet a közterület-felügyelet munka-
társai, akik fokozott ellenőrzést tartanak az 
érintett területeken. Fontos tudni, hogy az 
engedély az övezetbe történő behajtásra jo-
gosít, az egyes védett útszakaszok, műtárgyak 
KRESZ	 szerinti	 súlykorlátozása	 alól	nem	ad	
felmentést. Hozzátették: engedély szükséges 
konténer, illetve építőanyag közterületen tör-
ténő tárolására is. Behajtási, illetve tárolási 
engedély hiányában bírság kerül kiszabásra. 
A behajtási, tárolási engedélyek ügyében a 
Polgármesteri Hivatalban intézkedhetnek az 
érintettek, a nyári időszakban is. Kérik, hogy 
a felesleges konfliktusok elkerülése érdeké-
ben ne feledkezzenek meg az engedélyek idő-
ben történő beszerzéséről.

Fotó: Farkas Dániel Gábor

A József Attila utca jelenlegi állapota



2016. AUGUSZTUS

10

Jelentős
változások

A Volánbusz arról tájékoztatta városunkat, 
hogy 2016. augusztus 13-tól jelentős menet-
rendi változtatásokat hajt végre Érd és térsége 
járatain, mely esetünkben a Budakesziről 
Törökbálint és Budaörs irányába közlekedő 
viszonylatokat érinti.

Eszerint a Budaörsre induló 779-es járat 
számozása 757-re módosul és immár a 

reggeli egyetlen, forgalmi okokból a Dózsa 
György térig közlekedő járat is a Honfoglalás 
sétányig közlekedik.

A 758-as, Budakeszi – Törökbálint – Di-
ósd – Budapest, Campona üzletközpont kö-
zött közlekedő járat módosított útvonalon 
közlekedik, Törökbálint városközpont helyett 
Budaörs érintésével, a budaörsi végállomás 
kivételével	 az	 új	 757-es	 (jelenleg	 779-es)	 já-
rattal azonos útvonalon. A módosulásnak kö-
szönhetően így Budakeszi és Budaörs között 
munkanapokon a csúcsforgalmi időszakok-
ban	30	perces	követési	idő	lesz	a	jelenlegi	60	
perces helyett.

Törökbálint városközpontja a budakeszi 
járatokkal menetrendileg összehangolt, bu-
daörsi átszállással lesz elérhető 755-ös vonal-
számon. Ez a járat Törökbálinton keresztül 
Érd	 városközpontjáig	 közlekedik,	 így	 újabb	
fontos, közeli területek kerülnek közösségi 
közlekedéssel könnyen elérhetővé.

A könnyebb tájékozódás érdekében közzé 
tesszük az érintett budakeszi járatok menet-
rendjét,	valamint	Érd	és	térsége	autóbuszos	kö-
zösségi közlekedését bemutató sematikus ábrát.

Javasoljuk az érintetteknek, hogy augusz-
tus	 13-tól	 ne	 rutinszerűen	 közlekedjenek	 az	
említett vonalakon, indulás előtt időben tá-
jékozódjanak a kapcsolódó kiadványokban, a 
megállókban, vagy az interneten.

Ohr Alajos , alpolgármester
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Dr. Imre Éva kapta  
az Egészségügyért díjat

Budakeszi Város Önkormányzata az egészség-
ügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő 
szakmai vagy közszolgálati tevékenységet 
vagy a településhez köthető, az egészségügy 
területén végzett kimagasló munkát, példa-
értékű eredményeket a Budakeszi Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 37/1995. 
(XI. 2.) számú rendelete alapján elismeri és 
díjazásban részesíti. 2016-ban az Budakeszi 
Egészségügyért Díjat idén egyik háziorvosunk, 
dr. Imre Éva kapta meg.

Dr. Imre Éva Budakeszin élő belgyó-
gyász-háziorvos 1970-ben végzett a 

budapesti	 Semmelweis	 Orvostudományi	
Egyetem általános orvosi szakán. Friss dip-
lomásként 7 évig dolgozott a Szent János 
Kórház kardiológiai profilú belosztályán. 
1975-ben szerezte meg a belgyógyász 
szakvizsgát. Budakeszin 1977-től, az akko-
riban újonnan megalakult 5. számú orvosi 
körzet első körzeti orvosaként kezdett dol-
gozni;	immáron	39	éve	szolgálja	városunk	
lakosságát. Munkája mellett éveken át volt 
Nagy Sándor József Gimnázium és kollé-
giumának orvosa, ahol szűrővizsgálatok 
mellett több alkalommal osztályfőnöki 
órán felvilágosító előadásokat is tartott a 
diákoknak. 

Dr. Levendel László professzor felkérésé-
re hosszú éveken át végezte a Budakeszi an-
tialkoholista szállók lakóinak egészségügyi 
gondozását. Nagyfokú lakossági érdeklődés 
mellett teltházas egészségügyi előadássoro-
zatot is tartott az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban. Hosszú éveken át rendszeres 
szűrővizsgálatokat végzett Budakeszi lakos-

sága	számára.	Évekig	volt	elnöke	a	Pilisvö-
rösvári Körzet Egészségügyi Szakszerveze-
tének és kilenc évig volt Budakeszi Város 
Képviselő-testületének, valamint a Népjó-
léti Bizottságának tagja.

Egy város számára rendkívül fontos, 
hogy bizonyos kiemelt szakterületeken – 
mint amilyen az egészségügy is – olyan 
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szakemberek dolgozzanak, akik munká-
jukkal, hozzáállásukkal kiválót produkál-
nak, személyükben pedig példamutatóak, 
mert ez jelentősen visszahat az egész tele-
pülés életére. A doktornő ilyen ember.

Dr.	 Imre	 Éva	 belgyógyász-háziorvos	
jelenleg is fáradhatatlanul, aktívan dol-
gozik. Elhivatottan végzi orvosi-gyógyító 
munkáját betegei legnagyobb megelégedé-
sére. Önzetlen, odaadó orvos és egy nagy-
szerű ember, aki mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a városban élő betegek 
gyógyulását	elősegítse.	Odaadó,	lelkiisme-
retes, felelősségteljes munkájával kollégái, 
betegei tiszteletét és elismerését egyaránt 
kivívta. 

Több évtizedes kiváló szakmai teljesít-
ményt nyújtó, lelkiismeretes, precíz és pél-
damutató munkájával, hivatásszeretetével 
méltó a Budakeszi Egészségügyért díjra, 
melyhez szívből gratulálunk!
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Csaló „rokonok”, nyereményjáték  
sorsoláson szuper nyeremények

A Budaörsi Rendőrkapitányság az elmúlt 
időszakban megszaporodó bűncselekménytí-
pusokra hívja fel a figyelmet.
Az egyik során a tettesek egy rokonra hivat-
kozva készpénzt, ékszert csalnak ki főként 
időskorú személyektől. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén az elmúlt időszakban több 

olyan csalást követtek el vagy kíséreltek meg 
elkövetni ismeretlenek, ahol valamilyen ro-
konnak adták ki magukat és egy velük történt 
eseményre, például balesetre hivatkozva kész-
pénzt vagy ékszert kértek a főként idős sértet-
tektől. Ezt az elkövetési módszert leginkább 
a kevés hozzátartozóval rendelkező, egyedül 
élő időseknél alkalmazzák a csalók. Sokszor 
még néhány részletet is ismernek a hivatko-
zott személy magánéletéből, így a meséjüket 
még hihetőbb köntösbe tudják bújtatni. A 
módszer további jellemzője, hogy a csalók a 
telefonban előre jelzik, hogy nem ők mennek 
a készpénzért, ékszerekért, hanem egy isme-
rősük. A sértettek rendre az átadást követően 
jönnek rá, hogy csalás áldozatai lettek.

A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén legutóbb május 25-én vertek át ezzel 
a módszerrel egy 79 éves asszonyt. A sértettet 
a késő éjszakai órákban otthonában telefonon 
felhívta egy nő, aki lányaként bemutatkozva 
a segítségét kérte. Azt mondta, hogy balesetet 
szenvedett, azonnal pénzre lenne szüksége, 
ezért szedje össze az összes otthon lévő kész-
pénzt, illetve arany ékszert, amelyekért rövid 
időn belül érkezik majd valaki.

Ezt követően a sértett töki lakcímére ér-
kezett egy férfi, akinek a sértett készpénzt és 
különböző arany ékszereket adott át. 

Nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakossá-
got a rafinált csalók fejlett módszereire!

Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselekmé-
nyek megelőzése érdekében az alábbiakat 
javasoljuk:
•	 Tartsák rendszeresen a kapcsolatot idős-

korú hozzátartozójukkal!
•	 Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, 

hogy ne lehessen mondvacsinált indo-
kokkal megtéveszteni őket!

•	 Nyomatékosan, többször figyelmeztes-
sék őket a fenti esetekhez hasonló elkö-
vetési módszerre. Tanítsák meg nekik, 
hogy ha ismeretlen számról keresik őket 
hozzátartozóra hivatkozva, akkor először 
ellenőrizzék le a történetet a hivatkozott 
rokonnál az általuk ismert számon!

•	 Járjanak utána, hogy a telefonáló valóban 
az-e, akinek mondja magát!

•	 Ha idegenek unokájukra, gyermekeikre 
hivatkozva kérnek bármilyen segítséget, 
egyeztessenek előbb hozzátartozóikkal! 
Bármilyen indokra is hivatkoznak, ne 
adjanak azonnal pénzt!

•	 Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak 
szóba idegenekkel még akkor sem, ha 
egyébként jó szándékúnak, kedvesnek 
tűnnek.

•	 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános 
helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az 
információkat a bűnelkövetők felhasz-
nálhatják.

A másik elkövetési módszer nem csak idős 
személyeket érinti, hanem korosztálytól füg-
getlenül mindenkit. Ebben az esetben a kisze-
melt áldozatot felhívja valamelyik mobiltele-
fon-szolgáltató munkatársaként bemutatkozó 
személy, hogy a hívott fél kisebb pénzössze-
get nyert, azonban az csak akkor vehető át, 
ha feltölti egy megadott telefon egyenlegét 
vagy megadja a számlaszámát, esetleg utal a 
számlájáról pénzt. A sértettek egy része ennek 
eleget tesz, azonban az állítólagos nyereményt 
természetesen nem kapja meg.

A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén ilyen bűncselekményre legutóbb a 
következő esetben került sor:

Ismeretlen	 tettes	 2016.	 június	 13-án	 16	
óra	19	perc	és	16	óra	37	perc	közötti	időben	
a sértettet a mobiltelefonján felkereste, és egy 
mobiltelefon-szolgáltató munkatársaként be-
mutatkozva közölte, hogy sorsoláson 450.000 
Forintot nyert, de a nyereményt csak egy bi-
zonyos hívószámú telefon 5.000 forintos ösz-
szeggel való feltöltését követően válthatja ki, a 
tranzakciós azonosító felmutatásával, amely-
nek a sértett eleget tett.

A nyomozók olyan esetet is vizsgálnak, 
ahol a csalók hasonló módszerrel több száz-
ezer forinttal károsították meg sértettet.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, hogy 
aki kapott ilyen jellegű telefonhívást - füg-
getlenül attól, hogy a csalónak sikerült-e 
megtévesztenie - mentse el a hívás adatait 
és értesítse a rendőrséget!

•	 Javasoljuk, ha hasonló hívást kap, ellen-
őrizze!	 Érdeklődjön	 az	 említett	 telefon	
társaságoknál, vagy annál, akire a csalók 
éppen hivatkoznak.

•	 Hasonló esetek elkerülésének érdekében 
fokozott fenntartással kezeljék a jelzett 
tartalmú telefonhívásokat.

•	 A csalást elkövetni szándékozó szemé-
lyek utasításait ne hajtsák végre!

•	 Telefonon semmilyen adatát ne adja meg 
az ismeretlen telefonálónak, hiszen bár-
ki kiadhatja magát hivatalos személynek 
vagy cég képviselőjének!

•	 Nyereményről szóló e-mail érkezése ese-
tén is legyen óvatos!

•	 E-mail-ben se közölje senkivel a szám-
laszámát, sem a pin kódját és ne utaljon 
pénzt ismeretlen által megadott számlá-
ra!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatá-
vá válnak, illetve megpróbálják Önöket vagy 
hozzátartozójukat a fenti, vagy ahhoz hasonló 
módszerrel becsapni, akkor azonnal értesítsék 
a rendőrséget a 107 vagy 112 központi segély-
hívó telefonszámok valamelyikén!

Figyeljünk  
a gyalogosokra és 
a kerékpárosokra!
Szemelvények a Budaörsi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén történt közúti 
közlekedési balesetekből:
•	 Egy	személy	2016.	július	13-án	8	óra	kö-

rül Budaörsön a Kossuth Lajos utcában 
gépkocsival közlekedett. Befordult egy 
kapubeállóba, de közben nem adta meg 
az elsőbbséget a szemből egyenesen köz-
lekedő kerékpárosnak, így a járművek 
összeütköztek. A baleset következtében 
a biciklis az elsődleges orvosi vizsgálatok 
alapján könnyű sérüléseket szenvedett.

•	 Egy másik esetben 2016. július 16-án 9 
óra	 30	 perc	 körül	 egy	 személy	 Pilisvö-
rösváron a Fő úton közlekedett az általa 
vezetett személygépkocsival. A kijelölt 
gyalogátkelőhelyen a jármű jobb elejével 
nekiütközött a neki balról jobbra közle-
kedő idős asszonynak, aki az ütközés kö-
vetkeztében az úttestre esett és az elsőd-
leges szakértői vélemény alapján súlyos 
sérülést szenvedett.

Az ilyen és ehhez hasonló közlekedési bal-
esetek megelőzése érdekében a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
•	 A gyalogosok sokszor túlságosan bíznak 

védettségükben, figyelmetlenül lépnek az 
úttestre vagy egyszerűen rosszul becsülik 
meg a közeledő jármű távolságát és se-
bességét.   Másik jellemző figyelmetlen-
ség, hogy takarásból lépnek az úttestre, 
esélyt sem hagyva a járművezetőknek a 
megállásra. Gyalogátkelőhelyet mindig 
úgy közelítsünk meg, hogy meg tudjunk 
állni, akkor is, ha a gyalogos hirtelen lép 
le az úttestre.

•	 Nyáron gyakoribb a figyelmetlenség és 
a bágyadt közlekedés. Ilyenkor a gyalo-
gosok jellemzően kevésbé néznek körül 
az úttestre lépésüket megelőzően vagy 
kevésbé mérik fel helyesen a veszélyeket, 
ezért különösen vigyázni kell rájuk.

•	 Haladásunk során tartsunk nagyobb kö-
vetési távolságot!

•	 Legyünk figyelmesebbek a közlekedés-
ben résztvevőkkel szemben, legyen az 
másik gépjárművezető, kerékpáros vagy 
gyalogos.

•	 Az elsőbbségi jogot minden esetben ad-
ják meg.

•	 Tartsák be a sebességkorlátokat!
•	 A nyári szünetben különösen ügyelje-

nek a gyermekekre, amennyiben az úton 
vagy annak közelében akár gyalogosan, 
akár kerékpárral megjelennek. Számítsa-
nak arra, hogy a gyermekek közlekedése 
gyakran kiszámíthatatlan, sokszor nincs 
veszélyérzetük, és teljesen másként lát-
ják a világot, időnként kalandot keresve 
minden észlelt dologban.

•	 Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb ve-
zetéssel meg lehet előzni a gyalogos bal-
eseteket, még akkor is, ha azt a gyalogos 
figyelmetlensége váltotta ki.
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Balesetveszélyes  
és büntethető!

HOL TILOS KERÉKPÁROZNI? 
 MI AZ AMI TILOS ÉS MI AZ AMI ÉLETVESZÉLYES? 

AZ ALÁBBI ÍRÁSBÓL MEGTUDHATJA.

Óvatosan közlekedjenek!
Figyeljenek a gyalogosokra és a kerékpárosokra!

Köztudott, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok a közúti közleke-
dés legvédtelenebb résztvevői, hiszen az ő testüket egy esetleges 

baleset során semmi nem védi. Ezért, ha a balesetnek gyalogos vagy 
kerékpáros a részese soha nem az a kérdés, hogy történt-e személyi 
sérülés, hanem az, hogy annak milyen a foka: könnyű, súlyos, vagy 
éppen halálos!

A gyalogos és kerékpáros közlekedés kérdésköre 2016. évben is pri-
oritást élvez a baleset-megelőzés szempontjából.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a bal-
esetek elkerülése érdekében felhívja a kerékpárosok figyelmét az 
alábbiakra:

Tilos kerékpározni:
•	 Ott,	 ahol	 ezt	 tábla	

tiltja, valamint autó-
pályán és autóúton;

•	 Főútvonalon a 12. 
életévét be nem töl-
tött személynek;

•	 Kijelölt gyalogos át-
kelőhelyen (A kerék-
párról le kell szállni, 
és azt tolva kell az 
úttesten áthaladni! A 
gyalogos átkelőhelyen 
csak a gyalogosnak 
van elsőbbsége, a ke-
rékpárosnak nincs!)

Tilos és veszélyes:
•	 Kézben tartott mobiltelefonnal kerékpározni;
•	 Egymás mellett kerékpározni;
•	 Elengedett kormánnyal kerékpározni;
•	 Egymást vontatni;
•	 Kerékpárral állatot vezetni;
•	 A kerékpárhoz (kerékpár-utánfutót kivéve) egyéb vontatmányt 

kapcsolni;
•	 Rossz műszaki állapotú kerékpárral kerékpározni;
•	 Sötétben, szürkületkor, rossz látási viszonyok között kivilágítat-

lan kerékpárral, valamint lakott területen kívül fényvisszaverő 
mellény nélkül részt venni a forgalomban;

•	 Biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotban kerékpározni 
(pl.: erősen ittas állapotban).

Felhívjuk a biciklisek figyelmét arra, hogy a balesetek elkerülése vé-
gett – ahogy a többi jármű esetében is – a rendőrség kiemelt figyelmet 
fordít a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartására, fokozottan 
ellenőrzi a kerékpáros közlekedést!

Az általuk okozott szabálysértés bírságot, bűncselekmény pedig bün-
tetőeljárást von maga után!

Felhívjuk továbbá a járművezetők figyelmét, hogy a nyári szünetben 
megnő a gyermekek részvétele a közúti forgalomban, akikkel szem-
ben nagyobb odafigyelésre és toleranciára lehet szükség.

Balesetmentes közlekedést kíván a Budaörsi Rendőrkapitányság!

 Újszülött őstulok borjak a 
Budakeszi Vadasparkban

Budakeszi, 2016. július 25. – A 
Budakeszi Vadaspark elsődleges 
célja, hogy a kis- és nagykorú 
látogatókkal eredeti élőhelyükön 
ismertesse meg a Magyarorszá-
gon őshonos, illetve a Kárpát-me-
dencébe betelepült állatokat. 

A 2015-ben érkezett és 2016-
ban bővült őstulok gulya 

befogadásával tovább erősödött 
a Vadaspark rezervátum jellege, 
és sikeresnek bizonyult az őstu-
lok program: a most született új 
jövevényekkel együtt immár hat 
egyedből áll a Budakeszin találha-
tó, a minden ma élő szarvasmar-
ha-fajta ősét képviselő őstulok 
állomány.

Az őstulok a párosujjú patások 
rendjébe és a tülkösszarvúak csa-
ládjába tartozó, mára már kihalt 
faj. Európa legnagyobb növény-
evője	 lehetett.	 260-310	 cm-es	
testhossza, 155-180 cm-es mar-
magassága, 700-1500 kg-os súlya, 
80 cm-nél is nagyobb szarva jóval 
meghaladja a ma élő legnagyobb 
bölények méreteit is. A nemek 
közti különbségek nem csak a 
test és a szarvak méretbeli eltéré-
seiben mutatkoznak meg: a szőr 
színe is jelentősen különbözik 
(a	 bikák	 sötétbarnák	 vagy	 feke-
ték, a tehenek és a borjak világos 
vagy vöröses barnák), azonban az 
orr körvonalát követő fehér folt 
mindkét nemnél megfigyelhető.

 „A Budakeszi Vadaspark a 
Budai Tájvédelmi Körzet része-
ként egy természetes, őshonos 
erdőterületen helyezkedik el, me-
lyet	 a	 Pilisi	 Parkerdő	 Zrt.	 kezel.	
A látogatók ennek köszönhetően 
természetes élőhelyükön, test-
közelben ismerkedhetnek meg 
a Kárpát-medencébe betelepült, 
az itt élő és az egykor itt élt ál-
latokkal. Ilyen fajhoz tartozik a 
nálunk élő őstulok gulya, név sze-

rint Lupó, a bika, és a két tehén, 
Lavinia és Paulina is. A 2015-ös 
évben még csak egy, idén viszont 
már kettő borjúval örvendeztet-
ték meg a Vadaspark gondozóit, 
és hamarosan a látogatókat is. A 
borjak egészségesek és már lábra 
is álltak. Szülei, és természetesen 

a vadasparki gondozók vigyázó 
tekintetétől kísérve hamarosan 
felfedezhetik a körülöttük lévő 
világot” – mondta Szabó Péter, a 
Budakeszi Vadaspark igazgatója.     

A kutatók barlangrajzokra és 
korabeli leírásokra hagyatkozva 
tettek kísérletet arra, hogy re-
konstruálják az 1627-ben kihalt 
őstulkot. „Feltámasztásának” fő 
célja, hogy újra benépesítsék vele 
Európa vad ökoszisztémáit; hogy 
a marhák egykori ősei újra létez-
zenek a vadonban, a háziasított 
fajtákkal együtt élve. Az őstulkok 
feltámasztásába	 az	 1920-30-as	
években először a Heck testvérek 
vágtak bele: primitív jelleget hor-
dozó, ősi fajok keresztezésével, 
több évtizedes munka során sike-
rült egy küllemre meglehetősen 
hasonló fajt előállítaniuk, ám mivel 
ez a faj méreteiben még mindig el-
maradt az őstuloktól, a 20. század-
ban számos újabb feltámasztási kí-
sérlet vette kezdetét, mint például 
a Tauros-program, vagy az Uruz-
projekt. Ezek a kezdeményezések 
nem a Heck-marhát tenyésztették 
tovább, hanem különböző fajták 
pároztatásával igyekeztek őstulkot 
tenyészteni. 

A célhoz talán legközelebb je-
lenleg a Hortobágyi Nemzeti Park 
területén, a Pentezugban 1997-
ben létrehozott, minimális embe-
ri beavatkozást igénylő bioszféra 
rezervátumban zajló tenyésztési 
program áll – szakmai együttmű-
ködés keretei között innen érke-
zett Budakeszire Lupó, Lavinia és 
Paulina is. 
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SZUPERNAGYI 2. RÉSZ

IDŐSKORÚAK ÁLDOZATTÁ VÁLÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE SZOLGÁLÓ TANÁCSOK 

Magyarországon minden ötödik 
ember időskorúnak számít, vagyis 
betöltötte a hatvanadik életévét. 
Az idősek 61%-a nő. Napjainkra 
jelentősen csökkent a többgeneráci-
ós családok száma, az idős emberek 
többsége egyedül vagy másik időssel 
él együtt. Életkori, fizikai, mentális 
sajátosságaikból, helyzetükből, 
állapotukból adódóan, a társa-
dalomban betöltött szerepüknél 
fogva az átlagnál sérülékenyebbek, 
kiszolgáltatottabbak, fokozottab-
ban veszélyeztetettek bizonyos 
bűncselekményekkel szemben. 

Zseblopás és alkalmi lopás  
elkerülésére mit tehetünk?
•	 Bevásárlását lehetőség sze-

rint nappalra időzítse!
•	 Kerülje a zsúfolt helyeket, 

bevásárlóközpontban, pi-
acon, tömegközlekedési 
eszközökön, mert ezek a 
zsebtolvajok számára ideális 
elkövetési terepet jelente-
nek!

•	 Vásárláskor ne tegye táská-
ját, pénztárcáját a pultra!

•	 Értéktárgyait,	 pénztárcáját,	
bankkártyáját, mobiltele-
fonját, iratait ne tegye táska, 
kosár tetejére, annak külső 
zsebébe, azokat belső zseb-
ben helyezze el, vagy zárha-
tó táskában, melyet szorosan 
testközelben tartson!

•	 Soha ne tartsa bankkártyája 
mellett PIN azonosító kód-
ját, mert ennek ismeretében 
a tettes akár hitelkeretét is 
felveheti valamely ATM au-
tomatából!

•	 A pénzkiadó automata által 
kiadott kontroll szelvényt 
vegye magához, mert szá-
mos információt tartalmaz 
számlájáról!

•	 Közelében folyamatosan 
gyanús viselkedést tanúsí-
tó	 személy(ek)	 megjelenése	

esetén ellenőrizze értékei 
meglétét, és ha tetten érte a 
zsebtolvajt hangosan kérjen 
segítséget a közelben tartóz-
kodó személyektől! Ne száll-
jon szembe a támadóval!

•	 Vásárlás közben ne hagyja 
kocsija utasterében értékeit! 
Gépkocsiját, annak ablakait 
ne hagyja nyitva!

•	 Amennyiben iratok mel-
lett lakáskulcsot is elvittek, 
sürgősen cseréltessen zárat 
otthonán!

•	 Ha bankkártyáját vitték el, 
mihamarabb tiltassa le azt!

•	 Elutazáskor fokozottan vi-
gyázzon értékeire, mert pá-
lyaudvarokon, vonatokon 
jellemzőek a csomaglopá-
sok!

•	 Le- és felszálláskor ügyeljen 
táskáira, azokat ne bízza is-
meretlenekre!

•	 A vállra akasztható táskát ne 
csapja a háta mögé, hanem 
tartsa a teste előtt, vagy szo-
rosan a hóna alatt, így észre-
vétlenül senki nem nyúlhat 
hozzá.

•	 Idegen kérésére ne váltson 
fel pénzt!

Rablások elkerülésére  
mit tehetünk?
•	 A közterületen elkövetett 

rablások megelőzése érdeké-
ben sötétedés után lehetőleg 
kerülje az elhagyatott, nép-
telen helyeket!

•	 Fokozott figyelmet tanúsít-
son, ha nagyobb összeget 
vesz fel bankban vagy vala-
melyik automatánál, hiszen 
sok esetben az elkövetők 
kifigyelik, ki vesz fel pénzt, 
követik, majd megtámadják. 
Ezért a bankban minél előbb 
tegye biztos helyre a pénzt, 
anélkül, hogy mások figyel-
mét felkeltené!

•	 Ékszereit	 az	 utcán	 rejtse	 a	
ruha alá, és csak annyi pénzt 

hordjon magánál, amennyi 
feltétlenül szükséges!

•	 Ha az utcán veszélyeztetve 
érzi magát, mielőbb men-
jen olyan helyre, ahol több 
ember tartózkodik, vagy 
forduljon olyan személyhez, 
aki egyenruhát visel!

•	 Megtámadása esetén őrizze 
meg nyugalmát, ne tegyen 
félreérthető, hirtelen moz-
dulatokat, és adja át azt, amit 
a rabló kér. Mindenképpen 
célszerűbb a szituáció fel-
oldása helyzetelhagyással 
(meneküléssel),	 mint	 el-
lenállással. Amennyiben ez 
nem sikerül, segítségkérés-
sel hívhatja fel magára a fi-
gyelmet!

•	 A rendőri tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az idős sze-
mélyeket gyakran a lakásuk 
közvetlen környezetében az 
utcán, lépcsőházban, sőt a 
lakásaik ajtajában támadják 
meg, ezért otthon se veszítse 
el éberségét!

•	 Ajánlott, hogy lakáskulcsait 
ne az ajtóban kezdje el ke-
resni, hanem készítse elő, 
majd az ajtót azonnal zárja 
be maga után!

•	 Ismeretlen személlyel ne 

szálljanak be a liftbe, vala-
mint kihalt lépcsőházban ne 
közlekedjenek gyanúsnak 
tűnő idegenekkel!

Kórházi lopások elkerülésére 
mit tehetünk?
•	 Kórházban csak minimális 

értéket tartson magánál!
•	 Ékszereit,	 értékes	 óráját	

hagyja otthon!
•	 Mobil telefonját tartsa ma-

gánál, vagy elzárva!
•	 Táskáját, iratait, ne hagyja 

felügyelet nélkül, a beteg-
szobában mindig tartózkod-
jon valaki!

•	 Amennyiben műtét- vagy 
hosszabb kezelés előtt áll, 
értékeit bízza a személyzet-
re, szobatársaira, vagy láto-
gatójával küldje haza!

Amennyiben mégis bűncselek-
mény áldozatává válna, kérjük, 
azonnal értesítse a Rendőrséget a 
107-es illetve a 112-es segélyhívó 
számon, valamint forduljon se-
gítségért a területi áldozatsegítő 
szolgálathoz.

Kürtösi Pál rendőr főtörzsmester, körzeti megbízott, Budakeszi
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Informatika és testnevelés szakos tanárokat keresünk
A Nagy Sándor József Gimnázium keres:
- informatika szakos középiskolai tanárt

 (v. matematika-informatika)
- testnevelés szakos tanárt és rendszergazdát.

A részletekét érdeklődni lehet: 
 e-mail: nsjgig@gmail.com  

 Telefonon: 06-23/451-506, 06-30/906-0594

Vadaspark Étterembe konyhai kisegítőt keresünk,
 heti 5 x 8 órában, 2 műszakos munkarendben.

Jelentkezés a 06-1/275-2436 telefonszámon,
 vagy önéletrajzzal a vadaspark@vadasparkrest.com e-mail címen

Eladó Budakeszin SAUNIER DUVAL ThemaClassic  
(FA S 30 E) kazán, mely PB-re és vezetékes gázra is alkalmas. 

Tel.: 06-23/450-158
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2016. AUGUSZTUSI PROGRAMOK A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN
2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

1. HÉTFŐ               9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                               13.30       VARRÓKLUB: TÁSKA KÉSZÍTÉSE
2. KEDD:               15h:         KREATÍV KÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL
3. SZERDA:           10h:         ZENÉS TORNA
                               13h:         HÁZI PRAKTIKÁK, NEM CSAK NŐKNEK (RUKKOLA, DINNYE, LEVENDULA)
                               15h:         FILMKLUB: ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK A CSALÁDBÓL
4. CSÜTÖRTÖK:   10h:         ÉNEKELJÜNK EGYÜTT - KARAOKE DÉLELŐTT
5. PÉNTEK:           10h:         JÁTÉKOS DÉLELŐTT: ACTIVITY

8. HÉTFŐ:             9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
9. KEDD:               14h:         FÜLBEMÁSZÓ DALLAMOK
10. SZERDA:         10h:        ZENÉS TORNA
                               15h:        FILMKLUB: 40 ÉS ANNYI
11. CSÜTÖRTÖK  10h:        REJTVÉNYFEJTŐ KLUB
12. PÉNTEK: 10h:        EZER KÉRDÉS - EZER VÁLASZ VETÉLKEDŐ

15. HÉTFŐ            9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                               14h:        KEDVES TÖRTÉNETEK: ÁLLATOKRÓL, HÁZI KEDVENCEKRŐL  
16. KEDD              15h:        KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL
17. SZERDA: 10h:        ZENÉS TORNA
                               15h:        FILMKLUB: JADVIGA PÁRNÁJA
18. CSÜTÖRTÖK: 15h:        ISTVÁN A KIRÁLY : A ROCKOPERA FILMVETÍTÉSE
19. PÉNTEK:         10h:        JÁTÁKOS DÉLELŐTT: ACTIVITY

22. HÉTFŐ: 9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
23. KEDD 10h:        MANDALA SZÍNEZÉS
24. SZERDA          10h:        ZENÉS TORNA
                               15h:        FILMKLUB: RAGYOGJ!    
25. CSÜTÖRTÖK: 10h:        MACSKÁS DÉLELŐTT: KIFESTŐK SZÍNEZÉSE
26. PÉNTEK: 10h:        EZER KÉRDÉS - EZER VÁLASZ VETÉLKEDŐ

29. HÉTFŐ:            9.30:      KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                                14h:       A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA:. HOZZON FOTÓKAT, MELYEK FONTOSAK ÖNNEK!
30. KEDD:              10h:       JÁTÉKOS DÉLELŐTT: ISMERKEDJÜNK MEG ÚJ TÁRSASJÁTÉKOKKAL!
31. SZERDA:          10h:       ZENÉS TORNA
                                13h:       IRODALMI KLUB
                                15h:       FILMKLUB KÖZKÍVÁNATRA: HAJNALI LÁZ

MINDEN FENTI PROGRAMUNK INGYENES. AUGUSZTUS HÓNAPBAN SZÜNETEL A JÓGA, 
ÉS A KERÁMIA FOGLALKOZÁS, EZEK SZEPTEMBERBEN INDULNAK ÚJRA.

 A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: 
FODRÁSZ, PEDIKÜR (BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451-279, e-mail: ino.budakeszi@gmail.com,
 www.facebook.com Generációk Háza Budakeszi



2016. AUGUSZTUS

18

Budakeszin	1960-ban	alakult	könyvtár,	s	1963-ban	nevezték	ki	az	első	könyvtárost,	Pongor	
Istvánnét. Márta néni 20 évig vezette a települési könyvtárat, mely 1970-től Budai Járási 

Könyvtárként működött. Pongor Istvánné közéleti tevékenysége és kedves személye miatt meg-
határozó alakja volt Budakeszi közösségének.  

Márta	nénit	90.	születésnapja	alkalmából	dr.	Győri	Ottilia	polgármester,	Ostoros	Gyula	és	
felesége	Bódi	Zsuzsanna	köszöntötte.	

 

Az	önkormányzat	nevében	Vrábel	Miklósné	pedagógust	köszöntötte dr.	Győri	Ottilia	pol-
gármester,	Ohr	Alajos	alpolgármester,	Somlóvári	Józsefné	képviselő.	Rózsika	néni	hosszú	

évtizeden át tanította a Budakeszi gyerekeket igen nagy odafigyeléssel, türelemmel és hozzá-
értéssel.

 80. születésnapja alkalmából szeretettel gratulálunk,  jó egészséget, további sok szép nyug-
díjas éveket kívánunk!   

Isten éltesse! 60 év felettiek 
kiállítása

Kiállítás nyílik hatvan éven felüli budakeszi 
lakosok alkotásaiból 

2016. OKTÓBER 11-ÉN 
      15 ÓRAKOR 

a Generációk Házában  
(Budakeszi Erdő u. 83.)

A	kiállításra	szánt	tárgyakat	(kézimunka,	
festmény, fénykép, dísztárgy, kisplasztika, 
fafaragás, kisebb bútor stb.) a Generációk 

Házában lehet leadni 2016. szeptember 19.  
és október 5. között, nyitva tartási időben.

 Budakeszi Város Idősügyi Tanácsa
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BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.

www.protein-vitamin.hu | www.biotechusashop.hu

* A BioTechUSA kínálatából. A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. Az akciós árak 2016. 08. 01-31. között, ill. a készlet erejéig 
érvényesek! A termékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek. Áraink fogyasztói árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Két 
akció egymással össze nem vonható. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyen súlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

3 290Ft
Kiszerelés: 454 g
3 990 Ft 7 247 Ft/kg

augusztus 1-31.

FEHÉRJE AKCIÓ!

EGY FEHÉRJE SZÁMTALAN CÉLRA*



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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