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INTERSPORT BUDAÖRS – A TESCO ÉS A KIKA MELLETT
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Met ró vas
Be ton acél-fel dol go zó  
és Ke res ke del mi Kft.

– Betonacél-értékesítés szál ban
– Betonacélvágás, haj lí tás
– Betonacélháló-értékesítés

1117 Bu da pest, Hu nya di Já nos u. 162.
Tel./fax: 204-2877, 06 (30) 9334-932

Beton
– Betoneladás
– Betonszivattyúzás
– Betonszállítás
– Betontermékek
 (jár da lap, sze gély kő stb.)

2040 Bu da örs, Ná das u. 1.
Tel./fax: 06 (23) 430-420

Tel.: 06 (30) 9414-714

Kft.



Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  3   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

INTERSPORT BUDAÖRS – A TESCO ÉS A KIKA MELLETT



4 2019. AUGUSZTUS

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

 

Az utóbbi évek közvélemény-kutatásai azt mutatják, 
hogy a város lakosai szeretnek itt élni, ami számunkra 
legfontosabb fokmérője munkánk eredményességének.

A Budaörs Fejlő déséért Egyesület jelöltjei, ha ősszel ismét 
felhatalmazást kapnak Önöktől, mindent meg fognak tenni 
azért, hogy továbbra is kiemelkedjünk a magyar városok 

közül, és változatlanul az ország egyik legfejlettebb, 
leginkább élhető települése legyünk. Egyesületünk jelöltjeit 
valamennyi demokratikus politikai párt és számos civil 
szervezet is támogatja. Ők mindannyian köztiszteletben 
álló, magasan képzett emberek, akik sikeres munkát 
végeznek saját szakmájukban, emellett sokan közülük 
évek, évtizedek óta az önkormányzatban is.

2019. október 13-án önkormányzati választások lesznek, 
ahol arról dönthetnek a budaörsiek, kik képviseljék őket a 
következő öt évben az önkormányzatban, és folytatódhat-e 
az a munka, amely Budaörs dinamikus fejlődését 
eredményezte. 

A Budaörs Fejlődéséért Egyesület az Önök bizalmának 
köszönhetően ebben a választási ciklusban többségben van 
a képviselő-testületben. Az őszi választásokon egyesületünk 

ismét Wittinghoff Tamást indítja polgármesterjelöltként, 
és minden körzetben állít képviselőjelöltet.

Közel három évtizede dolgozunk a városért. Ez alatt 
az időszak alatt minden igyekezetünk arra irányult, 
hogy az itt élő k életlehetőségei egyre jobbak legyenek, 
hogy a budaörsiek úgy érezzék, övék ez a város, ahol 
az önkormányzat, a hivatal és a helyi intézmények ő ket 
szolgálják.

Polgármesterjelöltünk: Wittinghoff Tamás

Budaörs Fejlődéséért Egyesület: csapat, amely már bizonyított

Kedves Budaörsiek!

Köszönjük eddigi bizalmukat, és kérjük, ő sszel is tiszteljék meg támogatásukkal a Budaörs Fejlő déséért Egyesület jelöltjeit, hogy 
továbbra is együtt dolgozhassunk városunkért! Mert valamennyiünkre igaz – minden bizonnyal Önre is –, hogy 

szívügyünk Budaörs !

BUDAÖRS
FEJLŐDÉSÉÉRT

EGYESÜLET

dr. Molnár Gábor
ELNÖK

Budaörs Fejlődéséért Egyesület 

Wittinghoff Tamás
POLGÁRMESTERJELÖLT

Budaörs Fejlődéséért Egyesület 
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H E LYH ATÓ S ÁG I  VÁ L A S Z TÁ S O K : 

2019. október 13. 
A 2019-es magyarorszá-
gi önkormányzati 
választást 2019. október 
13-án tartják.] A képvi-
selőket és polgármeste-
reket 5 évre választjuk.  

 Az önkormányzati válasz-
táson a megyei (fővárosi) 

és helyi (kerületi) önkormányzati 
képviselőket, a polgármestereket 
és a főpolgármestert, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati kép-
viselőket választják meg. A me-
gyei és helyi önkormányzati vá-
lasztáson azok választhatnak, 
akiknek az adott településen/me-
gyében van az állandó lakcímük. 
A magyar állampolgárság nem 
feltétel, de hiányában regisztrálni 
kellett. Nincs választójoga annak, 
akit a bíróság bűncselekmény el-
követése vagy belátási képesség 
korlátozottsága miatt kizárt ebből 
a jogból. Szintén feltétel a nagy-
korúság (betöltött 18. életév, illet-
ve 16. életév feletti házas, vagy 
elvált személy). A nemzetiségi 
önkormányzati választáson az 
szavazhat, aki megadott határ-
időig az adott nemzetiséghez tar-
tozónak vallja magát. 

A választáson mindazok vá-
laszthatóak, akik választójoggal 
rendelkeznek, továbbá a külföl-
dön élő magyar állampolgárok 
is elindulhatnak a választáson; a 
helyben lakás nem feltétel. 

A megyei közgyűlés 
választása

Mind a 19 megyében ugyan-
olyan szabályok mentén zajlanak 
le a választások. A választás egy-
fordulós, a szavazók listákra sza-
vazhatnak . 

A megyei közgyűlések képvise-
lőinek számát a megye egészének 
a lakosságától függ, függetlenül 
attól, hogy a megyei jogú város-
okban élők nem szavazhattak a 
megyei önkormányzat összetéte-
léről. Legkevesebb 15 fős lehetett 
egy közgyűlés, egyebekben pedig 
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400 ezer lakosig minden 20 ezer fő 
után egy képviselő, efölött 700 ezer 
lakosig minden 30 ezer fő után egy 
képviselő, efölött pedig minden 40 
ezer fő után egy képviselő. 

Az a párt(szövetség) állíthat 
listát, amely a megye lakosság 
0,5%-ának megfelelő ajánlást 
össze tud gyűjteni. A mandá-
tumkiosztás az ún. D’Hondt-
módszerrel történik; de csak azok 
a pártok kapnak mandátumot, 
amelyek a szavazatok 5%-át. 
(Közös lista esetén 10%-15%-át) 
elérték. 

A települési önkormányzati 
választás

A közgyűlés választásának 
szabályai attól függnek, hogy a 
település lakossága meghaladja-e 
a 10  000 főt. A képviselő-testület 
létszáma itt is a település lakossá-
gától függ. A polgármester, akit 
külön választanak meg, tagja és 
egyben vezetője is a közgyűlésnek, 
képviselő-testületnek. 

Települések tízezer lakos 
fölött (Budaörs ide tartozik a 

30 000 fős lakossággal! a szerk.)
Az ilyen településeket egyé-

ni választókerületekre osztották 
fel (számukat törvény határozza 
meg), a körzetben – ahol a jelölt-
séghez a lakosság 1%-ának aján-
lása szükséges – a legtöbb szava-
zatot kapó jelölt lesz a képviselő. 
A képviselővé nem vált jelöltek 
szavazatait pártonként összeadják 
(feltéve, hogy a párt a körzetek 
legalább felében állított jelöltet), és 
a Sainte-Laguë-módszerrel kioszt-
ják róla a törvényben meghatáro-
zott mandátumszámot. Csak az a 

lista kaphat mandátumot, amelyik 
a kompenzációs szavazatok szá-
mának (csak a listát állító pártokét 
összeadva) az 5%-át elérte. Az 5%-
os küszöb két jelölő szervezet kö-
zös listájánál 10%-ra, három vagy 
több esetén pedig 15%-ra nő.[3] 

A polgármester-választás

A polgármesteri választás 
egyfordulós, jelöltté váláshoz 
jogszabályokban megszabott 
számú ajánlás kell: a 10  000 
vagy annál kevesebb lakosú 
településeken a választópolgárok 
legalább 3%-ától, a 10  000 lakost 
meghaladó, de 100 000 vagy annál 
kevesebb lakosú település esetén 
legalább 300 választópolgártól, 
míg a 100  000-nél több lakosú 
település esetén legalább 500 
választópolgártól kellett ehhez 
ajánlást szerezni. A polgármester a 
legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz. 

Forrás: wikipédia

L A KO S S ÁG 
K É P V I S E LŐ I  H E LY E K 

Egyéni Kompenzációs Összesen 

10 001 – 25 000 8 3 11 

25 001 – 50 000 10 4 14 

50 001 – 75 000 12 5 17 

75 001 – 100 000 14 6 20 

100 000 felett 14 és minden további 
10 000 lakos után +1 

6 és minden további 
25 000 lakos után +1 
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M I A F R A N C I S  A Z A M E S T E R S É G E S I N T E L L I G E N C I A?

Új korszakváltás 
A fenti címmel idén sem 
maradt el az Első 
Magyar Feltétel Nélküli 
Alapjövedelemért 
Egyesület  nyári beszél-
getése budaörsi székhe-
lyük kertjében.

 Nyári szabadság ide vagy 
oda, 22 érdeklődő vett 

részt igen aktívan a július 11-i 
előadáson. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint a 3 órásra sike-
rült  (teljesen észrevétlenül) esté-
be hajló délután.

A meghívott vendég, az örök 
ifjú Halmos Antal repülőmér-
nök, közgazdász, író, blogger 
volt.       http://hu.wikipedia.org/
wiki/Halmos_Antal A fenti 
cím az író legújabb könyvé-
nek címe, mely mindenki szá-
mára elérhető és olvasható az 
alábbi linken:   http://mek.oszk.
hu/19300/19322/19322.pdf

A téma izgalmas volt és marad 
is velünk, hiszen az elhangzottak 
a   21.   század kihívásai társa-
dalmunkra, közvetlen környe-
zetünkre és családunkra. Arról 
nem beszélve, hogy az FNA (fel-
tétel nélküli alapjövedelem) több 
helyen is felbukkan a könyvben 
mint elkerülhetetlen tényező, a 
fejlődés velejárója. Hogy mikor 
kerül bevezetésre (akár már most 
!?) vagy, hogy melyik formában, 
az egy adott politikai közösség 
okos, intelligens és előrelátó dön-
tésén múlik.

’A jövő már itt van –csak még 
nem mindenkinek jött el.’ (Wil-
liam Gibson)   Rudger Bregman   
Utopia Realistáknak c. könyvéből

Minden további ismertetés 
helyett, idézet a E-könyv elősza-
vából:

…”újra és újra találkoztam a 
mesterséges intelligencia híreivel, 
és megdöbbentett, mennyire el-
lentmondásosak az információk, 
mennyire két nagyhatalom kere-
tein belülre koncentrálódik a fej-
lesztésük, mennyire nem értem, 

miről is van tulajdonképpen szó, 
mennyire homlokegyenest ellen-
kező lépéseket tesz a kormány-
zatunk, mint amire az erőtlen és 
nagyon függő gazdasága, álta-
lános erőtlensége, a képzetlenség 
magas szintje, a súlyos mértékű 
elvándorlás miatt tennie kellene. 
Ez a sötét kép késztetett arra, hogy 
laikusként ugyan, de jó tudásala-
pokon állva, megfelelő felfogó- és 
áttekintőképesség birtokában, ta-
nulva ezt a rendkívül szerteága-
zó, több hagyományosnak tekint-
hető – fizika, számítástechnika, 
agykutatás – tudományágban 
nagyon mély ismereteket igénylő 
tudáshálót ismertessem a hétköz-
napi világgal. Remélem, sikerül 
olyan harangokat megszólaltat-
nom, nem riadalmat keltő kon-
gatással, csak halk figyelmeztető 
csengéseket világgá kürtölve, amik 
mankót jelentenek a gyermekeik, 
unokáik életét kellő gondossággal 

igazgató szülők számára. Mert itt 
az ideje a nem nagyon távoli, az 
élet minden porcikáját érintő új 
korszakváltásra felkészülni, mert 
mint az Alibaba egyik megala-
pítója, a kínai Jack Ma mondta: 
„Teljesen meg kell reformálni az 
oktatást, mert 30 év múlva más 
világban fogunk élni!” Ő csak tud-
ja: szupergazdagon visszavonult 
eredeti hivatása barlangjába: an-
golt fog oktatni. Különösen fontos 
ez, mert a rém, ami elől menekülni 
akartam, a politika ezen a terüle-
ten is mély sebeket ütött máris a 
tiszta tudományon! Engem rab-
ságba ejtett ez a fantasztikus vi-
lág. Sok jót hozhat a mindennapi 
életbe, sok rosszat, például a ha-
diiparban, és sok veszélyt rejt ma-
gában. Rosszak a motivációs erők, 
amikről az írás záró mondataiban 
fogok foglalkozni, amik – ha nem 
változnak meg alapvetően – a 
hatalmi verseny miatt is rohanó 

tempóban kisiklásokhoz, az önfej-
lesztő technikák elszabadulásával 
katasztrófákhoz vezethetnek. Csak 
remélni lehet, hogy a másik két vi-
lágveszedelem – nukleáris háború, 
klímakatasztrófa – mellett ezt is 
megússza az emberiség.”

’Az ember szabadsága nem 
abban rejlik, hogy azt csinál amit 
akar, hanem abban, hogy nem 
kell azt tennie amit nem akar.’ 
(Jean-Jacques Rousseau)

 
Az Első Magyar Feltétel Nél-

küli Alapjövedelemért Egyesü-
let megtalálható a Facebook-on:

https://www.facebook.com/FNA.hu

https://www.facebook.com/

FNAaNagyvilagban.media.innen.

onnan/

https://www.facebook.com/First-

Hungarian-Unconditional-Basic-

Income-Association-655471314593940/

Langer-dombrády evamaria

SZEPTEMBER 13-TŐL KERESSE AZ INTÉZMÉNYEKBEN 
ÉS AZ ÁRUSHELYEKEN ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK 2019 CÍMŰ KIADVÁNYUNKAT! 

A  T A R T A L O M B Ó L : 

-  I N T E R J Ú K  A  P O L G Á R M E S T E R - J E L Ö L T E K K E L

-  A Z  E G Y É N I  K Ö R Z E T E K B E N  I N D U L Ó K  B E M U T A T K O Z Á S A 

-  A  V Á R O S  F E J L Ő D É S E  A Z  E L M Ú L T  Ö T  É V B E N

-  V Á L A S Z T Á S I  T E C H N I K A I  I S M E R E T E K
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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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S P E C I A L I Z ÁC I Ó VA L NY Ú J TA N A K K I E M E L K E D ŐT

A Vállcentrum a budaörsi 
egynapos sebészetet választotta

2014-ben szakvizsgázott, 
a budaörsi egynapos 
se bé szeten a keresett fia-
tal szakemberek közé 
tartozik. Dr. Baukó Tamás 
ortopéd-traumatológus 
szakorvossal, a Váll cen-
trum sebészével a szak-
ma fejlődéséről, a gyógyí-
tók specializációjáról, a 
budaörsi munkakörülmé-
nyekről beszélgettünk.

 Összesen hány ortopéd-trau-
matológiai műtétben működött 
eddig közre?
Bevallom őszintén, nem számo-
lom. Az egynapos műtétek végzé-
séhez ötéves szakmai gyakorlatot 
ír elő a törvény, most már erre is 
lehetőségem van. Pusztán ez kö-
rülbelül évi száz operációt jelent, 
főleg Budaörsön. De ha az összes 
ortopéd-traumatológiai műtétet 
nézzük, tehát a kórháziakat is, il-
letve azokat, amikben, jóllehet 
nem én operáltam, de részt vettem, 
a szám valószínűleg ötezer fölött 
van. 2007-ben végeztem az egyete-
men, utána a szakképzésem alatt is 
folyamatosan operáltam saját bete-
geket szakorvosi asszisztenciával.

 Hagyományosan azt tekintjük 
jobb, felkészültebb orvosnak, aki 
idősebb. Mégis a páciensek egy 
része ma már kifejezetten keresi a 
fiatalabb kezelőorvosokat.
A fiatalabb kollegák talán nyitottab-
bak a modern technikákra, újabb 
kezelési módszerekre. Utánamen-
nek a dolgoknak , képesek magukat 
külföldön képezni, nyelvismerettel 
rendelkeznek. Bátrabban vállalnak 
ösztöndíjakat és járnak el külföldi 
tanfolyamokra, kurzusokra.

 Avulékonyabb az orvosi tudás, 
mint pár évtizeddel ezelőtt?
Igen.

 Előfordulhat, hogy amit ma 
tud, az holnap kevés lesz?
Ez biztosan így van. Abból is lehet 
érezni, hogy korábban nem spe-
cializálódtak egy-egy területre az 
orvosok a saját szakmájukon belül, 
hanem nagyjából mindenhez értet-
tek, mindent felvállaltak. A most 
rendelkezésünkre álló tudásanyag 
mellett már területeken belül is 
megindult a specializáció. Annyi 
új ismeret, annyi újítás van, hogy 
nagyon nehéz követni. Az én szak-
vizsgámba is beleférne, hogy egyéb 
területeken is képezzem magam, 
az időmbe viszont már nem férne 
bele. Hiszen lehetetlenség ugyan-
olyan jónak lenni a könyök-, kéz- 
vagy térdsebészetben, vagy éppen 
lábsebészetben.

 Ön vállsebész, a Vállcentrum 
egyik orvosa. Mit jelent ez a kifejezés?
A Vállcentrumot dr. Gulyás Károly 
alapította. (Gulyás Károllyal készült 
interjúnk itt olvasható.) Ő válasz-
totta ki azokat a kollégákat, köztük 
engem, akik hozzá hasonló magas 
szakmai színvonalat képviselnek. 
Így bármelyik beteg, aki a Vállcent-
rumhoz fordul, ugyanazt a kiváló 
ellátást kapja, még akkor is, ha va-
lamelyikünk kiesése, pl. külföldi 
ösztöndíj vagy hosszabb szabadság 
miatt a korábbi kezelőorvost helyet-
tesíteni kell. Öten vagyunk jelenleg, 
mind az öten vállsebészek.

 Milyen típusú panaszokkal for-
dulnak vállsebészhez az emberek?
Elsősorban az életkor határozza 
meg, hogy a vállbetegek milyen 
panaszokkal jönnek. Fiatalon az 
instabilitásos, kulcscsont–lapocka 
közti feszes ízületi panaszok domi-
nálnak. Instabilitást izomegyen-
súly-hibából eredő vagy általános 
ízületi lazaságból származó eltérés 
is okozhat, de döntő többségében 
valamilyen baleseti sérülés, valódi 
ficam áll a háttérben. Középkor-
tól kezdve jönnek a degeneratív 
eltérések, mint a rotátorköpeny 
betegségei, a vállízület meszes ín-

gyulladása, ami leginkább a 30–50 
éveseknél fordul elő, vagy éppen 
a vállízület becsípődéses szindró-
mája.

 Az Önök által végzett vállse-
bészeti beavatkozásokon belül az 
egynapos sebészeti műtétek mi-
lyen arányt képviselnek?
Ha a kórházi praxisomat is hoz-
závesszük, az arány körülbelül 50 
százalék. Az operációk másik felét 
a Baleseti Központban végzem: 
vállprotézis-beültetéseket, nyílt 
stabilizáló műtéteket, törésegyesítő 
műtéteket. Ezek a beavatkozások 
egynapos sebészetben nem végez-
hetők, huzamosabb kórházi tartóz-
kodást igényelnek. A Vállcentrum 
egynapos sebészetben végezhető 
műtéteinek körülbelül 90 százalé-
kát egyébként Budaörsön hajtjuk 
végre. Kivétel nélkül artroszkópos 
(kulcslyuktechnikával végzett) be-
avatkozásokról van szó.

 Mik Budaörs előnyei?
A Budaörsi Egészségügyi Köz-
pontban nagyon jó a szakmai hát-
tér, nagyon jó a technikai háttér, és 
nagyon jó a személyzeti háttér is. 
Ezek mind-mind fontosak ahhoz, 
hogy zökkenőmentesen tudjuk 
végezni a munkánkat. Szerencsé-
re a budaörsi személyzetben erre 
partnerre találunk az altatóorvos, 
az asszisztens, a műtősnő vagy a 

műtősfiú személyében is, ha csak 
a műtőt nézem. A műtőből kilép-
ve az osztályon, illetve a gazdasá-
gi részen is támogatást kapunk. A 
gazdasági támogatásnak köszön-
hetően rendelkezésre állnak azok 
a eszközök, amikkel ezeket a műté-
teket el tudjuk végezni. Az egy éve 
vásárolt artroszkópos torony, ha jól 
tudom, az első volt az országban, és 
azóta sincs belőle sok. De elsősor-
ban a támogató légkör miatt esett a 
választás Budaörsre.

 Az Országos Traumatológiai 
Intézetben közalkalmazottként 
dolgozik, a Semmelweis Egyete-
men szerződéses oktató, emellett 
több helyen van magánrendelése. 
Hogy lehet ezt bírni? 
Nagyon nehezen. Van egy ötéves 
kisfiam, a kislányom most szüle-
tett, három hónapos. Mostanra 
jutottam el odáig, hogy a Baleseti 
Központban szeptember elsejétől 
már csak félállásban tudok dolgoz-
ni. Pont azért, hogy több időt tölt-
hessek a családommal. 

 Van hobbija?
Korábban szörföztem, ezt most ab-
bahagytam, elkezdtem vitorlázni. 
Nagyon szeretek utazni, a csalá-
dommal tölteni az időt. Meg per-
sze a barátaimmal, ha sikerül ösz-
szeszervezni. Csakhogy ők jobbára 
szintén orvosok, így rendkívül 
nehéz megoldani, hogy mindenki 
ráérjen. De törekszünk rá, így pár-
szor létrejön a baráti találkozás.
  révész gábor 
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K AMA R A E R D E I  FA K I T E R M E L É S

erdőgazdálkozás
Budaörsi olvasónktól 
értesült szerkesztősé-
günk arról, hogy Kama-
raerdőben tavasz óta 
fakitermelés zajlik 
tekin tet nélkül a fák 
vege tációs időszakára,  
a bennük zajló nedv ke-
rin gésre, illetve az ott 
élő madarak költési  
idő szakára. 

 Bár a terület a XI. kerület-
hez tartozik, budaörsi la-

kosok – főként az erdő közvetlen 
szomszédságában élők – által is 
kedvelt kiránduló és pihenőhely. 
Az erdőben a figyelmeztető táb-
lákon a Pilisi Parkerdő Zrt. és a 
Budapesti Erdészet aláírása talál-
ható, így szerkesztőségünk hoz-
zájuk fordult az ügyben felmerü-
lő kérdésekkel.

A Dél-Buda tüdejeként is fel-
fogható Kamaraerdő parkerdő-
ként van nyilvántartva, ami azt 
jelenti, hogy elsősorban a lakos-
ság pihenésére, rekreációs tevé-
kenység helyszínéül szolgál.

A favágók elmondása alap-
ján tüzifának vágják a fát, 500 
köbmétert, ami „rossz nyelvek 
szerint” valószínűleg a dolog 
azért ilyen sürgős, hogy még az 
önkormányzati választások előtt 
eljusson a szociális tüzifa a rászo-
rulókhoz.

Megkérdeztük a Pilisi Park-
erdő Zrt.-t, milyen okokkal in-
dokolják, hogy a nyár közepén 
vágják a fát az engedélyükkel. 
Ugyanis az idén tavasszal a Rám-
szakadék környékén kivágott 
fák is kisebb botrányt eredmé-
nyeztek, akkor a Pilisi Parkerdő 
munkatársai azt nyilatkozták a 
Magyar Narancsnak, hogy majd 
nyáron, a költési és vegetációs 
időszakban nem vágnak, nem is 
vághatnak ki fákat. Ennek elle-
nére Kamaraerdőben tavasz óta 
szinte folyamatos a fakitermelés. 
Júliusban is, augusztusban is dol-
goznak a láncfűrészek, annak el-
lenére, hogy Kamaraerdő rekreá-

ciós funkciójú parkerdő, melynek 
funkciója elsősorban az, hogy a 
városi lakosság pihenésének, sza-
badidejének egészséges környe-
zetben való eltöltésének helyszíne 
legyen, nem pedig a profitorien-
tált erdőgazdálkodásé. Ezért el-
sősorban erre voltunk kíváncsi-
ak, mivégre az ellentmondás és 
egyáltalán, miért a parkerdő fás 
területét csökkentik? Valamint 
számszerű adatokat kértünk, Ka-
maraerdőben mekkora területen, 
hány köbméter fát szándékoznak 
kivágni? Mennyihez van engedé-
lyük a favágóknak? Ki ellenőrzi 
és hogyan azt, hogy mennyi fát 
visznek ki az erdőből?

A helyszínen (Nagyréttől 
nyugatra) vizsgálódva ezen felül 
további kérdések is felmerültek, 
melyek mellett nem mehetünk 
el szó nélkül. Annak ellenére, 
hogy autóval is jól járható utak-
hoz közel vágják a fát – elég sok 
van belőlük - a meglévőkhöz kö-
zel újabbaknak csinálnak helyet 
tarvágással, valószínűleg azzal az 
indokkal, hogy könnyebb legyen 
a fát felpakolni. Kulturáltabb he-
lyeken (például Csehországban) 
lóval vontatják ki a kivágott fa-
törzseket, de abban is biztosak 
lehetünk, hogy azok a törzsek 
nem a tüzifa kategóriába esnek. 
Ez újabb pusztítással jár, ugyanis 
azok a fák is komoly károsodást 
szenvednek, amelyeket az „útcsi-
náláshoz” nem vágnak ki, a mun-
kagépekkel a szélső fáknak ne-
kimennek, félbetörik, lehántják 
kérgüket, adta magát a kérdés, ez 
így rendben van?  

A Pilisi Parkerdő Zrt. a 
Kamarerdőben folyó erdészeti 
munkálatokkal kapcsolatban 
feltett kérdéseinkre az alábbi 
válaszokkal szolgált:

 Idén tavasszal a Rám-szaka-
dék környékén kivágott fák kisebb 
botrányt eredményeztek, akkor 
a Pilisi Parkerdő azt nyilatkozta, 
majd nyáron, a költési és vegetáci-
ós időszakban nem vágnak, nem is 
vághatnak ki fákat. Ennek ellenére 
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Kamaraerdőben tavasz óta szinte 
folyamatos a fakitermelés. Július-
ban is, ma megnéztem én is, ma is 
dolgoztak a fűrészekkel. 

 A Rám-szakadék környéki er-
dőkben elvégzett erdőgazdálkodá-
si feladatokat az erdészeti hatóság 
tervei alapján, a természetvédelmi 
hatóság jóváhagyásával és engedé-
lyének birtokában hajtottuk végre, 
ahogy a jelenleg folyamatban lévő 
kamaraerdei munkálatokat is. Az 
erdőterv sok eleme közül az egyik 
legfontosabb az erdőgazdálkodás 
természetvédelmi célú idő- és 
térbeli korlátozása, amely viszont 
sok paramétertől függ (pl. termé-
szetvédelmi területen vagyunk-e, 
van-e védett/fokozottan védett 
faj nyilvántartott élőhelye a terü-
leten, mekkora az idegenhonos 
fajok aránya). Míg a Rám-szaka-
dék védettséget élvez, a Kamara-
erdőben időbeli korlátozást nem 
ír elő a természetvédelmi hatóság. 
A fakitermelés vegetációs időben 
történő elvégzését ugyanakkor in-
dokolja a változó klíma miatt ki-
alakuló kiszámíthatatlan időjárás, 
ami miatt a tavaszi illetve nyári 
időszakban is be kell avatkoznia 
szakembereinknek az erdő fenn-
tarthatósága érdekében.

 
 Kamaraerdő rekreációs funk-

ciójú parkerdő, miért ott vágnak 
tüzifának valót? Ugyanis a favágók 
azt mondták, mind tüzifa. Mi az 
igazság? 

 A beavatkozás elsődleges cél-
ja nem a tűzifatermelés, hanem 
a turistautak menti veszélyes 

faegyedek eltávolítása, ezáltal a 
biztonság szavatolása. Ugyanak-
kor az erdőterület további része-
in szükségessé vált a faállomány 
egészséges fejlődésének segítése, 
különös tekintettel az őshonos 
fajokra (cser, tölgy, juharok). Mi-
vel csak a gyengébb minőségű, 
az erdő további fejlődését gátló, 
illetve idegenhonos fák kerülnek 
kitermelésre, a keletkező faanyag 
csak tűzifaként hasznosítható. 

 
 Kamaraerdőben mekkora te-

rületen, hány köbméter fát szán-
dékoznak kivágni? Mennyihez van 
engedélyük a favágóknak? 

  A XI. kerületben elhelyezke-
dő erdőkből 20 hektáron tervez-
tünk fakitermelést a tárgyévben, 
melyekre engedélyekkel rendel-
kezünk. Ezekből a termelésekből 
mintegy 500 köbméternyi fa-
anyagot értékesítünk, mely meg-
közelítőleg 50 család számára 
szolgáltat téli tüzelőt. A kitermelt 
mennyiségre az erdészeti hatóság 
ad jóváhagyást, melyet a munká-
latok elvégzése után ellenőrzés 
követ. A fakitermelők munkáját 
társaságunk szakemberei nyomon 
követik, így biztosítva, hogy a cél-
mennyiségnél ne kerüljön ki több 
faanyag az erdőkből.

 
 Ki ellenőrzi és hogyan azt, hogy 

mennyi fát visznek ki az erdőből? 
A faanyag szállítást megelő-

zően erdészeink állítják ki az ún. 
szállítójegyeket. A kitermelt fa-
anyag útjának követése hasonló-
an szigorú, mint az élelmiszerek 

eredetének ellenőrzése. A termék-
lánc-felügyeletről bővebb infor-
mációt a https://portal.nebih.gov.
hu/eutr oldalon találhatunk.

Az erdőkből kikerülő faanyag 
esetén a szállítójegy biztosítja azt, 
hogy a mennyiségek a kitermelés 
helyszínéig visszakövethetőek, így 
akár a fakitermelés jogszerűsége 
is visszakereshető pl. egy fatelep 
ellenőrzését követően. A faanyag 
közúti szállítását bármelyik erre 
illetékes hatóság ellenőrizheti.

  
 Annak ellenére, hogy autóval 

is jól járható utak vannak az erdő-
ben, miért kell a meglévőhöz közel 
újabbaknak helyet csinálni tarvá-
gással? 

  A faanyag szakszerű ki-
hordására szolgáló gyűjtőutak 
kialakítása (ezeket hívjuk 
közelítőnyomnak) sem jogi, sem 
természetvédelmi szempontból 
nem minősíthető tarvágásnak. 
Itt a talajvédelem az elsődleges: a 
nyomhálózatot úgy kell megter-
vezni, hogy a csörlős vonszolás 
esetén minél rövidebb legyen az 
út, ahol a földön húzzuk a fát; 
kihordó vontató esetén pedig az 
a cél, hogy a kiszállító gépnek ne 
kelljen letérnie a nyomról ahhoz, 
hogy a daruval minden fadarabot 
elérjen.  Emellett a talajterhelés 
csökkentése szintén fontos szem-
pont. A fakitermelést követő 1-2 
éven belül a lombkorona összezár 
a nyomok felett, 4-5 év után pedig 
már általában sűrű cserjés kíséri 
ezeket a sávokat. 

         borhegyi éva

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
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TA N S Z E R G Y Ű J T É S R Á S ZO R U LÓ K N A K …

…az Auchanban

Az Auchan budaörsi áru-
házában tett augusztus 
6-án látogatást és nagy-
családosokkal is találko-
zott dr. Beneda Attila csa-
lád- és népesedéspolitiká-
ért felelős államtitkár, 
Kardosné Gyurkó Katalin, 
a Nagy csa lá dosok 
Országos Egye sü le tének 
(NOE) elnöke és jelen volt 
Széll Hajn al ka, az Auchan 
HR igazgatója. 

 Az esemény apropója, hogy 
az áruházlánc idén is meg-

hirdette a NOE-val közösen a tan-
szergyűjtést a rászorulóknak.

A tavalyi tanszergyűjtő kez-
deményezés nagy sikerrel zárult, 
melyet a Nagycsaládosok Országos 
Egyesület (NOE) hirdetett meg az 
Auchannal közösen. Akkor mint-
egy 2500 szülő és gyermek jutha-
tott tanszerekhez az együttműkö-
désének köszönhetően. A lényeg, 
hogy felhívják a vásárlókat arra, vá-
sároljanak meg egy plusz tanszert 
és azt ajánlják fel egy rászoruló 
gyereknek.

Az erről szóló tájékoztatón meg-
tudtuk, hogy az Auchan vásárlói 
egészen 2019. szeptember 11-ig 
csatlakozhatnak a gyűjtéshez isko-
lakezdési eszközök felajánlásával, 
melyeket az Auchan áruházakban 
kihelyezett gyűjtőpontokon ad-
hatnak le a NOE számára, akik 
eljuttatják a gyerekekhez.

Dr. Beneda Attila helyettes ál-
lamtitkár elmondta: tisztában van 
azzal milyen nehéz is a tanszerek 
beszerzése a nagycsaládosoknak. 
A kormányzat azonban eltökélt 
abban, hogy segítse a családokat a 
gyermekvállalásban, akcióterve-
ket dolgoznak ki. Az autóvásárlási 
programra már több mint 8000 
jelentkező volt, de nagyon népsze-
rűek az otthonteremtést segítő in-
tézkedések is – emeltre ki.

„Másodszor vagyunk így együtt. 
Tavaly 800 önkéntesssel dolgoztunk 
és 2500 gyermeknek, közel 1000 csa-
ládnak tudtunk segíteni” – ezt már 
Kardos Gyurkó Katalin a NOE 
elnöke hangsúlyozta.- „Ezt biztosan 
idén túlszárnyaljuk, ugyanis most az 
ország 24 áruházában szervezünk 
gyűjtést. Sok család kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülhet, akár egy váratlan 
betegség, akár munkahely miatt. Jó 
látni, hogy nemcsak a kormányzat 
segíti a családokat, hanem az üzle-
ti szféra is. Köszönetet mondunk 
azoknak a vásárlóknak is, akik köz-
reműködnek, és egy-egy füzettel, 
ceruzával, temperával többet vá-
sárolnak. Megbíznak szervezetünk-
ben, hogy az adományokat a meg-
felelő családoknak juttatjuk el..”

„Az iskolakezdés, és az azzal 
járó feladatok nem könnyűek, sok 
mindenre van szükség” – vette át a 
szót Széll Hajnalka az Auchan HR 
igazgatója. „Kérem, vigyék hírül ezt 
a lehetőséget, hogy mások is segít-
hessék a rászoruló gyerkőcök iskola 
kezdését” – fordult végül a sajtóhoz.

poLLák Judit

B U DAÖ R S Ö N B Ő V Í T  T E R Ü L E T E T…

…a GreenGo 
A budaörsi nagy áruhá-
zaknál (Így a budaörsi 
Tesco, Brendon, 
Mountex, Intersport, 
Diego, Kika, Humanic, 
IKEA, Auchan, De  cath-
lon, Metro és Premier 
Outlet parkolóiban is) és 
a Gazda piac nál kedve-
zőbb percdíjú parkolási 
zónákat biztosít bérlői-
nek Magyar ország 
egyetlen e-carsharing 
szolgáltatója. 

 Az autómegosztó szolgálta-
tásokra jellemző erős terü-

lethez kötöttségét oldja egy új egye-
di fejlesztéssel az első  és máig 
egyetlen teljesen elektromos flottát 
üzemeltető  Green Go.  A szolgáltató 
kedvezményes parkolási  díjazású 
zónái már elérhetőek a budaörsi 
nagy áruházaknál. A fejlesztés elin-
dításában szerepet kaptak a cég által 
az autók mozgásáról összegyűjtött 
felhasználói adatok.    Az autómeg-
osztó szolgáltató elmondása szerint 
a rendelkezésükre álló  felhasználói 
információk alapján ismerték fel az 
igényt a bővítésre.

„Folyamatosan figyelemmel kö-
vetjük felhasználóink autóhasznála-
ti szokásait, így tájékozódni tudunk 
az általuk leggyakrabban látogatott 
területekről. Ehhez rengeteg adat 
áll rendelkezésünkre, amelyeket fo-
lyamatosan beépítünk az új fejlesz-
tésekbe. Ez egy jó sorvezető ahhoz, 
hogy priorizáljuk a felhasználói igé-
nyeket. A szinte triviális reptéri bőví-
tés után újdonsággal jelentkezünk és 
új, kedvezményes  parkolózónákkal 
bővülünk Budaörsön.  Továbbra is 
abban szeretnénk elsők maradni, 
hogy elektromos flottánkkal reagá-
lunk a fővárosi közlekedési igényekre 
és a közösségi élményt a mobilitás 
növelésével fokozzuk”  – ismertet-
te Michaletzky Bálint, a GreenGo 
ügyvezető igazgatója. 

Egy órás vásárlás alatt összesen 
300 Ft-ért várakozik az autó, ez 
azoknak is gazdaságos lehetőséget 

ad a budaörsi nagybevásárlásra, 
akik nem szeretnének saját autót 
fenntartani. A  kedvezményes zó-
nákban mostantól alap csomag 
esetén 5 Ft/perc, minimál csomag 
esetén 8 Ft/perc díj ellenében tud-
ják parkoltatni GreenGóikat a bér-
lők. Ráadásul nem kell aggódni, 
hogy az áruházból kijőve nem várja 
a felhasználót a GreenGo, hiszen a 
bérlő használatában marad az e-au-
tó, zárásra továbbra is a zónahatá-
rokon belül lesz lehetőség. 

A GreenGo applikációban a 
budaörsi nagy áruházaknál (Így a 
budaörsi Tesco, Brendon, Mountex, 
Intersport, Diego, Kika, Humanic, 
IKEA, Auchan, Decathlon, Metro 
és Premier Outlet parkolóiban is) 
kedvezményes parkolási terüle-
teket kék színnel jelölték, a  kicsit 
távolabbi a Gazdapiac pedig külön 
markert is kapott, így az alapértel-
mezett navigáció egyből a budaörsi 
parkolózónába irányítja a felhasz-
nálót.  

Michaletzky érdekességként je-
gyezte meg, hogy helyi magyar vál-
lalkozásként fontosnak látták, hogy 
olyan izgalmas kezdeményezéseket 
is támogassanak, mint a helyi ku-
riózummá növekedett  Budaörsi 
Gazdapiac, ezért külön markert 
is kapott, hogy könnyebb legyen 
odatalálni annak, aki eddig nem 
ismerte. 

A GreenGo 2016 októberében 
indult budapesti autómegosztó szol-
gáltatás, amely a többmilliós egyéni 
befektetéssel szemben – amit egy 
elektromos autó megvásárlása jelent 
– már percenként 65 forinttól lehe-
tővé teszi, hogy bárki élvezze a tisz-
ta és kényelmes elektromos autózás 
előnyeit.
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E G Y M O ZG Á S S É R Ü LT F I ATA L E M B E R M I N D E N N A PJ A I  (8.  R É S Z )

Tibi júliusban  
a Balatonon is járt

Sorozatunkban egy köz-
tünk élő, igen aktív 
mozgássérült fiatalem-
ber életét követjük nyo-
mon 2019-ben, hónapról 
hónapra. Debreczeni 
Tibor számára a július a 
nyaralást jelentette, 
egyebek között a 
Balatonon járt. És a 
kutyáknak is fontos sze-
rep jutott…
 

 Július első hete megint 
mozgalmasan indult. Else-

jén mentünk táborozni a budaör-
si felnőtt napközivel a Balaton 
közelében lévő Aszófőre. Eddig 7 
éven át mindig egy helyre jár-
tunk, Ábrahámhegyre. Sokat ki-
rándultunk ott, így már jól meg-
ismertük a környéket. Azért is 
volt jó új helyre menni, hogy más 
tájakat, városokat, épületeket, ne-
vezetességeket ismerhessünk 
meg. Hétfő reggel indultunk a 
Máltai Szeretetszolgálat buszaival 
Aszófőre. Az egyik 9 személyes 
busz velünk maradt, így azzal 
mehettünk strandolni, kirándul-
ni. Gyorsan megebédeltünk, 
hogy minél hamarabb kiérjünk a 
strandra és csobbanjunk egyet a 
Balaton vízében. Szerencsére jó 
idő volt, egész délután pancsol-
hattunk a hűs vízben. Estére min-
denki elfáradt, de azért volt ked-
vünk egy kis kártyapartira. 
Másnap is maradt a jó idő, s úgy 
gondolta a csapat, hogy marad a 
fürdés.   Ezen a strandon örö-
münkre rámpán lehetett bemen-
ni a vízbe,   jó ötletnek találtam, 
mert egyedül is besétálhattam a 
Balatonba. A harmadik napon a 
veszprémi állatkertbe kirándul-
tunk. A társaság egyik fele a Mál-
tai busszal ment, a jól mozgók 
pedig Volán busszal.  Délre oda is 
értünk, először megettük   ma-

gunkkal hozott elemózsiát. majd 
indultunk az állatkertbe. Láttunk 
elefántokat, orrszavúkat, mosó-
medvéket, de legtovább a pingvi-
neket csodáltuk. Irigyeltük tőlük 
a jó hideg medencét, amiben úsz-
tak, mert nekünk nagyon mele-
günk volt.  Az utolsó napon für-
dést terveztünk, de sajnos borús 
volt az ég, ezért lemondtunk róla.  
Egy páran azért kimentünk a 
strandra, mert ott rendeltünk 
ebédre pizzát. Amíg elkészült, 
addig edzettünk a felnőtt játszó-
téren. Sajnos ez a pár nap gyorsan 
elszaladt, mindenki jól érezte 
magát. 15 óra után indultunk 
haza. A szüleim finom vacsorával 
vártak.

Pénteken elmentem a Pető 

intézetbe tornázni, a táborban 
sokat ültem, így jó volt megmoz-
gatni az izmaimat és elmesélhet-
tem az élményeimet.

Következő napon is volt egy 
esemény, amit nem lehetett ki-
hagyni. A Nem Adom Fel Ala-
pítvány Roll Natural Csapatával 
megnézhettem az Inkák aranya 
című kiállítást. Már régóta szeret-
tem volna megnézni, eddig még 
nem volt alkalmam rá. Anyukám 
elkísért, de  hazafelé egyedül jöt-
tem. A kiállításon megtudhattam 
az Inka birodalom létrejöttét és 
bukásának történetét. A tárlat-
vezetés közben elképzeltem az 
akkori életformát. Az arany, mint 
isteni esszenciának a kultusza szó 
szerint lenyűgöző birodalmat te-
remt az inkák civilizációjából. 
Sokat tanultam most is belőle.

Július 3. hete a kutyás terá-
piáról szólt a budaörsi felnőtt 
napköziben. Eddig két hetente 
jött a kutyaterapeuta, de nem 
rég nyertünk egy pályázatot, így 
ezen a héten minden nap két órát 
kutyázhattunk. . Bea, Jucus és a 
kutyák foglalkoztak velünk. Az 
volt a jó, hogy Bea, a kutyatera-
peuta minden nap más kutyát 
hozott.  Jucus, a gyógypedagógus 
pedig minden napra új feladato-
kat talált ki. Öt nap alatt sokféle 
érdekes és izgalmas feladatot 
csináltunk, hogy nehéz lenne 
mindet felsorolni. Egy állandó 
program volt a reggeli torna. Ne-
kem a kutyamasszírozás tetszett 
a legjobban, két mellső lábával 
masszírozta a hátunkat. Volt 
olyan feladat is, hogy körbe kel-
lett rajzolni a kutyát, szlalomoz-
tak a lábunk között, felöltöztettük 
nyári ruhába őket, majd elrejtet-
tük a játékaikat és meg kellett 
keresniük. Hamar eltelt ez a hét, 
sokat nevettünk és mindenki na-
gyon megkedvelte a kutyusokat. 
Nekem több mint 30 éve van ku-
tyám, mindegyikkel kölcsönösen 
fejlesztettük egymást.

FORRÓ NAPOKRA
TEJFÖLÖS TÖLTÖTT 

PAPRIKA
Nyár vége felé olcsó a pap-
rika, így most a jól ismert 
lecsó helyett egy régi elfelej-
tett ízt javaslok. Ez a recept 
Gyöngyösről származik, a 
nagymamám egyik régi re-
ceptje. Egyszerűsége ellené-
re nagyon finom étel!

Hozzávalók (4 főre):
6-8 lecsópaprika
1 kg sertés darálthús
2 csomag gyors rizs
pirospaprika
só vagy vegeta
őrölt bors
1 nagy tejföl
olaj

Elkészítés:
A rizst külön megfőzzük. A 
darálthúst kevés olajon meg-
pároljuk, fűszerezzük, majd 
a rizzsel összekeverjük. Ezt a 
tölteléket beletöltjük a papri-
kákba. Jénai tálba helyezzük 
őket, köréje rakjuk a maradék 
tölteléket és rárakjuk a tejfölt. 
Előmelegített sütőben 220°C-
on megsütjük. Addig sütjük, 
amíg villával ellenőrizve elég 
puha nem lesz a paprika. 
Jó étvágyat kívánunk! 

eLkészítette kótányné töth éva, 
Fotó kótány katica



14 2019. AUGUSZTUS

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

A K I F O G OT T H A L A K AT K Í M É L E T E S E N V I S S Z A E N G E DT Ü K

Nyári horgásztáborban 
voltunk

A Herman horgász-
szakkör az idén rendez-
te meg a IX. és X.  
nyári horgásztáborát 
Nagyegyházán.  
Nagy izgalommal 
készültünk, mert tudtuk 
azt, hogy nagy kihívá-
sok várnak ránk.  
A két táborban összesen 
23 gyerek vett részt. 

 A cél a az volt, hogy a 
résztvevő gyerekek ismer-

jenek meg minél több horgászati 
módszert, amit a gyakorlatban is 
eredményesen tudnak alkal-
mazni. A kifogott halakat mérés, 
fertőtlenítés és fotózás után kí-
méletesen visszaengedtük élet-
terükbe. Az utolsó napokban 
horgászversenyt is tartottunk, 
melynek eredményhirdetésén, 
az érmek átadásánál Gyalus 
 József, a terület tulajdonosa is  ott 
volt.

A két táborban a horgászó 
gyerekek 374,87 kg halat fogtak 
összesen. A legnagyobb halat – 
versenyen kívül – Kiss Ádám ne-
gyedik osztályos horgász fogta, 
egy 9,8 kg-os pontyot.

A Herman horgászszakkör 
2019. szeptember 14-én ren-

dezi meg a VI. Dechatlon-
Herman horgászversenyt a tö-
rökbálinti tavon, erre még lehet 

nevezni szeptember 1-jétől a 
www.herman.hu oldalon.

stiFt nándor táborvezető

ELKÉSZÜLT A TÁBOROK 
KOMPLEX MINŐSÍTÉSI RENDSZERE

A gyermektáborok piacán eddig nem volt egységes, komplex 
minősítés, ami nehezítette a családok dolgát a táborválasztás 
előtt, hiszen laikusként szinte lehetetlen volt megkülönböztetni 
a táborokat egymástól. A több mint fél éves megfeszített mun-
kával összeállított minősítési struktúra, a Táborminősítő.hu rend-
szere egy komplex értékelési módszer, ami a táborok tevékeny-
ségét vizsgálja és értékeli. A vizsgálati kérdéskörök alapja a 
Táborfigyelő és a több mint félszáz táborszervező közös munká-
ja eredményeképpen létrejött Táboros szakmai minimumprog-
ram. A minimumprogramot kifejtve és kiegészítve állt össze a 
közel 300 kérdést tartalmazó vizsgálat, amely alapján egységes, 
objektív képet kaphatunk a táborokról. 
A Táborminősítő.hu elemzése tíz nagy témát felölelve értékeli a 
táborokat. A vizsgálat kiterjed a táborszervező jogi és gazdasági 
tevékenységére, a jelentkezéssel kapcsolatos szabályozására, a 
szülőkkel és a partnerekkel történő kommunikációra, valamint a 
táborhelyszín paramétereire. Az értékelés vizsgálja ezek mellett 
az egészség és biztonság témakörét, az étkezés, a szállás és a 
gyermekfelügyelet kérdéseit, ahogy a programokat és a táborté-
mák tervezett megvalósítását is. 

Fénymásolás

Nyomtatás  
Spirálozás

Névjegykártya
Szórólap

HOL? 
Budaörs, 

Szabadság út 137. 
(fsz. a parkra néző oldalon)

NYITVA:  
h.-cs.: 930 – 1700  

p.: 930 – 1500 

Egyéb időpont 

telefonon 

egyeztethető  

06 30/645-4643  
vagy 

06 30/192-6676

Júniusi tábor horgászverseny 
eredménye:

Neri Sebastian 8370 g
Osváth Zsombor 6610 g
Váradi Szabolcs 6570 g

Júliusi tábor horgászverseny 
eredménye:

Nagy Dominik 15680 g
Csitári Dávid 8230 g
Nagy Bence 6960 g
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A K A P C S O L AT TA R TÁ S I  J O G 
MÁ S N É ZŐ P O N T B Ó L

Jog vagy 
kötelesség? 

Egyre több szülő kérde-
zi tőlem mostanában, 
hogy mi van, ha a gyer-
mekkel a különélő 
szülő tarthatna ugyan 
kapcsolatot, az elő is 
van írva, a szülő még-
sem jön a gyerekért. 
Vajon hogyan kénysze-
ríthető ki, hogy a 
különélő szülő eleget 
tegyen a kapcsolat-
tartásra vonatkozó 
döntésnek?

Milyen szokatlan kérdés, 
mondtam, amikor először hallot-
tam. Ahhoz voltam szokva, hogy 
a kapcsolattartás problémája a 
jogosult szülő oldalán merül fel, 
ugyanis a szülői felügyeleti jog-
gal rendelkező szülő akadályozza 
a kapcsolattartást. Mára azonban 
már nem ritka a fordítottja sem, 
hogy azt a kérdést kapom, ho-
gyan lehet elérni, hogy tényleg 
elvigye a gyereket a szülő az előírt 
időben. 

A jogilag helyes válasz erre a 
kérdésre, hogy minden, a kap-
csolattartás végrehajtásával kap-
csolatos probléma a gyámható-
ság hatáskörébe tartozik, tehát 
a gyámhatósághoz kell fordulni, 
ahol majd megkezdik a szokásos 
procedúrát, kapcsolatot vesznek 
fel a szülővel, behívják, meghall-
gatnak egyesével, külön – külön, 
bírságolnak, köteleznek, aztán 
meglátjuk. 

Mindezek mellett meg kell 
mondani őszintén, hogy a ha-
tóságoknak is sokkal nagyobb 
probléma, ha a szülő nem megy a 
gyermekért, mint ha nem adják a 
gyereket. 

Magam is anya vagyok, így 
a kérdést gyakorlati oldalról is 
kénytelen vagyok vizsgálni. Be 
kell valljam, hogy el sem tudom 
képzelni azt a helyzetet, hogy ha 
valaki nem akar egy gyereket el-
vinni, akkor őt arra rákényszerít-
sék. Itt ugyanis már előfordulhat, 
hogy a gyermek joga ütközik az 
aktuális érdekével. Vajon érdeke 
a gyermeknek, hogy jogi kényszer 
hatására vigyék őt el kapcsolattar-
tásra? Vagy csak joga? 

A gyakorlat ezt a kérdést szá-
momra még sosem válaszolta 
meg, nem láttam még ilyen mó-
don kikényszerített kapcsolattar-
tást. Persze ennek lehet az is az 
oka, hogy a legtöbb anya hozzám 
hasonlóan gondolkodik és meg 
sem próbálja elérni, hogy a gyer-
meket elvigye a másik szülő, ha 
nem akarja. Talán, ha természetes 
lenne, hogy ennek érdekében is 
mindent meg kell tenni, javulna a 
tapasztalati arány. 

Ezzel összefüggésben meg-
jegyzem, hogy olyat azonban 
már láttam, hogy a bíróság a tar-
tásdíjjal kapcsolatos ítéletében 
figyelembe vette, mint tartásdíjat 
emelő tényezőt és indokolásá-
ban részletesen taglalta, hogy a 
különélő szülő kapcsolattartásra 
nem viszi a gyermeket, így őróla 
természetben semmi módon nem 
gondoskodik, egyáltalán nem költ 
rá, ilyen módon a pénzbeli tartás 
magasabb mértéke indokolt. 

A gyermekkel a kapcsolattar-
tás fontos. Nem csak jog, hanem 
kötelesség is. Másképpen fogal-
mazva nem csak a szülőnek, ha-
nem a gyermeknek is joga van a 
megállapított kapcsolattartáshoz 
a különélő szülőjével. 

dr. medgyesy-moravcsik krisztina ,ügyvéd

Bővebben: 
http://moravcsik.hu
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AZ „UNOKÁZÓS” 
CSALÁS 

TOVÁBB SZEDI 
ÁLDOZATAIT

B O N TS A A V O N A L AT!

A bűnelkövetők körében nem 
vesztett népszerűségéből az 
úgynevezett „UNOKÁZÓS” 
csalás. Az elkövetés módszeré-
nek lényege, hogy a csalók köze-
li hozzátartozónak (pl. unoka) 
kiadva magukat hívják fel veze-
tékes telefonon az idős embere-
ket és valamilyen okra, például 
tartozásra, balesetre hivatkozva 
készpénzt vagy pénzzé tehető 
értéket csalnak ki tőlük. 

EZEKBEN A CSALÁS
TÍPUSOKBAN KÖZÖS:

	 A csalók az idős emberek 
pénzét, értékeit igyekeznek 
megszerezni.

	 Telefonon (vezetékes) kere-
sik fel őket.

	 Legendával állnak elő, 
amely történet alapja egy 
közeli családtagot ért krí-
zishelyzet vagy baleset.

	 Lelki nyomást gyakorol-
nak, kihasználják az idős 
emberek hiszékenységék, 
jóindulatát.

	 Idős áldozataikat vélet-
lenszerűen, de akár előre 
eltervezett módon is kivá-
laszthatják.

Amennyiben hozzá-
tartozóval, unokával 
kapcsolatban keresik, 

szakítsa meg  
a telefonhívást!   

BONTSA 
A VONALAT! 

Haladéktalanul vegye 
fel a kapcsolatot  
a megnevezett  

unokával, családtag-
gal, mert így tudja 
ellenőrizni a hívás 

valódiságát!  
Ne adjon át pénzt, ér-
téktárgyat senkinek!

„HA AZ 
INTERNETRŐL

 VAN SZÓ…
 …S Z Ü LŐ K É N T N É H A 

M U S Z Á J R O S S Z 
Z S A R U N A K L E N N I”

Az iskolások zöme a Z generáció 
tagja, akiket digitális bennszü-
löttekként is definiálnak, hi-
szen mindennapjaikat átszövi a 
számítógép és az okoseszközök 
használata. A kapcsolatokat egy 
időben élik meg, a valós és a vir-
tuális világban egyszerre zajla-
nak az események, a kettő szinte 
már nem is válik el egymástól. 
Kialakul a lépéstartás az infor-
mációkkal, természetesen nem 
lehet minden információt fejben 
tartani, de bármi bármikor meg-
található. Mindez természetes ré-
sze az életnek, nagyon gyorsak az 
elérési utak. Soha sincsenek egye-
dül, bármikor lehetnek online, 
bárhol és bármikor beszélhetnek 
magukról, kiadhatják érzéseiket, 
gondolataikat. 

Digitális szülőnek lenni pedig 
nem más, mint szülőként meg-
érteni az internettel együtt élő 
gyerekek digitális környezetét. 
Minőségi időt kell velük tölteni, 
az online világban szerzett élmé-
nyeiket meg kell ismerni, beszél-
getni kell velük erről, figyelmesen 
meg kell hallgatni és segíteni 
nekik felfedezni a világháló adta 
számtalan lehetőséget.  

Az internetes veszélyek min-
den korban mások. A kisgyere-
keknél az ijesztő, nem nekik való 
tartalmak okozhatnak álmatlan 
éjszakákat, rossz emlékeket. Ka-
maszkortól egyre több időt töl-
tenek az interneten. A 18-19 éves 
korosztály 76% internet haszná-
ló, megdöbbentő, hogy ugyanez 
az adat a 14-17 évesek körében 
94%, ami azt jelenti, hogy szinte 
nincs olyan magyar tini aki ne 
lógna az interneten. Az idősebb 
korosztályban jogosan merül 
fel a kérdés: „mit lehet ott eny-
nyi ideig csinálni?”… közösségi 
oldalakat böngészni, ismerkedni, 
játszani, zenét letölteni, csevegni, 
tanulni…

A szülők, illetve a család fele-
lős hozzáállása kulcsfontosságú 
szerepet tölt be a gyermekek on-
line jelenlétét illetően.

Az operációs rendszer be-
állításával és különböző szűrő-
programok segítségével szem-
mel tarthatja gyermeke online 
tevékenységét, korlátozhatja az 
elérhető oldalakat, valamint akár 
a gép előtt töltött idő mértékét is.

 
 

FIGYELJENEK
 ÉRTÉKEIKRE 

A STRANDON IS!
A Budaörsi Rendőrkapitány-

ság folyamatos ellenőrzéseket 
tart a városi Strandfürdő terüle-
tén, környezetében, valamint a 
bevásárlóközpontok parkolóiban 
a vagyon elleni bűncselekmények 
visszaszorítása és megelőzése ér-
dekében.

A rendőrség felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy a strandfür-
dők használatakor, szabadidős 
programokra nagyobb meny-
nyiségű pénzt, értékes használati 
tárgyakat ne vigyenek magukkal! 
Értékeiket ne hagyják őrizetlenül, 
amennyiben van értékmegőrző, 
vegyék azt igénybe!

Figyeljenek arra, hogy be-
vásárlásaik során kézitáskáikat, 
értékeiket ne hagyják a gépkocsi-
ban, illetve a bevásárlókocsiban 
sem. A járműből kiszállást köve-
tően mindig győződjenek meg, 
hogy az ajtók, ablakok zárva van-
nak! A bevásárlókocsik visszato-
lása előtt is ellenőrizzék a jármű 
zárt állapotát!

FONTOS! 
Bűncselekmény gyanúja ese-
tén azonnal értesítse a rendőr-

séget a 107 vagy 112-es 
segélyhívószámon!

HOL 
FÜRÖDHETSZ 

A BÁNYATÓBAN? 
Pest megyében közel negyven 

bányató van és ezek közül kilenc-
ben legálisan meg is mártózha-
tunk.

A nyári szünidő, a szabadságok 
idején kiemelten fontos felhívni 
a pihenni, kikapcsolódni vágyók 
figyelmét a fürdőzés szabályainak 
fontosságára, valamint a bányata-
vak veszélyeire, a szabadvizek biz-
tonságos használatára, hiszen ezek 
a vizek jóval több veszélyt rejtenek 
az ellenőrzött strandoknál.

A szabadvizeken való tartózko-
dás szabályai mindenkire vonat-
koznak, melyeket nagyon fontos 
betartani, hiszen élettani, egész-
ségügyi és jogi, következményei is 
lehetnek. A forró napokon nagyon 
sokan keresik fel a hűvös vizű bá-
nyatavainkat, azonban az alapvető 
szabályokkal sincsenek tisztában.

Pest megye közel negyven bá-
nyatavából mindösszesen 9 terüle-
tén engedélyezett a fürdés. (Duna-
haraszti, Dunavarsány, Délegyházi 
tórendszer 2-4-6-os taván, Kiskun-
lacháza, Pócsmegyer, Áporka). 

Mindemellett Kiskunlacházán, 
Dunavarsányban pedig lehetőség 
van a Jetskizésre, az Omszki tó egy 
részén pedig lehet wakeboardozni. 
A Duna Pest megyei szakaszán is 
vannak kijelölt fürdőhelyek: Du-
nabogdány, Göd alsó, Göd-felső, és 
Ráckevén találhatók.

(Tilos fürdeni hajóútban, ki-
kötők, hajóállomások, vízi sport-
eszköz közlekedésére szolgáló pá-
lyák területén, városok területén, 
valamint éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok között, kivéve, ha 
a vízfelület meg van világítva, és 
legfeljebb a mély víz határáig.) 
Fürdésnek számít az úszás és a 
lubickolás mellett a játékcsónak, 
vízibicikli, banánhajó, gumimat-
rac vízen történő használata és az 
ezekről történő vízbe ugrálás.

Hatéven aluli vagy úszni nem 
tudó 12 év alatti gyerek csak szülői 
felügyelettel fürödhet szabadvi-
zekben, ahol a fürdés engedélye-
zett.

A fürdésre kijelölt területen 
rendszeresen ellenőrzik a víz mi-
nőségét, megtalálható a mosdó, 
zuhany, illemhely, hulladék gyűjtő, 
és a mentésre elsősegélynyújtásra 
képzett személyzet.

Kellemes, és biztonságos nyári 
időtöltést, kikapcsolódást kíván  

pest megyei rendőr-Főkapitányság 
bűnmegeLőzési osztáLya!
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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 januári megfejtés: CEREMÓNIA MESTER, FRIEDMANN SVÁB PITETORTA.

Akik a Friedmann ház / Teri néni étterme 3000-3000 forintos étkezési utalványát nyerték  

és azt szerkesztőségünkben (!) átvehetik: Kissné Tóth Erzsébet (Törökbálint), Molnár Csaba (Budaörs)

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!

ELADÓ  
JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ  
60 ÉVES KOMBINÁLT  
SZEKRÉNY ÉRDEN 

IRÁNYÁRA: 40.000FT 
ÉRDEKLŐDNI LEHET:  

+36 30 249 2647 

NYÍLÁSZÁRÓK  
JAVÍTÁSA, beállítása,  

korszerűsítése  
utólagos szigeteléssel  

Bakos István  
Tel.: 0630/687-2302

Budaörs kertvárosi  
részén, csendes utcában, 

eladó egy 3 színtes, 
4 hálószobás,  

duplakomfortos 
CSALÁDI HÁZ 103M Ft-ért. 

Tel.: 0670/773-7311

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!





EXTRA SOK EXTRÁVAL
KÉSZLETRŐL
5 ÉV GARANCIÁVAL*

RÉSZLETEK: OPELFABIAN.HU

* 5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia max 100.000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás.  A Meghosszabbított Jótállás időtartama  
 az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3évig,  de legfeljebb 100.000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően,  
 hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki.
A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. A képen látható autók illusztrációk.

A JÖVŐ MINDENKIÉ


