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Rendkívüli testületi ülés volt
Június 28-án délelőtt 
rendkívüli testületi 
ülést tartottak a város-
házán, melyet elsősor-
ban határidős pályáza-
tok indokoltak. Többek 
között óvodavezetők 
kinevezéséről, beruhá-
zások finanszírozásához 
szükséges források költ-
ségvetésbeli átcsoporto-
sításáról, önkormányza-
ti ingatlanok értékesíté-
séről és a polgármester 
első féléves jutalmáról 
határoztak a képvise-
lők.

 Rendkívüli testületi ülést 
hívtak össze június 28-án 

délelőttre a városházán. Sürgős-
ségét pályázati határidők indo-
kolták. A képviselő-testület ti-
zenkét fővel vett részt a 
tanácskozáson, de így is határo-
zatképes volt. Premecz Enikő, 
Simándi Szelim és Hauser Péter 
előre jelezték távolmaradásukat. 
Az ülés megkezdése előtt a jelen 
lévők rövid ideig tartó néma vi-
gyázzállással rótták le tiszteletü-
ket a közelmúltban elhunyt Ko-
vách Tibor és Riedl Zoltán előtt, 
akik egykor bizottsági tagként, 
illetve képviselőként a város szol-
gálatában álltak.

A napirendek elfogadása előtt 
Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) ja-
vasolta a polgármester első félévi 
jutalmát levenni a napirendről, 
amit azzal indokolt, hogy az első 
félév még nem ért véget, illetve 
nem indokolt rendkívüli ülésen 
tárgyalni. Ezt 8 nem, 3 igen (Fi-
desz-KDNP-s képviselők) sza-
vazattal a képviselő-testület nem 
támogatta.

Napirend előtti hozzászólások 
közül elsőként Bakó Krisztina 
(BFE) intézte szavait a műsza-
ki ügyosztály vezetőjének, Lő-

rincz Mihálynak. A Domb utcai 
lakóparkban élők beadvánnyal 
fordultak az önkormányzathoz, 
az elégtelen számú parkolóhely 
ügyében, ezért kéri, hogy vizs-
gálják meg alaposan az ügyet és 
adjanak választ mihamarabb. 
Ezen kívül a Kisfaludy utca vég-
leges helyreállításának végső 
dátuma iránt érdeklődött, illet-
ve annak a Kossuth Lajos utcai 
kereszteződésének veszélyeire 
hívta föl a figyelmet: a forgalom 
figyelésére szolgáló tükör rosszul 
van beállítva, a növényzet takarja 
a kereszteződés jó beláthatósá-
gát. Lőrincz Mihály válaszában 
elmondta, hogy bár megfelelő 
mennyiségű parkolót alakítottak 
ki a kivitelezők, azok egy részét 
a házak földszintjén kialakított 
üzleteknek adták haszonbérbe, 
ezért jut kevés a lakóknak. Ennek 
ellenére megvizsgálják a lakók 
kérését, bár növényekkel borított 
közterület rovására szeretnének 
hat parkolóhelyet. A Kisfaludy 
utca munkaterületét éppen teg-
nap vették át a kivitelezők, jövő 
héten kutatófúrások kezdődnek 
s utána kezdik meg a tényleges 
munkát, melyről írásban fogják 
tájékoztatni a lakosságot. A Kos-
suth utcai kereszteződésnél a nö-
vények visszavágásának szüksé-
gességét jelezni fogja a BTG felé.

Tóth Ferenc (BFE) is a mű-
szaki ügyosztály vezetőjét tájé-
koztatta a körzetében lévő Hajnal 
utca – Őszibarack utca (valójá-
ban ott már Felleg utca) kereszte-
ződésnek problémájáról, illetve a 
lakosok a Hajnal utca egyirányú-
ságának megfordítására vonat-
kozó kérelmét tolmácsolta, ezen 
kívül bokornyírásra hívta fel a 
figyelmet.

A kamaraerdeiek képviseleté-
ben Kisfalvi Péter (BFE) jelezte 
az ott élők problémáját, ami a 
Kamaraerdei Ifjúsági Parkból és 
az ipari területek felől érkező zaj 
az éjszakai órákban. A képviselő 
kérte, hogy egyeztessenek a XI. 
kerülettel a szórakozóhely kap-

csán, illetve a Kamaraerdő hatá-
rában működő cégekkel. Mivel az 
iparterület felől érkező zajról Kis-
falvi Péter nem tudta megmon-
dani pontosan, melyik vállalattól 
származik, ezért a polgármester 
arra kérte, ennek járjanak utána, 
hogy meg lehessen tenni a szük-
séges lépéseket.

Stift Nándor (BFE) a hulla-
dékszállítás hiányosságaival kap-
csolatban jelezte észrevételeit. A 
lakótelepen hétfőn nem vitték el 
a szemetet az ÉTH munkatársai. 
Lőrincz Mihálynak tolmácsolta a 
Patkó utca 3. lakóinak kérését a 
fák gallyazására vonatkozóan, il-
letve érdeklődött a Vackor óvoda 
nyári felújításainak helyzetéről. 
Bíró Gyula válaszolt a szemét-
tel kapcsolatban, csupán annyi 
történt, hogy az 1,1 köbméteres 
kukákat nem ürítették, mert nem 
volt kulcs a szemétszállítóknál 
az elzárt kerítéshez. Az alpol-
gármester itt ragadta meg az al-
kalmat arra, hogy bejelentse, az 
elkövetkező néhány hétben fog-
ják feltörni a betont a buszvégál-
lomáson, ezért kéri a környéken 
élők türelmét a zaj és por miatt. A 
műszaki ügyosztály vezetője tájé-
koztatott az óvodák felújításáról, 
mely szerint azok a terv szerint 
haladnak.

Löfler Dávid azt nehezmé-
nyezte, hogy a június 24-i, a helyi 
építési szabályzat változtatása mi-
att összehívott lakossági fórumon 
nem jelentek meg az összes olyan 
képviselő és a polgármester, akik 
az átsorolási tervezetek között 
szereplő, a lőtér melletti területre 
lakóparkot szavaztak meg, ezért 
nem kaptak kérdéseikre konkrét 
választ. Ezért ebben az ügyben 
szeretné, ha kiírnának egy új la-
kossági fórumot, ami lehetőség 
szerint nem a nyári időszakban 
van. Wittinghoff Tamás felhívta a 
képviselő figyelmét arra, hogy ez 
szakmai jellegű fórum volt, nem 
közmeghallgatás, természetes, 
hogy csak a témával kapcsolat-
ban álló városházi munkatársak 

voltak jelen és egyébként sem 
helyszíne politikai csatározások-
nak. A lakópark építés ellenző 
fideszeseknek pedig felhívta a 
figyelmét arra, hogy a város ke-
leti határában jóval nagyobb 
volumenű építkezések zajlanak, 
a fideszes vezetés alá tartozó XI. 
kerületben, egyébiránt pedig 
2003-ban a fideszes képviselők 
szavaztak az ellen, hogy azon 
a területen a megfelelő szabá-
lyozásig ne lehessen ott semmit 
kialakítani. Majd kitért a lőtér 
ügyére is, amely viszont a kör-
nyéken élőket zavarja, melyről 
hivatalosan is ki fogják kérni a 
polgárok véleményét. Löfler Dá-
vid szerint azonban nem politikai 
kérdés, hogy a leendő lakók hol 
fognak parkolni. Lőrincz Mihály 
úgy emlékezett, ő az ilyen jelle-
gű kérdéseket megválaszolta a 
fórumon és elolvashatók a terv-
dokumentációban, mely tartal-
mazza a parkolók mennyiségét 
és a közlekedési kapcsolatokat is. 
Úgy érzi, minden szakmai kér-
dést megválaszolt és a kérdező 
polgár sem tartotta hiányosnak a 
választ. Wittinghoff Tamás arról 
is felvilágosította Löfler Dávi-
dot, hogy azért az ő neve van az 
előterjesztés alatt, mert a hivatal 
szakmai előterjesztéseit hivatalo-
san ő nyújtja be.

A túlburjánzott és az autós 
közlekedést zavaró bokrokat 
említette problémának Ritter 
Gergely (BFE) is, ezen kívül a 
Garibaldi utcai kereszteződés ál-
lapotát említette, ahol gyalogjáró 
sincs. Lakossági kérés, hogy ter-
jesszék ki a parkolási korlátozást 
a főúton a városházáig. Végül 
örömét fejezte ki az iránt, hogy 
a lomtalanítás végeztével a szer-
vezők maradéktalanul kitakarí-
tották az utcát. Lőrincz Mihály 
elmondta, a Garibaldi utcánál 
a tulajdonviszonyok lassítják a 
területrendezést. Egy része bár 
közforgalmi út, a MOL tulajdo-
na, és hozzájárulásuk szükséges 
a körforgalom kialakításának 
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engedélyeztetéshez, de ennek 
egyelőre úgy tűnik, nem lesz aka-
dálya. Véleménye szerint az enge-
délyeztetési folyamat még az idén 
lezajlik és jövőre már a kivitelezé-
sen lehet gondolkozni.

Az első napirendi pontnál – 
Budaörs Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendele-
tének módosítása – Molnár Gá-
bor, a pénzügyi bizottság elnöke 
megjegyezte, hogy a bizottsági 
ülésen az elfogadásra benyújtott 
határozati javaslatra, mely tartal-
maz óvodafejlesztési és idősekre 
vonatkozó beruházásokat is, a 
fideszes képviselő nemmel sza-
vazott, ami érthetetlen, hiszen 
éppen a fideszes kormány hirdeti, 
hogy a családok éve van, de ami-
kor tehetnének érte, akkor lesza-
vazzák. Löfler Dávid azzal mente-
getőzött, hogy például az idősek 
otthona építéséhez annak idején 
a közbeszerzési eljárást figyelem-
mel kísérte a Transparency Inter-
national 3 millió forintért, amire 
akkor Bocsi István jegyző azt 
mondta, erre azért volt szükség, 
hogy ne legyen túl magas a kivi-
telezés költsége. Most pedig arról 
kell szavazniuk a képviselőknek, 
hogy 18 milliót pluszban átcso-
portosítsanak a költségvetésben 
az idősek otthona építkezésé-
re, azaz mégsem sikerült elérni, 
hogy ne keletkezzenek többlet-
költségek. Ráadásul arról volt 
szó, hogy ezek a dokumentumok 
nyilvánosak lesznek. Wittinghoff 
Tamás szerint ez nem elegendő 
indok arra, hogy ezzel együtt a 
Csicsergő óvoda udvarának fel-
újítását is leszavazzák. Lőrincz 
Mihály azért elmagyarázta, hogy 
a többletköltség az idősek ottho-
nánál részben amiatt keletkezett, 
hogy az előzetes fúrások elvég-
zése ellenére a talajról kiderült, 
hogy nem alkalmas az épület 
elbírására, így talajcserét is kel-
lett végezni, másrészt országo-
san egyre kevesebb az építőipari 
munkavállaló, szakember, így 
munkájuk értéke is emelkedik. 
Ezen kívül többletköltséggel jár 
az intézményvezető kérése is, 
hogy az ablakrendszer nyitható 
legyen, ugyanis eredetileg zártat 
terveztek. Löfler Dávid azonban 
még a dokumentumok elérhető-
ségét kifogásolta, ő ugyanis nem 

találta, és kérte a jegyzőt, hogy 
küldje át neki. Ennél a pontnál 
a polgármester szólt Löfler Dá-
vidnak, hogy eltér a napirend 
témájától, melyet a képviselő úgy 
értelmezett, hogy Wittinghoff Ta-
más korlátozza vélemény nyilvá-
nításában, amivel sérti a demok-
ráciát. Löfler Dávid feleletében 
utalt arra, hogy sokszor a polgár-
mester is eltér a napirendi pontok 
témájától, amikor visszavág az őt 
ért vádakra. Végül a határoza-
tot 9 igennel elfogadták, két Fi-
desz-KDNP-s képviselő nemmel 
szavazott, Sokolowski Márk (Fi-

desz-KDNP) pedig éppen nem 
tartózkodott a teremben.

A második, harmadik, ne-
gyedik és ötödik napirendi pont 
óvodák intézményvezetői meg-
bízásáról szólt, melyeket egybe-
hangzóan elfogadott a képvise-
lő-testület. Így 2019. augusztus 
1-jétől 2024. július 31-ig a Bu-
daörsi Kincskereső Óvoda intéz-
ményvezetője továbbra is Szilágyi 
Anikó lesz, a Budaörsi Mákszem 
Óvoda intézményvezetője Gyön-
gyösi Mária, a Budaörsi Csillag-
fürt Óvoda vezetője Tóthné Ne-
mes Zsuzsanna, a Holdfény Utcai 
Óvoda vezetője pedig Maksainé 
Gecse Erika lesz. Utóbbi esetben 
kellett csak pályázatot kiírni tör-
vény szerint, mert abban az eset-
ben kötelező, ha valaki már két 
ciklusban is ellátta a feladatot, de 
a pozícióra nem pályázott más.

A hatodik, hetedik és nyol-
cadik napirend szociális intéz-
ményekkel kapcsolatos döntések 
voltak, melyeket a testület tagjai 
mind megszavaztak.

A kilencedik napirendet – 

Részvételi szándék kifejezése a 
„Küzdelem az antiszemitizmus 
ellen Közép-Európában” projekt-
ben – is egyhangúlag fogadták el, 
valamint a budaörsi Nepomuki 
Szent János templom felújításá-
nak támogatását is.

A tizenegyedik, a tizenket-
tedik, tizenharmadik, a tizen-
negyedik és a tizenötödik na-
pirendi pontok önkormányzati 
ingatlanokkal kapcsolatosak vol-
tak, melyek közül az értékesítésre 
vonatkozóakra a Fidesz-KDNP-s 
képviselők tartózkodással, illetve 
nemmel szavaztak.

A tizenhatodik napirendi 
pont a TÖRS Kft. végelszámolá-
sának kezdeményezésének elfo-
gadásáról szólt, melyet 9 igennel 
és 2 fideszes tartózkodással fo-
gadtak el.

Végül a tizenhetedik napirend 
volt a polgármester 2019. I. félévi 
jutalmáról szóló határozati javas-
lat, melynél Löfler Dávid ismét 
felszólalt és az ülés elején már 
elmondott indokai mellett azzal 
is alátámasztotta javaslatát, hogy 
mivel Wittinghoff Tamás mun-
kája több ponton is kiigazításra 
szorult, illetve az Európai Parla-
menti választások kampányidő-
szakában nem a város ügyeivel 
foglalkozott, ezért nem feltétlenül 
szolgált rá a jutalomra. Ugyanek-
kor előhozakodott azzal is, hogy 
Bíró Gyula a múlt hét pénteki 
sajtótájékoztató időpontját és a 
polgármestert ért vádakat azzal 
kifogásolta, hogy Wittinghoff Ta-
más nincs jelen, hogy reagáljon, 
hiszen szabadságát tölti, amiről 
mindenkinek tudnia kellene, hi-
szen a testület dönt annak idő-

pontjáról. Löfler Dávid előkereste 
és ezúttal Bíró Gyula elé tárta, 
hogy hivatalosan nem tudhatott 
a polgármester szabadságáról, 
mert júniusra nem irányoztak elő 
számára, ugyanakkor saját maga 
dönthet 29 nap szabadság üteme-
zéséről, azonban arról tájékoztat-
nia kellett volna a testület tagjait, 
ami nem történt meg. Ezért emi-
att is számon kérte a polgármes-
tert. Mivel a napirend tárgyalá-
sából Wittinghoff Tamás ki volt 
zárva, Bocsi István jegyző vála-
szolt Löfler Dávidnak, Elmondta, 
hogy ez ügyben több szempontot 
is figyelembe kell venni, hiszen a 
városházán dolgozó munkavál-
lalók – amilyen a polgármester 
is – közül mások is kiérdemeltek 
jutalmat ebben az időszakban. S 
bár a félévből még hátravan két 
és fél munkanap, ez már nem 
befolyásolja a döntéshozatalt, azt 
pedig amúgy sem tehetik meg a 
többi munkavállalóval sem, hogy 
szeptemberig – a következő ren-
des testületi ülésig – várjanak a 
pénzükre. Bíró Gyula azzal vé-
dekezett, hogy Löfler Dávid, ha 
hivatalosan nem is értesítették 
róla, azért tudott arról, hogy a 
polgármester múlt héten szabad-
ságon volt. Ritter Gergely, mint 
előterjesztő, annyit fűzött hozzá, 
hogy a polgármestert a lakosok 
hatszor választották meg, ezért 
ez már bizonyítja, hogy megér-
demli a jutalmat. A végén még 
az is kiderült, mert Löfler Dávid 
újra utalt rá, hogy Wittinghoff 
Tamás aláírásával terjesztették 
elő a lőtér melletti telek ügyét. A 
képviselő tehát nem tudta, hogy 
a képviselői (egyéni) előterjesztés 
és a hivatali előterjesztés teljesen 
elkülönül egymástól. Végül 8 
igen, 2 nem szavazattal (Gáspár 
Béla (Fidesz-KDNP) nem volt a 
teremben) elfogadta a képviselő 
testület a polgármester 2019. I. 
félévi jutalmát.

Ezt követően zárt ülésen tár-
gyalták még a Kamaraerdei Óvo-
da intézményvezetői pályázatá-
nak elbírálását, a Hauser József 
Díj és a Sport Díj kitüntetés ado-
mányozásáról szóló és a Javaslat 
a „Budaörs Egészségügyéért Díj” 
kitüntetésre vonatkozó napirendi 
pontokat.

Borhegyi Éva
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VÁ L A S Z TÁ S I  K AM PÁ N NYA L K E Z D Ő D ÖT T A NYÁ R I  U B O R K A S Z E ZO N

A tervezett lakóparkról 
Sajtótájékoztatót tar-
tott június 21-én dél-
után a városházánál a 
Fidesz budaörsi szerve-
zete a lőtér mellé terve-
zett lakóparkról. 
Csenger-Zalán Zsolt 
fideszes országgyűlési 
képviselő és Czuczor 
Gergely a Fidesz helyi 
elnökének beszédeire 
Bíró Gyula (Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület) 
alpolgármester reagált, 
majd amikor a párbe-
széd politikai vitává 
kezdett fajulni, a jelen 
lévő Vágó Csaba kabi-
netvezető véget vetett 
a szóváltásnak.

 A május végén tartott kép-
viselő testületi ülésen a 

Budaörs Fejlődéséért Egyesület-
hez tartozó képviselők elfogadták 
azt a határozatot, mely a Budaörs 
nyugati határában lévő, a Sza-
badság út Csiki Pihenővel átel-
lenes oldalán, az Igaly Dinana-
féle lőtér szomszédságában lévő 
terület funkciót meghatározó 
övezeti átsorolását és külterület-
ből belterületbe vonását javasolja, 
annak érdekében, hogy ott a tu-
lajdonos – bizonyos feltételekkel 
– irodákat, lakásokat és egy étter-
met alakíthasson ki. A Fidesz-
KDNP frakció nehezményezte a 
tervezet gyors napirendre kerülé-
sét és a határozat elfogadását, lé-
vén még a szakbizottsági ülésen 
sem tárgyalhatták meg alaposan, 
hiszen az utólagos kiegészítések 
későn készültek el hozzá. A ter-
vezett beruházás nyolcvan la-
kás, irodák és egy étterem tervét 
tartalmazza. Az ülésen a fideszes 
képviselők és Bakó Krisztina 
BFE tag nem tudtak egyet érteni 
a terület ilyen hasznosításának 
tervével, mondván, az egyébként 
is nehézséget okozó közlekedés 

még nehezebb, a zsúfolt város 
még élhetetlenebb lesz egy esetle-
ges lakosságnövekedéssel.

A témával kapcsolatosan júni-
us 21-re összehívott sajtótájékoz-
tatót a közelgő, októberben ese-
dékes önkormányzati választások 
miatt a budaörsi Fidesz arra hasz-
nálta, hogy Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő bemutas-
sa a Fidesz budaörsi polgármes-
ter-jelöltjét, Czuczor Gergelyt, 
aki a párt helyi elnöke,  és persze 
ugyanakkor negatívan tüntes-
se fel a jelenlegi polgármestert, 
Wittinghoff Tamást koncepció 
nélkülinek nevezve. A polgármes-
ter éppen szabadságát töltötte.

Csenger-Zalán Zsolt az em-
lített telek hasznosítására vonat-
kozó ellenérveit sorolta fel, a bu-
daörsi óvodák, közutak már így 
is telítettek, furcsa, hogy éppen 
most és ilyen sürgősen próbálja 
a városvezetés a bővítést, amiért 
először nem is kértek cserébe 
semmit – mondta. Majd felhívta 
a figyelmet arra a szerinte visszás 
helyzetre, hogy Budakeszin ha-
sonló körülmények között lévő, 
zöldterületet érintő beruházói lé-
péssel szemben az ott élő ellenzé-
ki képviselő Szél Bernadett lépett 
fel, míg itt ugyanezt a Fidesz teszi 
meg. S bár a témához nem tarto-
zott, de megemlítette Wittinghoff 
Tamás féléves jutalmát is.

Czuczor Gergely azt kérdője-
lezte meg, hogy a tervezett beru-
házás a lakosság érdekeit szolgál-
ja majd. Tősgyökeres budaörsiként 
jól látja, milyen rossz irányban 
változott a város az elmúlt har-
minc évben, hiszen sokan élhe-
tetlennek minősítik túlzsúfoltsá-
gát – tette hozzá. Majd az iránt 
érdeklődött, vajon milyen érdeke 
fűződik ehhez a beruházáshoz a 
jelenlegi városvezetésnek.

A sajtótájékoztatón jelen volt 
Bíró Gyula (BFE) alpolgármester 
is, aki, miután felrótta a terület 
országgyűlési képviselőjének, 
hogy nem állt ki Budaörs mellett 
sem az iskolák államosítása, sem 
a szolidaritási adó, sem az autó-

pálya matrica bevezetése idején, 
felelt néhány kérdésre. Továb-
bá értetlenségét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a polgármes-
tert távollétében bírálják, hiszen 
szabadságának időpontjáról is a 
testület dönt, tehát nem titok. A 
koncepció nélküliség vádjára úgy 
reagált, hogy éppen Wittinghoff 
Tamás az, aki a fideszes államve-

zetés működését ellensúlyozó lé-
péseket tesz, és bevételt igyekszik 
teremteni, hiszen az államtól a 
város semmit nem kap, illetve el-
vonnak tőlünk pénzt. Egyébként 
is rengeteg lakópark épül családi 
házas övezetben – jegyezte meg 
– amióta az építkezésekről nem 
helyben, hanem a járásközpont-
ban döntenek. A most tervezett 
lakópark mellett szól, hogy meg-
fizethető lesz a fiatalok számá-
ra (az ő lakásellátásukat még a 
fideszes többségű testület szor-
galmazta), az időzítésre pedig azt, 
hogy most jutottak a beruházóval 
a tárgyalások során eddig a sza-
kaszig. Amit pedig a város nyer 
még ezen a beruházáson az 150 
méternyi közvilágítás, játszótér és 
járda az érintett ingatlanon. Va-
lamint kimondta azt is, hogy a 
környék lakói valószínűleg inkább 
a lakóparkot támogatják a lőtér 
helyett, ami szintén régóta vita 
tárgyát képezi a városban.

Az alpolgármester hozzá-
szólalására Csenger-Zalán Zsolt 
úgy reagált, hogy szerinte az au-
tópályán is Budaörsig áll a sor, 
annyira tele van, és hogy Buda-
örsön egyébként is sok az autó, 
amihez nincs köze az autópálya 

e szakaszának fizetőssé tételéhez. 
A szolidaritási adóval kapcso-
latban pedig arra emlékeztetett, 
hogy alkotmánybíróság mondta 
ki, miszerint nem alkotmány-
ellenes és összhangban van az 
Európai Unió önkormányzati 
kartájával. A mai témához tar-
tozóan pedig kiemelte, hogy az 
eredeti szerződésben nem volt szó 

ellentételezésről a beruházó részé-
ről, amiért beépítheti a területet, 
csak saját maga felajánlotta, hogy 
kijjebb helyezi a Budaörs táblát, 
ami semmiben nincs előnyére 
a budaörsi lakosoknak, mert a 
járda, a világítás, a játszótér nem 
fog bevételt hozni a városnak. 
Erre Bíró Gyula megjegyezte, 
hogy mivel irodák is épülnének, 
abból lehet bevétel. Az autópályán 
pedig igenis megháromszoro-
zódott a forgalom az autópálya 
díj bevezetésével. Csenger-Zalán 
Zsolt azonban kötötte az ebet a 
karóhoz, miszerint ez nem igaz. 
Ennél azután a szintén jelenlé-
vő Vágó Csaba, a polgármesteri 
hivatal kabinetvezetője közölte, 
hogy a hivatalos mérési adatok 
az ellenkezőjét bizonyítják, és itt 
véget vetett a vitának, arra hivat-
kozva, hogy a sajtótájékoztató ke-
retei közé ez a politikai csatározás 
nem fér bele.

Hétfőn, tehát 2019. június 
24-én lakossági fórum is volt 
a tervezett beruházásról, ahol 
minden Budaörsön élő kifejt-
hette a véleményét. Itt szerény 
érdeklődés mellett komolyabb 
vita nem alakult.

B. É.
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Mindig kell egy B terv is
Műtőben nem énekel, 
színpadon nem gyógyít: 
ki az? Dr. Kolyvek 
István, a budaörsi egy-
napos sebészet aneszte-
ziológus főorvosa a sok-
oldalú gyógyítók tábo-
rát gyarapítja, de a 
körültekintést, a felké-
szülést, a határok pon-
tos kijelölését és betar-
tását mindennél fonto-
sabbnak tartja szakmá-
jában.

 A kezdetek, 2004 óta vesz 
részt a budaörsi egynapos sebé-
szeti részleg munkájában anesz-
teziológusként. Érzékelhető a 
fejlődés a szakterületén?
Persze. 1994 óta dolgozom anesz-
teziológusként, egyetem után 
az Országos Baleseti Intézetben 
kezdtem. Ha összehasonlítjuk az 
akkori és a mostani munkakö-
rülményeket, jelentős különbség 
van mind az alkalmazott gyógy-
szerekben, mind pedig az eszkö-
zökben. Tehát jelentős fejlődés 
történt azóta, egyébként nemcsak 
az anesztéziában, hanem a műté-
tes szakmák területén is.

 Hogyan került Budaörsre?
Korábban nem volt budaörsi kö-
tődésem, mégis a kezdetek óta itt 
vagyok. Az aneszteziológiai am-
bulancia elméletét és gyakorlatát 
Janecskó Mária főorvos asszony 
dolgozta ki az egynapos sebészet 
számára, az ő invitálására jöttem.

 Kollégáival beszélgetve azt 
figyeltem meg, hogy tisztelettel 
és szeretettel beszélnek a mun-
kájáról. Mi ennek az oka?
A legfontosabb mindig a beteg-
biztonság, és ehhez teammunka 
kell. Az egynapos sebészetben 
kulcstényező a betegek megfelelő 
kiválasztása és felkészítése annak 
érdekében, hogy a műtéteket biz-
tonságosan tudjuk elvégezni. Az 

egynapos sebészeti beavatkozásra 
sajnos nem mindenki alkalmas. 
Lehetnek kísérő betegségek, il-
letve olyan állapotú betegek, akik 
számára a kórházi körülmények 
biztonságosabbak. Mindezt föl 
kell mérni előre. Ha pedig a bete-
get alkalmasnak találtuk, alapos 
és körültekintő fölkészítésnek és 
előkészítésnek kell következnie. 
Lényegében tehát rajtunk, anesz-
teziológusokon múlik, hogy kit 
vállalunk föl. 

 Előfordulnak altatással 
kapcsolatos komplikációk?
Előfordulhatnak természetesen. 
Statisztikai adat, hogy minden 
százezredik altatásra jut egy 
komplikáció, ami nagyjából olyan 
valószínűség, mintha én most ki-
mennék az utcára, és belém csap-
na a villám. Súlyos komplikáció 
a budaörsi egynapos sebészeten 
szerencsére még nem volt, és ez 
annak köszönhető, hogy a bete-
geket megfelelően szűrjük. Ezzel 
együtt az altatásnál előfordulhat-
nak váratlan események, amikre 
föl kell készülnünk. Én mindig 
azt mondom, hogy úgy megyek a 
műtőbe, hogy mindig van tarta-
lék terv. Ha nem működik az A 
variáció, legyen egy B variáció is.

 Milyen érzéstelenítési tech-
nikákat használnak?
A nagyobb műtéteknél altatást 
alkalmazunk. Ma már olyan kor-
szerű altatószerek vannak, amik 
nemcsak gyorsan hatnak, hanem 
hamar le is bomlanak. Ez megte-
remti annak a lehetőségét, hogy 
altatás után három-négy órával 
hazaengedjük a betegeket. Emel-
lett nagyon sok helyi érzéstelení-
tés is van, például a szemműté-
teknél és a legtöbb kézműtétnél. 
Más kisebb ortopédiai beavatko-
zásoknál, például a bütyökmű-
téteknél szintén alkalmas lehet a 
helyi érzéstelenítés. 

 A figyelem általában az ope-
ráló orvosra irányul, az aneszte-
ziológus a háttérben marad. Mi 

motiválta, amikor ezt a szak-
irányt választotta?
Az aneszteziológiai és intenzív 
terápiás szakorvosi vizsgát együtt 
adják. Én nem is gondoltam, 
hogy aneszteziológus szeretnék 
lenni, mert egyetem alatt sokat 
jártam be a János kórházba a 
traumatológiára. Főleg a hasi se-
bészet érdekelt, sok hasműtétben 
asszisztáltam is. Úgy volt, hogy 
amikor végzek, oda is fogok je-
lentkezni. Csakhogy abban az 
évben Budapesten egyetlen se-
bészeti állást sem hirdettek meg. 
Ebből jött az ötlet, hogy olyan 
helyen helyezkedem el, ami közel 
van a tűzhöz, a sebészeti szakmá-
hoz – aztán majd idővel átnyer-
gelek. Végül úgy hozta a sors, 
hogy nagyon megszerettem ezt a 
részét az orvoslásnak. Az tetszett 
meg benne, hogy itt nemcsak egy 
dologra koncentrál az ember, 
hanem komplexitásában látja a 
beteget. Kicsit belgyógyásznak, 
kicsit kardiológusnak, kicsit se-
bésznek is kell lenni.

 Nem hiányzik a rivalda-
fény?
Nem.

 Nem a Dr. Rock együttes 
énekes-szólógitárosával beszél-
getek?
Ehhez azt fűzném hozzá, hogy 
én a kettőt nagyon kettéválasz-

tom, nem akarom keverni. Azt 
szoktam mondani, hogy orvos-
ként a műtőben nem akarok 
rockzenészként viselkedni, a 
színpadon pedig nem akarok 
orvosként viselkedni. Mert több-
ször előfordult, hogy a műtőben 
megkért a páciens, hogy úgy 
altassam el, hogy közben éneke-

lek. Meg fordítva is, föllépéskor 
valaki nem azért jött oda, hogy 
autogramot kérjen, hanem hogy 
elmondja az egészségügyi prob-
lémáját. Ez persze benne van a 
pakliban, de ilyenkor, nagyon 
udvariasan, helyükre kell tenni a 
dolgokat. 

 Nem ritkaság, hogy orvosok 
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az előadó-művészetek terén ki-
emelkedőt nyújtanak. A magyar 
orvosokból álló Semmelweis 
Vonósnégyes már több mint 
harminc éve működik.
Ha maradunk a zenénél, nekem 
is vannak nagyon jó zenész ba-
rátaim, akik nem elsősorban ar-
ról lettek híresek, hogy zenészek. 
Orvos kollegám, Kollár Attila a 
Solaris együttesben fuvolázik. 
Vágó Istvánt is rengetegen isme-
rik: író, műsorvezető, emellett 
fantasztikus basszusgitáros, Fa-
vágók néven volt zenekara.

 Hogyan került a rockzene 
közelébe?
Hamarabb lettem zenész, mint 
orvos. Tízéves koromban kezd-
tem el gitározni autodidakta 
módon. Igazából nem tanultam 
sohasem zenét, hallgattam a 
klasszikusokat, a Deep Purple-t, 
a Led Zeppelint, akik az én 
időmben nagy sztárok, kedven-
cek voltak. Ebből próbálgattam 
megtanulni, és meg is tanultam 
valamennyire játszani, de Tátrai 
Tibusz, akivel többször fellép-
tünk, mindig mondta, hogy na-
gyon jó amit csinálsz, de látszik, 
hogy nem vagy képzett zenész. 
Mert például olyan ujjrendet 
használok a gitáron, ami szokat-
lan. A lényeg az, hogy gyerekko-
rom óta gyakorlatilag folyamato-
san zenekarban játszom. 

 Most is aktív a zenekaruk?
Akinek kedve van, el tud jönni, 
meg tudja hallgatni: a Dr. Rock 
havi gyakorisággal ad koncerte-
ket. Ennyi fér bele a munka mel-
lett. Mert hát a próbákra is kell 
időt szakítani.

 Szoros az időbeosztása?
Most kiszámíthatóbb. Régeb-
ben sok kollégához hasonlóan 
több helyen vállaltam feladatot 
párhuzamosan: Budaörs mellett 
Százhalombattán az egynaposon, 
az Amerikai úti idegsebészeten, 
a Baleseti Intézetben. 2014-ben 
kérdezett meg Janecskó főorvos 
asszony, hogy elvállalnám-e fő-
állásban a budaörsi egynapos se-
bészet aneszteziológiai részének 
a vezetését. Egyből igent mond-
tam, mert – és itt jön a lényeg 
– a magyar egészségügynek ezt 

a részét én dinamikusan fejlődő 
ágazatnak tartom, látom ben-
ne a jövőt. Nem bántam meg a 
döntésemet. Kialakult egy olyan 
csapat, amelyikkel nagyon szere-
tek együtt dolgozni. Egyelőre föl 
se merül bennem, hogy másfelé 
orientálódjam.

rÉvÉsz gáBor
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EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT 
A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Szakmai és gazdasági értelemben is eredményes volt a 2018-as esztendő a Budaörsi Egészségügyi 
Központ számára. Az intézmény az ellátás biztonságos fenntartása mellett a személyi és eszközállomány 
fejlesztésére is forrásokat biztosított, továbbá megkezdte az épület külső-belső felújítását. A szakrende-
lő egynapos sebészeti részlege kiváló mutatókkal, teljes kihasználtsággal működik.

Közzétette éves beszámolóját a Budaörsi Egészségügyi Központot is üzemeltető Jump Consulting Kft. A 
cég 2018-as árbevétele 1,574 milliárd forint volt, ezen belül a NEAK 916 millió forintot biztosított a területi 
ellátási kötelezettségből fakadó járóbeteg-ellátásra és 333 millió forintot az egynapos sebészeti fekvőbe-
teg-ellátásra. A fennmaradó 325 millió forint a cég magánegészségügyi szolgáltatásaiból származott.

A társaság a budaörsi telephelyen a 2018-as gazdasági évben mintegy 50 millió forintot költött eszköz-
beruházásokra saját forrásból, hitel igénybevétele nélkül. Az orvosi műszerpark diagnosztikai és sebé-
szeti eszközökkel gazdagodott. A szakrendelések zavartalanságának biztosítása mellett július végén 
megkezdődött a Kossuth Lajos utcai épület renoválása, amiből a mellékhelyiségek korszerűsítése, a 
gépészeti felújítás és a nyílászárók cseréje már lezajlott, a külső tatarozás és a szakrendelők átépítése 
pedig jelenleg is folyik. Az esztendő végén az intézmény korszerű, egységes, az adatkezelési szabályok-
nak megfelelő betegnyilvántartó szoftvert telepített.

A járóbeteg-ellátásban a fogadott betegek száma 2018-ban éves összehasonlításban közel 3 százalék-
kal, 150 970 főre nőtt, a páciensek nagyjából kétharmada érkezett a rendelő ellátási területéről. A szak-
orvosi óraszámok jó szervezésének köszönhetően NEAK-finanszírozás szempontjából az átlagos havi 
teljesítmény 109 százalékos volt, vagyis bizonyos hónapokban az intézmény már degresszív finanszíro-
zásban részesült. Az egynapos sebészeti részlegen 2018-ban 2316 beavatkozás történt kilenc szakmá-
ban. Kiugró volt az ortopédia és azon belül az újonnan felvett vállsebészet fejlődése 460 elvégzett 
műtéttel. Az egynapos sebészet kihasználtsága teljesítménykorlát (TVK) szempontjából 100 százalékos 
volt, a további kapacitást a részleg olyan korszerű műtétek ellátására tudta fordítani, amiket a társada-
lombiztosítás jelenleg nem finanszíroz.

Személyzeti politikájában az üzemeltetést végző cég a tapasztalt orvosok felhalmozott szakmai tudásá-
nak kiaknázása mellett az új és korszerű technológiák meghonosításával, célzott eszközvásárlásokkal a 
fiatalabb orvosgeneráció bevonására is törekszik. A tudásátadást a Budaörsi Egészségügyi Központ által 
szervezett szakmai találkozók, konferenciák segítik. A havi átlagos orvoslétszám a tevékenység 2016-
ban történt átvételéhez képest 40 százalékkal, 138 főre bővült. Az intézményben dolgozó orvosok 
15 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal, ami klinikai összehasonlításban is kiemelkedő arány-
nak számít.

A Jump Consulting Kft. 14 hónapos ideiglenes megbízást követően nyílt közbeszerzési pályázaton nyer-
te el a budaörsi rendelőintézet üzemeltetésének jogát, és 2018. január 1-jével kötött tízéves feladatellátási 
szerződést a budaörsi önkormányzattal. Az intézmény területi ellátási kötelezettsége a járóbeteg-ellá-
tásban továbbra is Budaörsre és Herceghalomra terjed ki. A 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi központi 
ügyeletet a szakrendelő Budaörs mellett huzamosabb ideje Törökbálint vonatkozásában is ellátja a helyi 
önkormányzat megbízásából, 2019. január 1-jétől immár éves szerződés keretében. Emellett a Budaörsi 
Egészségügyi Központ kijelölés alapján tizenkét település gyermekortopédiai centrumaként is üzemel.
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2040 Budaörs, Budakeszi utca 1/2

www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince

… és a CSAKA Pince csapata

ÉLMÉNYEK A PINCÉBEN:
• ÜZLETI REGGELIK

• CÉGES RENDEZVÉNYEK

• CSAPATÉPÍTŐ (ÉLMÉNYFŐZÉS, ÉLMÉNYFESTÉS STB:)

• MAGÁN RENDEZVÉNYEK; SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS

• CSAKA GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK 

(BORVACSORA, SÖRVACSORA, BORKOSTOLÓ)

Információ árakról és aktuális programokról bővebben:

www.facebook.hu/csakapince

Megújult belsővel és külsővel várunk titeket! Az Ínyencek háza egy olyan helyé 
szeretne válni Budaörs életében, ami jó ötletet ad a modern ízek konyhájába, 
utat mutat a konyhai alapanyagok terén, bevezet minket a különleges ételek 
és kulináris élvezetek területére. Az Ínyencek háza teret ad a társas és baráti 
találkozókra a mindennapokban, hiszen hét közben is fontosak maradnak az 
emberi értékek.
Előtérben a minőség, az ízek, a gasztronómia és a harmónia.
Ínyencnek lenni nemcsak öröm, jó érzés, hanem egy létforma.
Érezd jobban az ízeket és élvezd jobban a pillanatokat!

• Kibővült meleg reggeli választékkal,
• Chef napi ajánlata ebédre,
• pikánsságokkal feltöltött delicates részleg,
• ILLY kávék,
• Rustichella d’Abruzzo házi olasz tésztafélék (Pappardele, Tagliatel-

le, Fusili, Pene Rigate, Farfalloni, Spagetti normál és bió, Fregola 
Tostata,

• Don Antonio szósz termékcsalád,
• Pödör olajok és balzsamecetek,
• Széles nemzetközi- és hazai borválaszték,
• Minőségi és különleges whiskey-k,
• Hatalmas teaválaszték,
• Kanálka: Kézzel készült chutney-kal, változatos zöldségkrémekkel és 

sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja

.....legyél te is Ínyenc!

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.

Csaka_Hirdetes_180x262_04.indd   1 2019. 06. 11.   10:26
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SZEMPILLA LIFTING
 

DÚSÍTANI, HOSSZABBÍTANI,  
MEGSOKSZOROZNI: 

ma már egyik sem jelent gon-
dot, ha a szempillákról van szó, 

csodákra képes spirálok és pille-
könnyű műszempillák léteznek, 
de egyik sem ér sokat, ha a saját 
pilláid tartás nélkül, egyenesen 

előre merednek.  
Ív nélkül ugyanis a volumenük, 

hosszúságuk is elvész, 
 a szemeid pedig zártabbnak, 

szomorúbbnak tűnnek.

Szempilla építés 
 vagy akár szempilla lifting,  

azaz szempillatő emelés  
EGY HELYEN.

JELENTKEZZ BE

06205796766

30% KEDVEZMÉNY
HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK

NÉZZ KÖRÜL WEBOLDALUNKON: 
www.cdthungary.hu

A R A NYÉ R E M M E L T É R T H A Z A S PA NYO LO R S Z ÁG B Ó L

A Sapszon kórus
A Budaörsi Sapszon 
Ferenc Kórus június 27-től 
július 2-ig önköltséges 
alapon részt vett egy 
nemzetközi kórusfeszti-
válon Spany olor szágban, 
ahonnan aranyéremmel 
tért haza. A Barce lonához  
közeli Lloret de Mar város 
ezt a fesztivált immár 
XXXVII. alkalommal ren-
dezte meg, de a kórus 
első ízben képviselte ott 
a magyar kó rus kultúrát 
és Buda örsöt.

 A lapunkhoz eljuttatott 
karnagyi beszámolóból 

megtudhattuk, hogy olasz, orosz, 
lengyel, magyar, moldáv és ka-
talán kórusok vettek részt ezen a 
háromnapos fesztiválon, amelyre 
kórusonként 15 perces szabadon 
választott műsorral lehetett bene-
vezni.  Magyarországot a Fővárosi 
Énekkar és a Budaörsi Sapszon Fe-
renc Kórus képviselte.

A részvételi hozzájárulási díjat 
minden kórusnak be kellett fi-
zetnie, ami magába foglalta az öt 
éjszakai szállást, az ötnapos teljes 
ellátást, ami kifogástalan volt, va-
lamint az autóbuszos kirándulá-
sokat.

A fesztivál egy bemutatkozó 
nyitókoncerttel kezdődött, de előt-
te az utcán népdalaikat énekelve 
és zászlóikkal vonultak a kórusok 
a szállodától a templom előtti té-
rig, ahol minden résztvevő kórus 
elénekelte nemzeti himnuszát, ter-
mészetesen több szólamban.

A szabad műsorválasztás lehe-
tőséget adott arra, hogy a budaör-
siek ezen a fesztiválon a magyar 
zenekultúrát terjesszék és a gazdag 
választékból egy-egy „gyöngy-
szemet” mutassanak be, ezért a 
repertoárt Erkel Ferenc, Liszt Fe-
renc, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos 
és Farkas Ferenc műveiből állította 
össze Krasznai Gáspár karnagy.

A második napon a kórusok 

minősítése zajlott a város színház-
termében  nemzetközi zsűri előtt.

A harmadik nap egy egész 
napos kirándulással telt Barcelo-
nában, ahol a város számos neve-
zetességét látogatta meg a kórus 
színvonalas, magyar nyelvű ide-
genvezetéssel.

A negyedik nap fesztiválzáró 
eseménye a gálakoncert és a díját-
adás volt, amit a közeli Blanesben, 
a képen látható gyönyörű temp-
lomban rendeztek meg, amely épp 
idén ünnepli felszentelésének 700. 
évfordulóját.

A kórusok műsorszámait - a 
nyitókoncerten és a gálán egyaránt 
- a fesztivál

Főtitkára konferálta fel, kivéve 
a magyarokét. A kiejtési nehézsé-
gek elkerülése érdekében ugyanis a 
mikrofont átadta Krasznai Gáspár 
karnagynak, hogy maga ismertes-
se a darabokat. Ő az előadott mű-
vek szövegének tartalma mellett 
néhány szóban a zeneszerzőket is 
méltatta olasz nyelven. (Liszt Fe-
renc: Ave Maria, Kodály Zoltán: 
Esti dal, Bárdos Lajos: Boldogasz-
szony stb.)

A magyar kórusműveket na-
gyon lelkesen fogadta és ünnepelte 
a közönség.

Ezt követte a várva várt ered-
ményhirdetés és a díjkiosztás, ahol 
a budaörsi kórus aranyérmet ve-
hetett át, Burkus Boglárka másod-
karnagy pedig különdíjat kapott a 
furulya szólókért.

A karnagyi beszámolóból ér-
tesültünk arról, hogy a Chorus 

Inside szervezet ezt a színvonalas 
kórusfesztivált más országokban 
és városokban is megrendezi, 
decemberben éppen Budapesten.  
Más műsorral, de ezen is részt vesz 
majd a Sapszon Ferenc Kórus. Az 
előzetes hírek szerint e budapesti 
eseményre többek közt egy nagy 
létszámú kórust is várnak Orosz-
országból.

Azt is megtudtuk a beszámoló-
ból, hogy a szervezők 2020 áprili-
sára terveznek egy olyan négypon-
tos európai kóruskoncertet, me-
lyen a békét ünnepelnék.  A négy 
helyszín Róma, Krakkó, Moszkva 
és Budapest lenne.  Érdekessége, 
hogy a négy városban a négy kó-
rus egy időben – az időzónákat is 
figyelembe véve – egyszerre szó-
lalna meg, műsorukban csak a 
békéről énekelve, mintegy békes-
ség-óhajtásként. Ezt az eseményt 
egy összeurópai projektként a négy 
város összekötésével szeretnék 
megrendezni.

Krasznai Gáspár karnagy felké-
rést kapott a fesztivál szervezőitől, 
hogy az általa vezetett kórusok le-
gyenek a budapesti koncert részt-
vevői.

A Sapszon Ferenc Kórus szeret-
né bővíteni a taglétszámát, ezért ha 
ez a cikk felkeltette az érdeklődését 
az énekelni szerető budaörsieknek, 
bátran jelentkezzenek, hiszen a 
kórus nagy része amatőrökből áll.  
Nem kell hozzá más, csak jó hang 
és szorgalmas próbákra járás. 

weBoldal: http://www.bsfk.hu/
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NYÁ R I  S Z Ü N E T

táborozunk
Idén nyáron is rengeteg 
lehetőség közül választ-
hattak azok a szülők, 
akik gyermekük nyári 
felügyeletét táborokkal 
kívánják biztosítani, 
illetve azok, akik tema-
tikus élményekkel sze-
retnék csemetéiket 
megörvendeztetni.

 Az egyik legnépszerűbb nyári 
táboroztató helyként is funkcio-
náló Csiki Pihenőkert ebben az 
évben is gazdag kínálatot nyújt 
a különböző témájú táborokból. 
A teljesség igénye nélkül: az ed-
dig eltelt négy hét mindegyiké-
re jutott sütős-főzős turnus. A 
péksütemény-, illetve tortasütő 
gyerekek könnyen elkészíthető 
édességeket készítettek, a görög 
és az olasz konyhát kedvelők 
pedig már komolyabb ételeket 
kreáltak. Mindközül a leglátvá-
nyosabb a görög táncot is lejtő 

táborozók bemutatója a szoká-
sos péntek délutáni, a szülőknek 
szóló programon. A mozgásos 
táborok közül a japán küzdő-
sport táborozói önvédelmi is-
mereteket szereztek, a tánctábor 
résztvevői pedig mozgásukon 
finomítottak, amellett, hogy a 
Csiki Pihenőkertben a nap nagy 
részét minden táborozó gyermek 
mozgással tölti a játszótéren vagy 
a hatalmas park valamely terü-
letén. Kézműveskedésből sem 

volt hiány, a kis keramikusok 
egyéb használati tárgyak mellett 
elkészítették otthonuk házszám-
tábláját, míg a divat táborokban 
saját készítésű ruhával lettek 
gazdagabbak a résztvevők. A ter-
mészettudományt a kémiai kísér-
letezős, illetve a vadvilági állatfel-
kutató tábor jelentette, melynek 
keretében a gyerekekkel a tábor-
vezetők bebarangolták a környék 
természetvédelmi területeit is. A 
legvonzóbbak között azonban 
a római kori régész- (Asterix és 
Obelix kalandjai) és a csillagász-
tábor szerepelt, utóbbi az Utazó 
Planetárium szakvezetésével és 
eszközeivel.

 A város szívében a Fantaz-
magória könyvesbolt is szervez 
táborokat. Eddig őslény témá-
ban, az agyagozás és a nemezelés 
technikájában merültek el a tábo-
rozó gyerekek. A szórakoztató és 
hasznos időtöltésen kívül, min-
den tábor tesz egy kirándulást a 
Kőhegyre is.

 Hasonlóképpen a falmászó-
oázisban, a Spirit Boulderben 
táborban táborozók is kilátogat-
nak olykor-olykor a Kőhegyre, 
hogy valódi szikláról is gyarapít-
hassák ismereteiket, bár termé-
szetesen ott nem másznak a ma-
gasba. Idejük nagy részét a bázi-
son töltik ahol a falmászás mellett 
sok kézműves program is fejleszti 
a gyerekek apró kezeit.

B. É.
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„G O N D O S KO DÁ S,  S E G Í T É S;  E G Y Ü T T F E L F E D E Z N I ,  AM I T N E M T U D U N K ”

Iskola a Tóparkban
Az iskolánk célja, 
hogy támogassuk a 
gyereket a felnőtté 
válás útján, és olyan 
képességeket fejlesz-
szünk bennük, 
melyek azt segítik, 
hogy helyt álljanak 
életük fontos pillana-
taiban” - mondta kér-
déseinkre válaszolva 
a Tópark Alternatív 
Iskola alapító-ügyve-
zetője, Gády-Kayser 
Lilla. És persze még 
sok egyebet elárult…

A világ legjobb ingatlanpro-
jektjei közé választották a Tópar-
kot, Budaörs biatorbágyi szom-
szédságában, de még 2010-ben. 
A Best Mixed Use (vegyes funk-
ciójú) kategóriában a nemzetközi 
zsűri kiválónak találta a koncep-
ciót és ezért díjjal jutalmazta. A 
Walker and Williams Investment 
Group S.A. Luxembourg (WWIG) 
ingatlanbefektetési csoport pe-
dig az első ütem végén, amikor 
szerkezetkészek lettek az épü-
letek, bokrétaavató ünnepséget 
tartott április 21-én a közel Váci 
utcányi épületegyüttes egyik 
épületében. „A következő hetek-
ben megkezdődik a homlokzat-
építés, a külső közmű kiépítése, a 
gépészeti és elektromos szerelési 
munkák, a nyílászárók behelye-
zése és a tetőszigetelés” – hang-
zott el akkor. Ehelyett azonban 
pénzügyi okokból leállt az épít-
kezés, és 8 évig mintegy szellem-
városként, csupán filmeseknek 
adott időnként otthont a Tópark. 
Egészen tavaly őszig, amikor az 
első híreket kaptuk arról, hogy 
sikerült új befektetőket találni, az 
építkezés nagy iramban folytató-
dik és az ingatlanpiaci kínálatban 

is megjelent, hogy „350 újépítésű 
otthon és a Tópark Expressz várja 
a leendő lakókat”, melyek készül-
téségi foka hamar elérte a 90-95 
százalékot. 

Ahol azonban új lakásokba 
költöznek családok, ott inkább 
előbb, mint utóbb megfelelő inf-
rastruktúra is kell, mindenekelőtt 
iskola. És örömmel jelenthetjük 
itt be, hogy már megvan a tópar-
ki iskola részletes terve és prog-
ramja, no meg egy épületegyüt-
tes földszintjén a helye. Egyelőre 
még a gyerekek hiányoznak, 
de ők sem sokáig, hiszen egész 
gyorsan fogynak a szabad helyek 
(Lapzártánkkor 38 volt.). 

„Iskolánk célja, hogy támogas-
suk a gyerekeket a felnőtté vá-

lás útján, és olyan képességeket 
fejlesszünk bennük, melyek azt 
segítik, hogy helyt álljanak életük 
fontos pillanataiban” - mondta 
kérdéseinkre válaszolva az alapító-
ügyvezető, Gády-Kayser Lilla. „Fi-
gyelembe vesszük, hogy minden 
gyermek egyéni ütemben fejlő-
dik, és nem a legmesszebb szeret-
nénk eljuttatni, hanem önmagá-
hoz szeretnénk közelebb juttatni.”

A Tópark Alternatív Iskola 
előzménye a Re-Crea Diósd Ta-
nulócsoport, a fenntartó Mindset 
Nonprofit Kft. ugyanis három éve 
tette le az iskola alapjait tanu-
lócsoportos formában. Most új 
helyszínen és államilag elismert 
iskolai formában folytatják te-
vékenységüket, de a jól hangzó 
célokat,   oktatási, nevelési elve-
ket már saját tapasztalatokkal 
is alátámasztják. Néhány fontos 
kulcsszó arról, hogy milyen itt a 
pedagógusok és a gyerekek kap-
csolata: „gondoskodás, segítés; 
együtt felfedezni, amit nem tu-
dunk; a gyermektől tanulni; illet-
ve megmutatni számunkra mi a 
fontos a világból, tehát inspirálni 
őket” – sorolja az alapító. 

Nem szokványos az iskola fel-
építése sem. A 6. osztályig majd 
felmenő rendszerben bővülnek, 
A hagyományos osztályok he-
lyett azonban 8 fős heterogén 
csoportokban tanulnak a gyere-
kek, 1 támogató pedagógussal, 
összesen 4 csoportban tehát 4 
pedagógus és 1 pedagógiai asz-
szisztens alkot egy-egy “sejtet”, 
és 2019. szeptember 1-jétől két 
sejttel indulnak, párhuzamos 
működéssel. 

A tanítási napok felépítése: a 
gyerekeket 8-16.30 között várja az 
iskola, a Nemzeti Alaptanterv és 
a választott kerettanterv szerinti 
óraszámokkal, az életkori szaka-
szokhoz igazított testneveléssel 
és informatikával. Minden pén-
teken külsős programokon vesz-
nek részt a gyerekek vagy külsős 
előadókat fogadnak. Kiemelt 
az angol nyelv oktatása (Dyned 
program+szaktanár), és fonto-
sak a délutáni szakkörök (ebben 
például a Logiscoollal működnek 
együtt).

Hosszasan beszélhetnénk 
még a módszerekről, többek 
között arról, mit értenek nyitott 
tanuláson az alternatív keret-
tantervnek megfelelően, hogy a 
gyerekek projektekben dolgoz-
nak/tanulnak, már említettük 
a külső helyszínen zajló foglal-
kozásokat, a szabadon válasz-
tott foglalkozásokat (szakkörök, 
könyvtár). De terjedelmi okokból 
már csak két nagyon fontos jel-
lemzőt emelünk ki, ezek pedig a 
személyközpontú gondoskodás, 
a gyerekek önrendelkezésének 
biztosítása,   illetve a resztoratív 
szemléletmód (amely lehetővé 
teszi, hogy konfliktusok esetén 
a megoldás középpontjába ne 
a bűntetés, hanem a kapcsolat 
helyreállítása kerüljön). 

További információk és jelentkezés:  https://toparkiskola.hu/jelentkezes/
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KO R TÁ R S É P Ü L E T E K 6.  R É S Z

A lakótelepi panelekről 
Kortárs házakról szóló 
sorozatunk végéhez 
közeledve a lakótelepről 
lesz most szó, hiszen az 
immár színes négy- és 
tízemeletes épületek-
nek hangsúlyos a szere-
pük a város arculatában.

 A várost nyugat felől kö-
zelítve elsőként a lakótelep 

bukkan szem elé, illetve az au-
tópálya melletti áruházak han-
gár jellegű tömbjei. A lakótelepi 
házak nem kifejezetten a kortárs 
építészet termékei, hiszen Bu-
daörsön a panelek 1975-ben je-
lentek meg. Az áruházak viszont 
maiak, de nem igazán nevezhetők 
építészeti remekeknek.

A 16 tízemeletes és négyeme-
letes panelház és a Szabadság 
úton lévő téglaépület mellett két 
általános iskola (Bleyer, Herman) 
és három óvoda (Csillagfürt, 
Mákszem, Zippel-Zappel) szoc-
reál épülete is része a területnek.

A lakótelep korszerűsítésének 
támogatásáról 2009-ben döntött 
a képviselő testület, amikor 23 
épület nyert első körben az állami 
panelpályázaton, mely beruházás 
révén összesen 1700 lakás vált 
korszerűbbé és szebbé. Ezekben 
mintegy négyezren laknak. Volt 
ahol ez nyílászáró cserében, hom-
lokzati hőszigetelésben, gépé-
szeti felújításban vagy megújuló 
energiaforrás megvalósításában 
nyilvánult meg, illetve ezek kom-
binációiban. S ami a látkép szem-
pontjából fontos: a korábbi szürke 
házak színesekké váltak. 

Lehet-e szép egy lakótelep? 
Miért ne, ha rendezett, parkosí-
tott, virágos, és Budaörsön a lép-
csőházak nagy többsége ma is, 
illetve ismét jól karbantartott. 

„Visszatekintve a múltba, 
1971-ben tudta meg a feleségem, 
aki a Mezőgazdasági Minisztéri-
umban dolgozott, hogy Budaörs-
re lakótelepet fognak építeni és 
majd ott kapunk lakást” - mondta 

Takács Viktor közös képviselő, aki 
néhány érdekes és különös törté-
netet is elmesélt a kezdetekről.

„1973-ban kezdték a lakóte-
lep területét rendezni, korábban 
szeméttelep állt azon a helyen, 
ahova később építkezni kezdtek” 
– emlékezett vissza Takács Vik-
tor. „1974-ben végezték annak a 
négyemeletes háznak az alapozá-
sát, amelyben úgy tudtuk, hogy 
feltehetően lakást fogunk kapni. 
Esett az eső, amikor kijöttem 
megnézni, hogy haladnak az épít-

kezéssel. Azt láttam, hogy éppen 
egy vízzel teli gödörbe dobálják 
be a betont, ez volt az alapozás. 
Nagyon meglepődtem, hogyan 
lesz ebből ház, de aztán mégiscsak 
elkészült” – hangzott a megdöb-
bentő történet.

Takács Viktor saját emlékei 
szerint 1975. szeptember 20-án, 
14 órakor költözött a Szivárvány 
utca 2. társasház negyedik emele-
tére. A ház átadásakor csak a ve-

zetékes víz volt bekötve a házban, 
eltelt egy kis idő, mire bevezették 
a gázt is. „A bekötésnél az volt a 
gyakorlat, hogy a negyedik eme-
leten kinyitották a csapot és kien-
gedték a vezetékben lévő levegőt. 
Gyufával próbálgatták, hogy mi-
kor kell abbahagyni. Nálunk úgy 
sikerült, hogy be is robbant kicsit 
a gáz, de nem lett nagy baj, csak 
az ablaküvegek remegtek belé” – 
mesélte a közös képviselő.

A Közösségi Ház létrejöttében 
is szerepet vállalt Takács Vik-

tor, amikor a Hazafias Népfront 
számára közösségi célra megigé-
nyelte a 43. Sz. Állami Építőipari 
Vállalat elhanyagolt irodáját, hogy 
egy közösségi házat építhessenek, 
melynek meg is kapták az engedé-
lyét és a szükséges pénzt is a meg-
valósítására. Azért is harcot vívott 
társaival, hogy hézagosan építsék 
be emeletes házakkal a területet, 
maradjon hely a növényeknek, 
parknak, vidéki zöld oázisnak.

A panellakások a világban 
már jóval hamarabb megjelen-
tek, mint nálunk. A 19. század 
elején jött az ötlet, hogy külön-
böző elemekből összerakható 
házakat gyártsanak - magyarázta 
Egedy Tamás városrehabilitációs 
szakértő egy tévéműsorban. Ezt 
a módszert kombinálták a szá-
zad második felében megjelent 
vasbeton nevű anyaggal, amiből 
a századfordulóra szinte égig érő 
épületek emelkedtek az Egyesült 
Államokban. A lakótelepi ideoló-
giát a húszas években tette hozzá a 
német Bauhaus.

Az előgyártás korszerűnek 
számított. A korabeli lakáshiány 
valós volt, az ötvenes évek sem-
mittevése után cselekedni kellett, 
és a paneltechnológia egy való-
di alternatívának tűnt nemcsak 
Magyarországon, hanem Euró-
pa számos országában- mondja 
a téma másik szakértője, Keller 
Márkus történész. A lakáspiaci és 
városszerkezeti felmérések után 
1959-ben felépült az első, kohó-
salakos technológiával készült 
panelház Dunaújvárosban. Két 
évvel később, 1961-ben tizenöt 
éves tervet indítottak panellaká-
sok építésére, Budaörsre tehát 
ennek keretében 1975-ben került 
sor. Több technológiát is megha-
tároztak, és három házgyár terveit 
készítették elő. Az első panelhá-
zak is Magyarországon készültek, 
de egyrészt kísérletiek voltak, 
másrészt másfajta technikával ké-
szültek. A klasszikus panelházak 
korszaka 1965-től jött el, és a ma-
gyarországi házgyárak a szovjet, 
keletnémet és kisebb részben dán, 
vagyis a Larsen-Nielsen rendsze-
rű technológiát használták, illetve 
később a szovjet technológiának 
azt a változatát, amelyet már ma-
gyar mérnökök fejlesztettek to-
vább. Ugyanakkor a nyugati vagy 
skandináv minták, technológiák 
kipróbálása, átvétele sem csupán 
Magyarországra volt jellemző. 
Az NDK-ban például a házgyári 
technológia fejlesztésekor a szov-
jet és a nálunk is kipróbált dán 
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mellett a francia és finn minta is 
szerepet játszott. A különböző 
típusok között egyébként létezett 
különbség, de a közös alapok mi-
att a megépült házak alapvetően 
hasonlóak lettek. 

A Kádár-rendszer célja nem-
csak az volt, hogy gyorsan, sok 
lakóház épüljön fel, hanem az is, 
hogy a lehető legolcsóbban. Úgy 
gondolták, ennek az igénynek is 
megfelel a panel. Már nem volt 
szükség a drága, hozzáértő kőmű-
vesek munkájára, hiszen viszony-
lag rövid oktatás után bárkit be 
lehetett tanítani egy-egy munka-
folyamatra.

Rinyai Steve István 1966 őszén 
került az első budapesti ház-
gyárba szerkesztő-tervezőként. 
1971-ig dolgozott a panelprog-
ramban. Utolsó munkája az első 
két gyár tapasztalatai alapján a 

harmadik házgyár megtervezése 
volt. Ma  Kanadában él. Szíve-
sen emlékszik vissza azokra az 
időkre, amikor, ahogy mond-
ja, Budapestet az ő segítségével 
újjáépítették.”Évekig túlóráztunk, 
hogy menjen a terv. Nagyon jól 
fizettek, még havi prémiumot is 
kaptunk. Ilyen keményen csak a 
nyugati országokban dolgoztam”- 
mondta az Origónak. (Forrás: 
Origo.hu / Tudomány) 

A politikusok örültek az új 
módszernek, hiszen azt mond-
hatták, több tízezer lakást adtak 
át egyetlen év alatt. Ráadásul a 
korábbi otthonokhoz képest az 
összkomfortos lakások modern-
nek számítottak, így előrelépést 
jelentettek. Még úgy is, hogy ki-
sebbek voltak, mint a régi nagy-
polgári lakások vagy a vidéken, 
falvakban élők házai. Egy panella-

kás ugyanis átlagosan 55 négyzet-
méter alapterületű. (Budaörsön a 
legújabb tömbökben már ennél 
kisebbek 38 négyzetméteresek és 
nagyobbak, 71 négyzetméteresek 
is készültek – a szerk.) Fontos 
volt, hogy a lakótelepeken min-
denhol volt folyóvíz, fürdőszoba, 
távfűtés és több szoba, igaz, jel-
lemzően egy nagyobb és egy vagy 
két kisebb Miközben a hatvanas 
évek közepén csak minden ötödik 
lakásban volt fürdőszoba- magya-
rázta Keller Márkus.

Bár az 1950-es évekbeli lakás-
használatról szóló szakirodalom-
ban megjelent ugyan az egyedi 
igények alapján formálható ide-
ális otthon, például az, hogy ér-
telmiségi lakásba könyvtárszobát 
tervezzenek, ilyen sohasem való-
sult meg.

Keller Márkus elmondása sze-

rint a szovjet típusú házgyárak, 
technológiai jellemzőik miatt, 
kevésbé variálható lakásokat „ter-
meltek”, és a belmagasságuk is ki-
sebb volt, mint a dán típusú tech-
nológiával épült lakásoké, ahol a 
szobák méretével jobban lehetett 
játszani, és így jobban használha-
tó alaprajzokat lehetett létrehozni. 
Az elkészült épületek homlokzata 
is másképp nézett ki, köszön-
hetően a szalagszerű elhelyezett 
ablakoknak. A „dán panelek” né-
mileg izgalmasabb külsőt kaptak, 
de ami talán fontosabb, ezek az 
ablakok több fényt engedtek be 
a lakásokba. Ezek a szempontok 
a korabeli építészek számára is 
nyilvánvalóak voltak. Az állami 
vezetés az előnyök ellenére, való-
színűleg politikai megfontolásból, 
a szovjet házgyárak átvétele mel-
lett döntött. Ennek köszönhetően 
a magyarországi panelek többsé-
ge ezzel a technológiával épült. 
A technológia hibái, a standardi-
zálás kényszerű túlfeszítettsége, 
a rugalmatlanság a tervezésben, 
öt-hat éven belül váltak nyilván-
valóvá. Az, hogy ennek ellenére 
a korabeli állami vezetés nem volt 
képes váltani, már egyértelműen a 
kudarc jele. 

Visszatérve 2019-be és Buda-
örsre: a panellakások iránt igen 
élénk a kereslet. reálig áron a 
meghirdetés után 4-5 nappal el 
lehet őket adni. S hogy mi a re-
ális? A kínálat (például 71 négy-
zetméteres például 55 millió 
forint, a Nádasdűlő sétányon, 51 
négyzetméteres a Patkó utcában 
35 millió) és a kereslet (mintegy 
10-15 százalékkal olcsóbb mint az 
említettek) között valahol félúton. 

B. É. – e. e. 
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T Ű Z U G R Á S É S Ö S S Z N É P I  M U L ATS ÁG 

Szent Iván éj 
a művelődési 
háznál

Június 21-én  este az év 
legrövidebb éjszakájá-
nak ünnepén, a nyári 
napforduló alkalmából 
a Jókai Mór Művelődési 
Háznál tűzgyújtás és 
zenés est volt, ahol 
három zenekar is fellé-
pett. A mulatozáson 
kívül többek között a 
tűzugrás lehetősége és 
bográcsban főtt étel 
várta az érdeklődőket.

 Zrínyi Pop Gasztro-
swingjével kezdődött a sza-

badtéri rendezvény a Jókai Mór 
Művelődési Háznál, ahol este hét 
órakor kezdődött a Szent Iván éji 
mulatság. Bár az Iván névnap júni-
us 24-én van, az év legrövidebb éj-
szakája, a nyári napforduló a Föld 
északi féltekéjén június 21-re esik.

Sötétedés után került sor 
a máglyagyújtásra, melyhez a 
Ritmikon zenekar szolgáltatta a 
sejtelmes hangulatot. A különle-
ges hangszereken megszólaltatott 
„világzene” mellett tűzzsonglőrök 
nyújtottak látványos produkciót.

Majd következett a Szent Iván 
éji tűzugrás, melynek hagyomá-

nya régre nyúlik vissza. A hagyo-
mányok szerint a bűntől, illetve a 
rontásoktól, betegségektől lehet 
megszabadulni általa, ahogyan a 
parázson járással is, de utóbbira 
nem került sor.

Bográcsban főtt chilis ba-
bért lehetett sorba állni, melyet 
kukoricachips-szel tálaltak.

Feigl Enikő, mint az est házi-
asszonya, nem csak a programok 
közti eligazodásban nyújtott se-
gítséget a jelenlévőknek, de régi, 
Szent Iván naphoz kötődő hagyo-
mányokról is beszélt. Így például 
arról is, hogyan kell megjósolni a 
nevezetes éjjelen jövendőbelink 
nevének ezdőbetűjét. Fém edény-
ben forrásvízbe kell cseppenteni 
egy piros gyertyának a viaszcsepp-
jeit, szám szerint huszonnégyet. 
Amilyen betűt adnak ki a vízbe érő 
viaszcseppek, az lesz a kezdőbetűje 
jövendőbelink nevének.

Egész este Tarot kártya vetés 
zajlott a művelődési ház galéria 

termében, melyre feliratkozással 
lehetett helyet szerezni. A nép-
szerű programra hamar beteltek a 
helyek – tudtuk meg a fő szerve-
zőtől, Kőporossy Boritól. Carlos 
Adiós! koncert zárta a programot, 
a zenekar latin muzsikát játszott, 
néhányan táncra is perdültek.

B. É. 

I D E I  Ú R N A P I  M OT Í V U M O K

virágszőnyeg
Budaörs német ajkú 
lakosságának egyik leg-
inkább tovább élő, 
ünnepi hagyománya az 
úrnapi virágszőnyeg. 
Eredetileg ezt az oltári-
szentség ünnepén,  a 
főúton két kilométer 
hosszan, a házak tulaj-
donosai a rokonsággal 
összefogva készítették, 
két méter szélesen, szir-
mokból. A szirmok és 
különleges minták meg-
maradtak, de a hossza 
az 1950-es években a 
templom körülre rövi-
dült, közben négy oltár-
ral. Az idén a hajnali eső 
megijesztette a készítő-
ket, de meg nem akadá-
lyozta őket abban, hogy 
a művek elkészüljenek, 
sőt, az igazi zivatar az 
ünnepi szentmise utáni 
körmenet végére időzí-
tett.
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T I B I  TÖ R T É N E T E 7.  R É S Z

Sűrű volt a június is
Sorozatunkban egy köz-
tünk élő, igen aktív 
mozgássérült fiatalem-
ber életét követjük nyo-
mon 2019-ben, hónapról 
hónapra. Debreczeni 
Tibor számára a június is 
bővelkedett a progra-
mokban, egyebek 
között összejött a nagy-
családjuk, és kapott egy 
új elektromos kerekesz-
széket. 

 Június az első nyári hónap-
ja. Szerintem a gyerekek 

ezt szeretik legjobban, mert vége 
az iskolának és kezdődik a nyári 
szünet. Ki lehet pihenni a sok ta-
nulást és élvezni a jó időt.

Nekem elég mozgalmasan 
kezdődött a hónap. Elsején tar-
tottuk a nagycsaládi találkozót. 
Minden évben (apai ágon) ösz-
szegyűlik a rokonság. Már több 
évtizeden keresztül a kereszt-
anyukám szervezi az eseményt 
és remélem több éven át így is 
lesz. Én nagyon szeretem, mert 
így legalább évente egyszer talál-
kozom mindenkivel a családból. 
Három generáció a nagycsalád és 
évről-évre egyre többen vagyunk, 
az újszülöttekkel. A szülők kibe-
szélhetik az örömüket, bánatukat, 
kedvükre nosztalgiázhatnak. Az 
ifjabbak együtt jókat játszanak, 
fociznak.

Nagy öröm ért, mert pár hete 
kaptam egy új elektromos kerek-
esszéket. Az első napokban a kör-
nyéken gyakoroltam a vezetést, 
de már harmadik napon el mer-
tem indulni vele a Pető intézetbe 
tornázni.

A Nem Adom Fel Alapítvány 
Roll Natural Csapatától   kaptam 
meghívást június 8-án, hogy 
menjek el velük kirándulni Gö-
döllőre a Grassalkovich Kastély-
ba. Szívesen elfogadtam így meg-
ismerhettem egy új társaságot és 
hosszú távra is kipróbálhattam 
az új székemet. A Nem Adom 

Fel Kávézónál volt a találkozó, 
onnan indultunk el kisbusszal 
Gödöllőre. A kisbuszba nehe-
zen, de befért két elektromos és 
egy mechanikus kerekesszék. Tíz 
órára meg is érkeztünk a Kas-
télyba, ahol már várt minket a 
Roll Natural Csapat egyik tagja, 
ő volt az idegenvezetőnk, mivel 
gödöllői lakos lévén jól ismeri a 
várost és a kastélyt. Először végig 
néztük a császári pár gyönyörű 
lakosztályait az emeleten, majd 
Gróf Andrássy Gyula meglepetés 
táncában gyönyörködhettünk, 
ami egy kis időre visszarepített 
minket a múltba. Utána lemen-
tünk Horthy Miklós kormányzó 
bunkerébe, ahova sok-sok lépcső 
vezetett le. Én gyalog mentem le 
egy kis segítséggel, de volt olyan 
társunk, akit kerekesszékkel vit-
tek le. Az idegenvezetőnktől sok 
érdekességet tudtunk meg a kas-
télyról és a bunkerről. Délután 
kimentünk a kastély gyönyörű és 
hatalmas kertjébe, ahol 15 darab 

hátulról megvilágított paravánt 
helyeztek el, amelyeken megcso-
dálhattuk Máté Bence természet-
fotóit. Délután négy óra tájban, 
hogy éhségünket csillapítsuk, 
betértünk egy közeli pizzázóba. 
Evés közben jót beszélgettünk, a 
jó társaságban gyorsan elrepült 
az idő. A nap végén megnéztük 
Gödöllő Fő terét, ahol megkon-
gattuk a Föld béke gömbjét” és 
megnéztük a József Attila „Aludj 
el szépen kis Balázs” című verse 
által ihletett szobrot. Már beeste-

ledett, amikor fáradtan, de sok-
sok élménnyel tértünk haza.

A budaörsi felnőtt napközi is 
meghívás kapott, mégpedig egy 
osztálytól a Máltai Szeretetszol-
gálat által működtetett szakkö-
zépiskolából. Ők tavaly voltak 
nálunk, akkor mutattuk meg, 
hogy mivel foglalkozunk, most 
ők megtanították többek között 
hogyan kell bekötözni az ujjun-
kat, ha véletlenül elvágjuk. A 
máltai iskolában kézműves fog-
lalkozással vártak, fali díszeket 
csináltunk. Utána megtanítottak 
egy táncot nekünk, amit nagyon 
élveztünk. A nap végén közösen 
ebédeltünk meg.  

Június 21-én van az év legrö-
videbb éjszakája.   Ebből az alka-
lomból Idén először rendezték 
meg a Szent Iván éji mulatságot 
a budaörsi   művelődési ház-
ban.   Szerencsére az időjárás a 
szép arcát mutatta. Először a Zrí-
nyi Pop – gasztroswing lépett fel, 
majd a Ritmikon zenekar közben 

tűztáncot jártak a fiatalok. Lehe-
tett tüzet átugrani, és a nap végén 
a Carlos Adios! latinos ritmusok-
kal szórakoztatott minket.

A júniusi események méltó le-
zárása volt számomra  több mint 
kétszáz éves hagyományt őrző 
úrnapi virágszőnyeg. Miden év-
ben részt veszek rajta, megható 
és csodálatos élmény. Ámulattal 
nézem a virágokból alkotott   re-
mekműveket.

TováBBi kÉpek: 

http://dtibi.fw.hu/junicikk.html

FORRÓ NAPOKRA
 ANANÁSZOS 

CSIRKE 
(GYORS ÉS EGYSZERŰ)

Mint tudjuk az ananásznak 
nem csak hűsítő és szomjoltó 
hatása van a nyári napokban, 
hanem a diétázóknak is hasz-
nos, mert zsírégető hatása 
van. Ezért ajánlom a forró nyá-
ri napokra meleg szívvel.

Hozzávalók:
• 20dkg csirkemell
• 1 csomag gyros fű-

szerkeverék
• 2 ek. olaj
• a zacskó gyors rizs
• 1 ananász
• 1 csokor petrezselyem
Elkészítés:
Az ananászt félbevágjuk, 

majd a belsejét kikaparjuk. 
Az ananász külsejét hagyjuk 
meg a kész étel tálalására. Az 
ananászbelsőt felkockázzuk, a 
rizst megfőzzük. A csirkemel-
let csíkokra vágjuk majd só-
val, borssal és a gyros fűszer-
rel fűszerezzük. Kevés olajon 
megpirítjuk a csirkemelleket. 
A főtt rizst hozzáöntjük, majd 
egy 1dl vizet hozzáadunk és 
az ananászdarabokat is. Fedő 
alatt főzzük még egy picit, 
majd levesszük a tűzről és 
meghintjük petrezselyemmel. 
Végül beletöltjük a kivájt ana-
nászhéjba és tálaljuk. 

Nem csak finom és egész-
séges, de az asztalon is jól 
mutat.

Jó étvágyat!

elkÉszíTeTTe kóTánynÉ TöTh Éva, 
foTó kóTány kaTica
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É L M É NY V O LT A V I VAC E TÁ N C F O R G ATAG A Z I D É N I S

Mozgás minden mennyiségben
Hat egyesület tornászai, 
illetve táncosai léptek 
fel vasárnap este a hato-
dik alkalommal megren-
dezett Vivace 
Táncforgatagon. A han-
gulat ezúttal is fergete-
ges volt, a gálákra jel-
lemző módon a felhőtlen 
ünneplésé volt a fősze-
rep. S bár a közel négy-
száz fellépő hozzátarto-
zói töltötték be a tri-
bünt, ez a rendezvény 
ajánlható azoknak a szü-
lőknek és gyermekek-
nek, akik táncos, művé-
szi torna jellegű mozgás-
sal szeretnének megis-
merkedni, ugyanis 
választásukat megköny-
nyíti, lelkesedésüket fel-
pezsdíti.

 Hatodik alkalommal ren-
dezték meg a Vivace Tánc-

forgatagot, amely a Budaörsön 
működő, tánccal, illetve tornaele-
meket tartalmazó sportágak egye-
sületeinek közös rendezvénye. Az 
idén az ötletadó Budaörsi Vivace 
Egyesületen kívül a Budaörsi Di-
áksport Egyesület ritmikus gim-
nasztika és aerobik szakosztálya, 
a Marcipán Tánc és Fitness Sport-
egyesület, a Musztáng Sportegye-
sület és a Panis Crew Hip Hop 
Tánciskola tanítványai léptek föl a 
kétórás előadáson.

A jó hangulatot már a mű-
sor megkezdése előtt a Band of 
Streets rezesbanda alapozta meg. 
A kifejezetten táncos műfajok 
mellett, amilyen például az ak-
robatikus rock ’n’ roll, a hip hop 
vagy jazztánc, láthatott a közönség 
cheerdance-t és cheerleadinget 
is, illetve zenére végzett mozgás-
formákat, amilyen az aerobik, a 
ritmikus gimnasztika és a fitness 
koreográfiái. A színvonalas, lát-

ványos produkció, szám szerint 
negyvenkettő végeztével színpad-
ra vonult az összes fellépő és edző-
ik is, akiket egyenként bemutattak 
a közönségnek. Közülük is kiemel-
kednek olyan meghatározó szemé-
lyiségek, mint az est fő szervezője, 
Vissy Anna, aki a Budaörsi Vivace 
Egyesület alapítója és vezetőedző-
je, Cservenyák Gabriella, a Marci-
pán Tánc és Fitness Sportegyesület 

vezetőedzője, Árva Márta a BDSE 
aerobik szakosztályának vezető-
edzője és Béres Emese a BDSE 
ritmikus gimnasztika szakosztály 
vezetőedzője, akik szakmai tudá-
suk mellett fanatikus odaadással, 
fáradhatatlan lelkesedéssel végzik 
munkájukat, elkötelezve magukat 
sportáguknak és tanítványaiknak.

A színpad egyetlen percre 
sem volt üres, néhány órára dina-

mikus mozgás és tánc színterévé 
vált. A fellépők száma 400 fő felett 
volt. Színpadra léptek a budaörsi 
egyesületekben sportoló, kiváló 
eredményeket elérő táncosok, de 
helyet kaptak azok a szorgalmas 
kisgyermekek is, akik még ennek 
a munkának a kezdetén vannak. 
Kemény és kitartó munka ered-
ményét tárták elénk.

A sportcsarnok végig megtelt 
érdeklődőkkel, akik lelkes tapso-
lással fejezték ki tetszésüket. Jó 
volt látni ezt a sok fegyelmezett 
gyermeket, kicsitől a fiatal felnőt-
tig, akik ebben a pár órában csak-
is a feladatukra koncentráltak. A 
sport nemcsak egészséges, de kö-
telességtudóvá, alkalmazkodóvá 
nevel.

A fény- és hangtechnika kiváló 
színvonala köszönhető Budaörs 
Város Önkormányzata és a bu-
daörsi székhelyű Veolia Energia 
Magyarország Zrt. anyagi támo-
gatásának.
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RENDŐRKÉZEN 
AZ UNOKÁZÓS

 CSALÓK
A Budaörsi Rendőrkapi-

tányság munkatársai elfogtak 
két nőt és két férfit, akik csalás 
bűntett elkövetésével gyanú-
síthatók. A nyomozás adatai 
szerint V. Erika, H. Matild, B. 
Miklós és K. Róbert 2019. június 
27-én 14 óra körül gépjárművel 
megjelentek a biatorbágyi sér-
tett lakásánál. 

A 37 éves H. Matild a csen-
getésre ajtót nyitó időskorú 
sértettnek egy kórház mun-
katársaként mutatkozott be 
és azt mondta neki, hogy 
a lánya balesetet szenve-
dett és a kórházi ellátásra 
pénzt kért az idős asszonytól. 
A 88 éves sértett elhitte a kita-
lált történetet és több millió fo-
rintot adott át a csalónak, aki 
ezt követően egy pénzzel teli 
borítékot is kivett az idős nő 
kezéből, majd kiszaladt a ház-
ból és társaival együtt elmene-
kült a helyszínről. Az esetről a 
sértett bejelentést tett a rend-
őrségen.

A két jászladányi és a két 
érdi lakost a rendőrök 2019. 
június 29-én a reggeli órákban 
otthonukban elfogták és előál-
lították a Budaörsi Rendőrkapi-
tányságra  és – őrizetbe vételük 
mellett – csalás bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki őket. 

A rendőrök a gyanúsítot-
taknál végzett kutatás során 
az eltulajdonított pénz egy ré-
szét megtalálták és lefoglalták, 
valamint további nyomozati 
cselekmények során készpénzt, 
műszaki cikkeket és gépjár-
műveket foglaltak le a vagyon-
visszaszerzés biztosítása érde-
kében.

KERESSÜK 
A KÉPEN LÁTHATÓ

 MŰSZERT

A budaörsi rendőrök az ál-
lampolgárok segítségét kérik. 

A Budaörsi Rendőrkapi-
tányságon indult nyomozás 
a 13010/1137/2019. bűnügyi 
számon lopás bűntett gyanúja 
miatt ismeretlen tettes ellen.

A nyomozás adatai szerint 
az ismeretlen tettes 2019. jú-
nius 19-én 22 óra és 2019. júni-
us 20-án 2 óra között Solymár 
külterületén, a 11106-os számú 
út mellett elhelyezett konté-
nerből eltulajdonította a képen 
látható útépítéshez szükséges 
műszert.

A Budaörsi Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy aki a bűncselek-
ménnyel vagy a lopott műszer-
rel kapcsolatban információval 
rendelkezik, az jelentkezzen 
munkaidőben személyesen a 
Budaörsi Rendőrkapitánysá-
gon (Budaörs, Szabadság út 
160. szám), vagy hívja a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenységirányítási Köz-
pontját a 06-1-236-2883-as 
telefonszámon, illetve tegyen 
bejelentést az ingyenesen hív-
ható 06-80-555-111 „Telefon-
tanú” zöldszámán, vagy a 107, 
112 központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén.

forrás: police.hu

NYA R A LÓ G YE R E K E K

Kié a felelősség?
 
A nyári szünet 
aktulaitása, hogyan 
oldható meg a gyer-
mekek elhelyezése. 
Nem kis probléma ez, 
számtalan nehezítő 
tényező lehet a meg-
oldáskeresésben. A 
gyermeküket egyedül 
nevelő szülők különö-
sen nagy nehézséggel 
állhatnak szemben.

A különváltak élő szülők esetében 
látok egy olyan problémát, hogy a 
különélő szülő nem viszi el a gyer-
meket a nyári kapcsolattartásra.  
Ez nagy gondot okozhat, hiszen a 
gyermeket nevelő szülőnek ezt az 
időszakot is meg kell oldania. Kü-
lön nehézség, ha a kapcsolattar-
tás elmaradását nem is jelzi előre 
a különélő szülő. Gyakran látom, 
hogy a gyermekeket hosszabb 
időre a nagyszülőkhöz szükséges 
elvinni nyaralni. Ilyenkor fontos a 
felek együttműködése, hisz ez az 
aktuális kapcsolattartások elma-
radását okozhatja. 

A nyár további nagy kérdése, 
lehet-e a gyermekeket felügyelet 
nélkül otthon hagyni, esetleg a 
nagyobb gyermek felügyeletére 
bízni? A közelmúltban a médi-
ában is nagy port vert fel az a 
tragédia, amikor a rövid időre 
a játszótéren magukra hagyott 
gyermekek onnan elmentek és 
komoly baleset érte Őket, egyi-
kük tűzesetben életét vesztette.  
Az eset ráirányítja a figyelmet arra 
az alaptételre, hogy a jog mindig 
a következmény oldaláról vizsgá-
lódik. Amíg nem történik baj, ad-
dig  helyénvalónak gondolhatjuk 
a felügyelet nélkül hagyást.  Ha 
bíróság kell állást foglaljon ebben 
a kérdésben, az mindig az összes 
körülmény gondos mérlegelésé-
vel történik. Fontos szempontok 
lehetnek: a gyermek életkora, a 

szülő elérhetősége, alternatíva 
baj esetére, a veszély források 
köre. Számíthat, hogy a gyer-
mek egyedül jár-e már haza az 
iskolából, szokott-e önállóan időt 
eltölteni. A jog nem ad egyértel-
mű korhatárt ebben a kérdésben, 
hiszen nagy különbségek vannak 
érettségben a gyermekek közt és 
az egyes szituációk is jelentősen 

eltérhetnek. Azért mindenkép-
pen leszögezhető, hogy baj ese-
tén a szülői fellelőség alapértel-
mezett.  

Személyes véleményem, hogy 
óvodás korú gyermek semmi-
képpen nem maradhat szoros 
felügyelet nélkül, alsó tagozatos 
gyermeknél ez nagyban függ 
a gyerek személyiségétől is, de 
hosszú időre semmiképp ne 
hagyjuk Őket magukra. Felső ta-
gozatos gyereknél már  gyakran 
megengedi a  gyerek érettsége, 
hogy amennyiben speciális ve-
szélyforrás nincsen, baj esetén 
van kihez fordulnia gyors segít-
ségért, akkor a megfelelő önálló-
ság keretében felügyelet nélkül 
maradhasson. A felelősség két-
ségkívül a szülőé ennek megíté-
lésében.     

Szép nyarat kívánok!

dr. Medgyesy-Moravcsik kriszTina, ügyvÉd

Bővebben: 
http://moravcsik.hu   
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Bu da ör si Nap ló
Ki ad ja: Budaörsi Nap ló Bt. 

Felelős szerkesztő: ELLER ER ZSÉ BET
Felelős kiadó a Bt. ügyvezetője

Hir de tés fel vé tel 
Kelemen Szilvia (0630/233-2848)

kelemen.szilvia@budaorsinaplo.hu
 

Bu da örs, Sza bad ság u. 137. föld szint  
(a park ra néző ol da lon!)

Nyit va h.–cs. 9–17 órá ig, p. 9–15-ig  
Te le fon és fax: 06 23/424-862, tel.: 06 23/420-837

 E-ma il: bnaplo@t-on line.hu
Nyom dai előkészítés: Ka szás Zol tán

Terjesztés: Bellányi Sándor (0630/528-0544)
Főmunkatárs: Borhegyi Éva 

Külsős munkatársak: Pollák Judit,
Kótány Katica, Moldoványi Tibor

Nyo más: EPC Nyomda
 ISSN 1216-1985

A júliusi megfejtés: Friedmann cukrászda, házi sütemények, desszert különlegességek, figuratorták

Akik a Friedmann ház / Teri néni étterme étkezési utalványát nyerték  

és azt szerkesztőségünkben (!) átvehetik: Nagy József (Szivárvány u.) és Peredi Mónika.

HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK  
(mosógépek, mosogatógépek,  
minden típusú tűzhely, bojler)  

JAVÍTÁSA A HÉT MINDEN  
NAPJÁN, GARANCIÁVAL.  

Számítógépek, 
 notebookok javítása, vírusirtás, 

 op.rendszer telepítés.  
Munka megrendelése  

esetén a kiszállás ingyenes. 
Tel.: 0670/659-2757 

 - VISSZAHÍVOM!

NYÍLÁSZÁRÓK  
JAVÍTÁSA, beállítása,  

korszerűsítése  
utólagos szigeteléssel  

Bakos István  
Tel.: 0630/687-2302

ELADÓ  
JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ  

60 ÉVES KOMBINÁLT SZEKRÉNY  
ÉRDEN 

IRÁNYÁRA: 40.000FT 
ÉRDEKLŐDNI LEHET:  

+36 30 249 2647

Társasház takarítás -  
Közös képviselők figyelmébe! 

Társasházak illetve lakóparkok 
takarítását vállaljuk, helyszíni 

felmérés után árajánlatot 
adunk, akár egy órán belül, 

azonnali kezdéssel. 
 E-mail:  

nemetandrasne@gmail.com,  
tel.: 0620 460 3740

Járadékot fizetnék  
budaörsi vagy környékbeli  

idős személynek,  
ingatlanért  

(ház, telek) cserébe.  
Kérem, hogy 17 óra után 

hívjon: 0620/629-0916 
KÖSZÖNÖM

Klíma szerelés, telepítés, 
karbantartás, töltés. 
A hét minden napján. 

Hétvégén is dolgozunk. 
Felújított és új klímák  

beüzemelése. 
Telefon: 0670/659-2757 

0630/901-4462 
Hívjon bizalommal!





BÁRMILYEN CÉLJA VAN, 
VELÜNK MEGVALÓSÍTHATJA

• Akár 5 év vagy 200 000 km FlexCare kiterjesztett garancia*

• Opel haszongépjárművek rengeteg praktikus opcióval
• Akár 30– **

• NHP 0 % ügyleti kamattal***

A 2019-ES ÉV  
KISHASZONGÉPJÁRMŰVE  
AZ OPEL COMBO CARGO

  A képen látható autók illusztrációk. Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlatnak. Konkrét árajánlatokért, részletes műszaki adatokért és az akció részleteiért, kérjük, látogasson el  
a www.opelfabian.hu oldalra, vagy forduljon részt vevő Opel-márkakereskedésünkhöz. Kombinált használat esetén az ajánlatban szereplő az Opel Combo Van L2H1 1.3l 95 LE kombinált fogyasztása 5,1–5,0 l/100 km,  
kombinált CO2 kibocsátása 136–133 g/km; az Opel Vivaro Van L1H1 1.6l 95 LE kombinált fogyasztása 6,6 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása 175 g/km; az Opel Movano Van L1H1 2.3l 110 LE kombinált fogyasztása  
7,9–7,7 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása 207–201 g/km.

 * A minden járműhöz kínált 5 év garancia 2+3 év kiterjesztett garanciát takar, legfeljebb 200 000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás.A Meghosz-
szabbított Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 200 000 km futásteljesítmény eléréséig 
(attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki.

 ** A kedvezmény mértéke a PROFI felszereltségi csomagra vonatkozik a tételesen rendelt opciókhoz képest.
 *** 

berendezés, jármű szerződési Feltételeket tartalmazó üzletszabályzata tartalmazza, amelyek elérhetőek a https://net.cib.hu/lizing_csoport/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok/gepber (kondíciók, hirdetmények menüpont) 

OPEL FÁBIÁN               2040 Budaörs, Garibaldi utca 1. , Telefon:  +36 23 802 822, www.opelfabian.hu

A JÖVŐ MINDENKIÉ


