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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.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET

Megoldás társasházi lakóközösségek számára 
a legkorszerűbb technlógiák alkalmazásásval. 

ELÉRHETŐ, MEGBÍZHATÓ, ÁTLÁTHATÓ, KISZÁMÍTHATÓ, 
SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS BÁRMILYEN TÁRSASHÁZNAK. 

Rugalmas szolgáltatások egyéni igényekre szabva.  

Gyöngyház
társasházkezelő iroda

www.gyongyhazplusz.hu | ajanlat@gyongyhazplusz.hu 
Tel: 06-1/425-73-08,  06-20/232-85-63
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Napirend előtt 
a BVTV és a koronavírus

 A 2020. február 26-án 
megtartott képviselő-tes-

tületi ülésen a napirend előtti 
hozzászólások sorát Wittinghoff 
Tamás polgármester indította, 
két témát érintve. Elsőként el-
mondta, hogy az önkormányzat 
semmilyen hivatalos tájékozta-
tást, eljárásrendet vagy ajánlást 
nem kapott azzal kapcsolatban, 
hogy mit tegyen, ha egy budaörsi 
munkavállaló koronavírus által 
érintett területről érkezik haza. 
Az állami szervek feladata lenne 
az ezzel kapcsolatos pánik meg-
előzése, az eljárásrendek kidolgo-
zása, ami nem történt meg. Az 
önkormányzat két ilyen esetben 
is az érintettek átmeneti otthon-
maradását javasolta.

Másik kiemelt témaként a 
Budaörsi Városi Televízió hely-
zetét ismertette a polgármester. 
Szokatlan módon kézfeltartá-
sos véleménynyilvánításra kér-
te a képviselő-testület tagjait, 
mondván, tegye fel a kezét, aki 
úgy gondolja, hogy a BVTV egy 
kereskedelmi magán televízió. 
Senki sem jelentkezett. Pedig, 
mint ismertetéséből kiderült, az 
1990-ben még az akkori tanács 
által alapított városi közszolgál-
tató televíziót most 300 millió 
forintért akarja eladni a működ-
tető kft. az önkormányzatnak. A 
polgármester szerint nyilvánvaló, 
hogy a három évtizede önkor-
mányzati pénzből működtetett 
televíziót nem fogja megvenni 
százmilliókért a város valakitől, 
aki jogi trükkökkel átjátszotta a 
köztulajdont magántulajdonba. 
Wittinghoff Tamás közölte, min-
den eszközzel biztosítani fogják, 
hogy a tévé jogszerűen és biz-
tonságosan működjön tovább. 
Ahogy elkészülnek a szükséges 
előterjesztések, rendkívüli ülést 
fog összehívni az ügyben.

Ez meg is történt, mindkét té-
mára visszatértek a március 4-ére 
összehívott rendkívüli ülésen, 

aminek az oka tehát elsősorban a 
BVTV helyzetének sürgős rende-
zése volt.  Itt eldöntötték, hogy a 
Jókai Mór Művelődési Ház fogja 
ezentúl a televíziós közszolgál-
tatást biztosítani Budaörsön. 
Ennek érdekében módosította a 
képviselő-testület a JMMH ala-

pító okiratát 2020. március 4-én 
megtartott rendkívüli ülésén. Az 
is eldőlt: 10 millió forintot biz-
tosítanak a koronavírus-fertőzés 
kapcsolatos megelőzésre és eset-
leges teendőkre.

A tévé ügyében biztos, hogy 
perre kell számítani - tette még 
hozzá Wittinghoff Tamás. Amit 
megszavaztak még, hogy hozzá-
járultak a képviselők a Televideo 
Budaörs Kft-vel a műsorszolgál-
tatás célját szolgáló eszközökre 
kötött haszonkölcsön-szerződé-
sek felbontásához és felkérték a 
polgármestert, hogy intézked-
jen az eszközök visszavételéről. 
Párhuzamosan felhatalmazták a 
polgármestert, hogy tegyen lé-
péseket a Televideo Budaörs Kft. 
számára az önkormányzat által 
ingyenesen átadott, valamint az 
önkormányzati támogatásból 
vásárolt eszközök visszaszerzése, 
valamint a kft. által ingyenesen 
használt önkormányzati helyisé-
gek sorsának rendezése érdeké-
ben, szükség esetén jogi eljáráso-
kat kezdeményezve. Emellett fel-

kérték a polgármestert, hogy tilt-
sa meg a Televideo Budaörs Kft. 
nevében a Budaörs elnevezésre 
vonatkozó további névhasznála-
tot, amire az önkormányzat helyi 
rendelete ad lehetőséget.

Utóbbit Löfler Dávid (Fidesz-
KDNP) aggályos lépésnek tar-

totta az önkormányzat részéről. 
Wittinghoff Tamás válaszában ki-
fejtette, hogy ha egy cég közpén-
zeket próbál átjátszani magán-
zsebbe, és olyan cselekedeteket 
követ el, amelyek büntetőeljárást 
is maguk után vonhatnak (az ön-
kormányzat legalábbis megteszi 
a feljelentést az ügyben), akkor 
teljesen indokolt, ha visszavon-
ják Budaörs nevének használati 
jogát tőle. Döntött a testület arról 
is, hogy forduljon a polgármes-
ter az alapítói jogokat gyakor-
ló bírósághoz – illetve szükség 
esetén, más hatóságokhoz is – a 
Televízió Budaörsért Alapítvány, 
illetve annak kezelő szerve mű-
ködésének törvényességével va-
lamint az Alapítvány tulajdonát 
képező Televideo Budaörs Kft. 
üzletrészének a kurátorok általi 
megszerzésével kapcsolatban. Dr. 
Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) 
azt vetette fel, hogy miért nem 
vette észre az önkormányzat ko-
rábban ezeket a problémákat. A 
polgármester válaszában megis-
mételte, hogy ezek a cselekmé-

nyek törvénytelen módon történ-
tek, ezért nem voltak láthatóak. 
Ennél a napirendi pontnál kért 
szót Szél Bernadett független or-
szággyűlési képviselő, aki Buda-
keszin él. Szolidaritásáról bizto-
sította a budaörsi képviselő-tes-
tületet, amely minden eszközzel 
biztosítani akarja a településen 
élők független tájékoztatását.

A „másik fél”, jelesül a magát 
a tévé elnökének és egyik tulaj-
donosának tartó Bakk István a 
testületi ülésen nem volt jelen. 
Lapunk ugyan többször kereste, 
de nem volt hajlandó nyilatkozni, 
felesége, Bakk Erzsébet végül egy 
sms-t küldött, hogy ne keressük, 
ők maguk részéről a kormány-
párti országos sajtóban megjelent 
sajtóközleményben mindent el-
mondtak. (Mi ezt a közleményt 
nem kaptuk meg - a szerk.)

A koronavírussal kapcsolat-
ban a pénzen kívül a határozatok 
között szerepelt az önkormány-
zathoz tartozó intézmények – 
óvodák, bölcsődék, kulturális in-
tézmények, szociális ellátó intéz-
mények – fertőtlenítő szerekkel, 
védőeszközökkel való ellátása. 
Döntöttek arról is, hogy ameny-
nyiben a vírus megjelenik és ka-
ranténra lesz szükség, az önkor-
mányzat gondoskodik a karantén 
alá vett emberek napi szintű el-
látásáról. Az önkormányzat már 
tájékoztatta az intézményvezető-
ket, hogy amennyiben dolgozóik, 
vagy az ellátottak, illetve család-
tagjaik az elmúlt időszakban fer-
tőzött területen jártak, lehetőleg 
ne menjenek közösségbe és fi-
gyeljék saját magukat, illetve csa-
ládtagjaikat. A vírus tüneteinek 
észlelésekor haladéktalanul hív-
ják háziorvosukat és maradjanak 
otthon. Elhangzott, hogy a hiva-
tal két dolgozójától, aki fertőzött 
területre utazott azt kérték, két 
hétig, a lappangási időszakban  
maradjanak otthon. 



Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  5   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

2020.  É V I  KÖ LTS É G V E T É S

Elfogadták
 Az első napirendi pont a 

város költségvetése volt a 
február 26-i képviselő-testületi 
ülésen, melyet Wittinghoff Ta-
más polgármester  vezetett fel. A 
folyó bevételi oldalon 
14  245  762  000 forinttal lehet 
gazdálkodni, további 
3 236 793 000 forint belső finan-
szírozás, illetve az előző évi költ-
ségvetési maradványok bevonása 
és a korábban elhatározott hitel-
felvétel biztosítja, hogy a kiadási 
oldalon a 17 482 555 000 bizto-
sítva legyen. Szita László könyv-
vizsgáló jóváhagyta ezt a költség-
vetést – tette hozzá.

Wittinghoff Tamás a további-
akban elmondta, a város gazdál-
kodása stabilnak mondható, bár 
a város igényeihez képest keve-
sebb, de a korábbi várakozások-
hoz képest kicsivel több fejlesz-
tésre van mód, mely a megfontolt 
gazdálkodásnak köszönhető. 
Továbbá a települést továbbra is 
sújtja az a törvénytelen szolida-
ritási hozzájárulásnak nevezett 
állami elvonás, mely hozzávetőle-
gesen 2,1 milliárd forint, mellyel 
kapcsolatban további jogi lépé-
seket tesz majd az önkormányzat 
addig, míg vissza nem kapja.

Február elején egyeztettek az 
intézményekkel és a reprezenta-
tív szakszervezetekkel az idei év 
juttatásairól, melynek eredmé-
nyeként a pedagógusoknak járó 
Clementis ösztöndíj összegét  
10 százalékkal, a köztisztvise-
lők 46 000 forintos juttatásait  
50 000-re emelték. A védőnők 
jövedelmét központilag emelték, 
így a város azt már nem növelte.

A költségvetés óvatos tervezé-
sére intett az a híresztelés is, mi-
szerint csökkentik a helyi iparűzé-
si adó mértékét, mely nagyrészt 
az önkormányzatok bevételeinek 
forrása. Bár most talán úgy tűnik, 
Varga Mihály pénzügyminiszter 
nyilatkozata szerint mégsem fog-
nak hozzányúlni ehhez. Minden-
esetre ez egy olyan bizonytalan 
tényező lehet, ami miatt nehéz 
biztonsággal tervezni.

Az első napirendhez elsőként 
Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) 
szólt hozzá, aki szemére hányta 
a polgármesternek, hogy nem 
vesz részt a költségvetést tárgyaló 
bizottsági üléseken. Kifogásolta, 
hogy túl későn válik a költség-
vetés megtekinthetővé, így nincs 
idő reagálni rá. Bocsi István jegy-
ző elmondta, hogy azért bizony-
talan mértékű forrás az iparűzési 
adó, mert a vállalkozások telje-
sítőképességén múlik. Kapitány 
Gábor (KDNP) a következőkben 
ismertette, milyen módosításokat 
indítványoz a Fidesz-KDNP. A 
budaörsi tanulók számára ingyen 
környéki bérletet, a református 
templom építéséhez 50 millió 
forintot, úgynevezett okospadok 
létesítésére 6 milliót, a triano-
ni békediktátum centenáriumi 
megemlékezésére és II. János Pál 
pápa születési évfordulójának 
ünneplésére valamint a gazdapi-
ac tetőszerkezetére és vizesblokk-
jának kialakítására is kéne még 
pénz, tehát ezek is kerüljenek be 
a költségvetésbe.

Vita alakult ki a környéki bu-
szokra szóló diákbérletek önkor-
mányzat általi finanszírozásáról. 
Elhangzott, hogy a megemléke-
ző ünnepségekre lehet pályázni, 
mert van ilyen sora a költségve-
tésnek, 25 millió forint kerettel.

A Fidesz-KDNP frakció mó-
dosító indítványait elvetették 10 
nem, és 3 igen (Fidesz-KDNP), 
1 tartózkodó (Gazdakör) szava-
zattal.

Biró Gyula alpolgármester 
módosító indítványának a lénye-
ge, hogy   utólag vették észre, a 
Wendler Alapítvány kimaradt az 
alapítványok támogatásának so-
raiból. Így plusz 3 400 000 forint 
támogatás bekerült a költségve-
tésbe, ezt egyhangúlag szavazta 
meg a képviselő testület. 

Végül már csak a rendeletal-
kotás volt hátra, a 2020. évi költ-
ségvetést 3 nem (Fidesz-KDNP) 
és 11 igen szavazattal elfogadta a 
képviselő-testület.

B. É. 

E Z E K R Ő L I S 

döntöttek még...
 Február 26-án a második 

napirendben módosította 
a testület az önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendele-
tét, amire az évközi állami támo-
gatások beépítése, az időközben a 
költségvetést érintő határozatok 
rendeletbe foglalása, a felügyeleti, 
valamint a saját hatáskörű elő-
irányzat-módosítások átvezetése 
miatt volt szükség.

Döntöttek a 2020. évi Intéz-
ményfejlesztési céltartalék fel-
szabadításáról. Az így hozzáfér-
hetővé tett százmillió forintból 
szinte minden óvodában és böl-
csődében történnek felújtások, 
beruházások, de megújul belőle 
a Városi Ifjúsági Klub udvara és 
szennyvízelvezetése is jut 8,8 mil-
lió forint.

Az önkormányzati fenntar-
tású színházak állami és önkor-
mányzati közös működtetése 
kezdeményezésének határide-
jéről szóló 368/2019. (XII. 30.) 
Korm. rendeletnek megfelelően a 
testület kezdeményezi az önkor-
mányzati fenntartású Budaörsi 
Latinovits Színház állammal 
közös működtetését. A testület 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a 2020. március 1-jei határ-
időig kezdeményezze a színház 
művészeti szabadságát garantáló 
megállapodás megkötését.

Lezárták a képviselők Budaörs 
Város Településrendezési eszkö-
zei eseti módosításának vélemé-
nyezési és partnerségi egyeztetési 
szakaszát. A testület jóváhagyá-
sát adta mind az egyszerűsített, 
mind a teljes eljárásban készí-
tett dokumentációra. Döntött a 
képviselő-testület arról is, hogy 
Budaörs csatlakozik a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati 
Társuláshoz, és felhatalmazta a 
polgármestert a társulási meg-
állapodás aláírására. A társulási 
tanácsában Budaörs Város Ön-
kormányzatát Wittinghoff Tamás 
polgármester fogja képviselni, 
akadályoztatása esetén Biró Gyu-
la alpolgármester helyettesíti.

Új közszolgáltatási keretszer-

ződést köt az önkormányzat a 
BTG Kft-vel a 2020-2025 közötti 
időszakra, a 2015. április 1. nap-
ján megkötött szerződést pedig 
2020. február 29. napjával, közös 
megegyezéssel megszüntetik – 
döntött a testület.

Közbeszerzési eljárást indít az 
önkormányzat – a testület felha-
talmazása alapján – az általa üze-
meltetett intézmények és létesít-
mények központosított gáz-, és 
villamosenergia beszerzésére.

Jóváhagyták a HÚSZNEGY-
VEN Budaörsi Fiatal Építészek 
Műhelye Egyesület elszámolását 
is a számukra nyújtott támoga-
tásról.

Hozzájárult a testület, hogy 
a buszvégállomást a BTG Kft. 
üzemeltesse, és elfogadták az 
erre vonatkozó üzemeltetési szer-
ződést. Egyúttal a pihenőépületre 
vonatkozó bérleti szerződés jóvá-
hagyását is támogatták.

A testület igent mondott arra 
is, hogy az önkormányzat csat-
lakozzon a Budaörs-Vasútsor 
Utca Viziközmű Társulathoz.

Az ülésen több ingatlan sorsá-
ról is döntés született.

Március 4-én harmadik napi-
rendi pontban igent mondott a 
testület arra is, hogy az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium-
mal meghosszabbítsa az önkor-
mányzat a helyközi közösségi 
közlekedés alapját képező meg-
állapodást 2020. december 31-ig. 

További kapcsolódó cikkeink: 

 https://budaorsinaplo.hu/

a-tegnapi-kepviselo-testuleti-ulesen-

tortent-3/

 https://budaorsinaplo.hu/hogyan-

lesz-a-kozteleviziobol-

magantelevizio/

 https://budaorsinaplo.hu/

a-2020-evi-varosi-koltsegvetes-

elfogadasa-volt-a-mai-testuleti-ules-

elso-napirendi-pontja/

 https://budaorsinaplo.

hu/a-rendkivuli-kepviselo-testuleti-

ulesen-tortent/
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K I K E T VÁ L A S Z TOT T U N K K É P V I S E LŐ N E K?

Kisberk Balázs:
 „A  J AVA S L ATO K N Á L N E M A Z T N É Z Z Ü K ,  H O G Y K I  A  M Ó D O S Í TÓ I N D Í T VÁ NY B E NY Ú J TÓ J A”

Az új képviselőket 
bemutató sorozatunk-
ban ezúttal Kisberk 
Balázzsal, a budaörsi 
termelői piac alapítójá-
val beszélgettünk, aki a 
Gazdakör jelöltjeként 
indult a választásokon 
és szervezete egyetlen 
listás mandátumát 
kapta meg. Az interjú 
végén azt kérte, hogy a 
mindenkivel való pár-
beszédre való nyitott-
ságát, ám a nemzeti 
oldalhoz való tartozá-
sát emeljük ki.

 (...) Hogy jutott eszedbe 
a Gazdakörrel egy külön lis-
tán indulni, hiszen köztudott, 
hogy korábban meg a Fidesz 
tagja voltál. Miért nem velük 
próbáltál egyezkedni?
Hát nagyon egyszerű… (...) A 
helyi szervezetnek tagja voltam 
egészen a tavalyi oszlatásig, de 
az azt követő tagfelvételnél már 
nem kértem a felvételemet. Kü-
lönbözik a véleményünk és nem 
tartottam célravezetőnek, hogy 
visszamenjek és folytassuk azo-
kat a vitákat, amiket négy éven 
át vívtunk. (...)

 A Gazdakör egy márkanév 
vagy bejegyzett civil szervezet?
A Gazdakör egy bejegyzett egye-
sület, persze.  

 De a bejegyzett egyesület 
neve: Zsámbéki-medence és 
térsége Gazdakör Egyesület. 
Igen, ez a teljes név, minden 
egyesületnek vagy civil szerve-
zetnek van egy teljes neve és egy 
rövidített neve. (...).

 Kikből áll a Gazdakör? 

Mert a jelölőlistán nem első-
sorban termelők voltak, mint 
arra számítani lehetett, hanem 
a budaörsi közéletben ismert 
civilek.
Arra törekedtünk, hogy a gaz-
dák támogatását megszerezzük 
a programhoz, a jelöltjeinkhez. 
Ezt megkaptuk, és ezt a fajta tá-
mogatást – ami nem feltétlenül 
anyagi, hanem inkább erkölcsi -, 
ismert emberekkel – akik a „civil 
életben” már letettek valamit az 
asztalra – személyesítettük meg, 
mert ha ők mondják azt, hogy 
igen, ide állunk, akkor az hiteles-
nek számít. Egyébként azokkal a 
jelöltekkel, akikkel indultunk, a 
mai napig jól együtt dolgozunk, 
a véleményüket kikérjük, például 
legutóbb a költségvetés kapcsán.

 Neked elég sok sapkád van. 
A gazdaköri sapkád, de közös 
képviselő is vagy több társas-
háznál, és most ugye, városi 
képviselő. (...) Ha ezek nincse-
nek összhangban vagy netalán-
tán ellentmondásban vannak 
az érdekek, akkor melyik a leg-
fontosabb sapkád? 
Igyekszem mindegyiket egyfor-
mán „viselni”. Itt visszautalnék 
a konstruktív megállapodásra, 
lásd a költségvetési vitát. Egyik 
szemem sírt, mert a társasházak 
nem kaptak pályázati lehetősé-
get az előző évhez hasonlóan, és 
ezt szóvá tettem, de amiatt meg 
örült a másik szemem, hogy 
fűtés korszerűsítésre meg én is 
megszavaztam korábban azt a 
bizonyos 400 millió forintos ke-
retet, és láttam azt, hogy bár ez 
csak egy része a szükségesnek, 
mégis, mindenkinek az érveit 
megpróbáltuk képviselni.

 A lakótelepi képviselők-
kel van valamilyen formális 
együttműködésed is?
Azt gondolom, hogy igen, de én 
ezt nem szűkíteném le csak és 

kizárólag a lakótelepre. Igyek-
szem különböző politikai színe-
zetektől függetlenül mindenki-
vel kapcsolatot tartani. Megint 
csak azt tudom mondani, hogy 
mi nem kívánunk egyik vagy 
másik oldal mellé odaállni, mi 
mindenkivel együtt kívánunk 
működni és ezt is tesszük. Ha a 
lakótelepen történik egy beruhá-
zás, az lehetséges, hogy a szom-
szédos körzetet is érinti. Így nem 
szeparálható el a lakótelep egy 
külön területre.
(...)

 Visszatérve a költségvetési 
vitára, a Fidesz-KDNP frak-
ciónak volt néhány módosító 
javaslata, melyeket a többség 
leszavazott, de volt köztük egy 
olyan, ami téged nagyon sze-
mélyesen érintett, hogy legyen 
tető a piac felett. Azonban lát-
szólag nem örültél annyira en-
nek a javaslatnak.
Természetesen én elmondtam 
akkor a válaszomban, hogy üd-
vözöljük ezt a hirtelen jött nagy 
érdeklődést a piac iránt a Fidesz-
KDNP részéről, de mi annak is 
örültünk volna, ha a másik oldal 
teszi meg ezt a javaslatot.

 Gondolom, annak jobban, 
mert akkor még meg is szavaz-
zák.
Ha már beszélünk valamiről, az 
jó dolog. A piac kapcsán mindig 
van valamilyen felvetés, a baj az, 
hogy az érintettekkel nem be-
szélnek. Ez esetben sem.

 Nem beszélnek veled?
Nem csak hogy velem nem, de 
a piac üzemeltetőjével sem, aki 
egy jogi személyiség, a fenn-
tartójával sem. Mi egyeztetünk 
mindkét szereplővel, sőt, az itt 
árusító gazdákkal. Az volt a leg-
nagyobb csalódásom, hogy a mi 
véleményünket sem kérték ki, 
hiszen mi a többiek álláspontját 
is ismerjük. Ismert tény, hogy mi 
erről tárgyalásokat folytatunk 
a városházán, illetve keressük a 
lehetséges helyszínt, ez egy sok 
összetevős téma. De most az 
elejébe próbált úgy beleszaladni 
a Fidesz és úgy próbál segíteni, 
hogy az érdekelt fél véleménye 
nem érdekli, és nem is kéri ki.

 Mi lehet a piac lehetséges 
jövője?
A termelői piac jelenlegi területe 
egy parkoló. Egy másik helyszínt 
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kell keresni, ahol a technikai fel-
tételek is adottak, és az üzemel-
tető, fenntartó megtartásával, a 
legkisebb érdeksérelem mellett 
lehet működtetni a piacot. Van 
egy-két helyszín, amit majd a 
gazdákkal bejárunk, minden vé-
leményt begyűjtünk, és közösen 
döntünk akár a jelenlegi hely-
szín megtartása mellett.

 És ha ez megvalósul, hogy 
nem a Patkó utcai parkolóban 
lesz a piac, akkor lehet, hogy 
egész héten lesz vagy marad a 
szombat?
Mindenféleképpen marad a 
szombati. Mi ez ügyben végez-
tünk – bár nem reprezentatív – 
felméréseket, és mindig az volt 
a végeredmény, hogy heti egy 
piaci nap elég. Ha valaki igazi 
termelő, akkor mikor termel, 
ha minden nap itt van? Ez rossz 
irányba vihetné el a dolgot.
(...)

 Melyik bizottságoknak let-
tél a tagja? És milyennek talá-
lod az ott végzendő munkát?
Számomra a legfontosabb az 
Önkormányzati Közbeszerzési 
Döntéshozó Bizottság. Ez több 
szempontból is érdekes, a nagy 
beruházások kapcsán történő 
megbízható cégek kiválasztása, 
melyekből választ majd később 
az illetékes ügyosztály. Ez olyan 
rálátást ad a város életére, jövő-
beli terveire, amit más bizottsá-
gok nem nyújtanak. Ez nagyon 
érdekes és rengeteg tanulási 
lehetőség van benne. A másik 
a Közoktatási, Művelődési, Ifjú-
sági és Sport Bizottság. Ez kü-
lönösen közel áll a szívemhez, 
a budaörsi sportegyesületekkel 
napi szinten foglalkozni öröm. 
És a civil szervezetek, nemzeti-
ségi önkormányzatok pályázata-
it nyomon követni nagyon hálás 
feladat.

 Úgy látod, hogy a bizottsá-
gokban érdemi munka folyik?
Igen, azt gondolom, hogy maxi-
málisan.  Ha nem lenne az, nem 
is mennék be. De az elnök meg 
kollégák részéről is azt látom, 
hogy a lényegre koncentrálnak 
és a bizottságban nem akarnak 

parttalan politikai vitákba bo-
csátkozni, mert az sehova nem 
vezet.

 És nincs már előre eldönt-
ve, amit ott előterjesztenek?
Szerintem nincs. Az, hogy az 
előterjesztés előtt a pályázat ki-
írásának szereplőivel történik 
egy egyeztetés, normális. Nincs 
semmi probléma azzal, ha vala-
kinek a véleményét előre kikérik, 
én is tájékozódom előtte, vagy 
megkérem a külsős bizottsági 
tagokat, hogy érdeklődjenek. Te-
hát nem érzem azt, hogy bármi 
le lenne előre zsírozva. Sőt, előt-
te napokig, akár hétvégén vagy 
éjszaka is átolvasom a kacsolódó 
anyagokat, és felkészülten me-
gyek oda, hogy tisztában legyek 
a témával, nehogy akár olyasmit 
mondjak, ami megmosolyogtat-
ná a többieket.

 Van melletted úgynevezett 
szakértői csapat, olyan embe-
rek, akik véleményére kíván-
csi vagy egy-egy olyan döntés 
előtt, amihez nem értesz?
Igen, hárman vannak, dr. 
Horváth Katalin, aki jogász, 
Némeczki János, aki jelöltünk 
volt és inkább véleményformá-
lónak hívnám őt, nem tanács-
adónak. És van egy közgazdasági 
szakemberünk is, de ő a neve el-
hallgatását kérte és ezt mi tiszte-
letben tartjuk.

 Mennyire volt számodra 
más a képviselői munka, mint 
amit előzetesen gondoltál? 
Meglepetés mindig érhet egy tes-
tületi ülésen és más a tévé előtt 
ülve nézni, mint ott testközelből 
megtapasztalni, mi zajlik a tes-
tületben. De néha egyik-másik 
hozzászólás kapcsán oda kell fi-
gyelni arra is, hogy az ember a 
komolyságát megőrizze. Összes-
ségében azért tudtam, hogy mire 
vállalkozom.

 És nem igényel több időt, 
mint ahogy gondoltad?
De igen, több időt igényel. Ilye-
nek miatt, mint a Szervezeti és 
Működési Szabályzat olvasása, 
vagy amikor bele kell mélyed-
nem a szakmai ügyekbe. Meg, ha 

hív egy választó, hogy menjek ki, 
ez több időt igényel, de hát ez így 
működik.
(...)

 Mivel lennél elégedett, 
amikor majd e ciklus végére 
értek?
Mindenféleképpen azzal, ami 
itt az elején, a Fidesz kapcsán 
szóba került, hogy fő célunk az, 
hogy egy új nemzeti oldalt hoz-
zunk létre itt Budaörsön, illetve 
erősítsük azt, és ehhez minél 
több támogatót szerezzünk. Ne 
legyenek parttalan viták a szer-
vezetek között, hanem legyen 
meg mindennek a helye és ideje 
és tudjunk ez ügyben előrelépni. 
Ez a fő célunk, hogy ez megva-
lósuljon.

 Ez tehát a politikai célod. 
És képviselőként?
Képviselői cél nyilván az, hogy 
a lakótelep teljesen más arcát 
mutassa majd. Hiába vagyok én 
városi képviselő, a szívem azért 

lakótelepiként ide húz. A har-
madik cél pedig természetesen, 
ott valahol a sor végén, hogy a 
piac ügye rendeződjön. Ne le-
gyen politikai játékszer belőle 
és valóban úgy működjön, hogy 
mindenki örömére szolgáljon, 
az emberek oda tudjanak menni 
vásárolni, és a városnak se ke-
rüljön sok pénzébe a fejlesztés, 
karbantartás.

 Van esetleg valami fontos, 
amire nem kérdeztem rá?
Azt hiszem a legfontosabb dol-
gokat érintettük. De ha kérhe-
tem, emeld ki, hogy én min-
denkivel nyitott vagyok a pár-
beszédre, ám a nemzeti oldalhoz 
tartozom.

EE

A teljes cikk itt olvasható:

 https://budaorsinaplo.hu/

kisberk-balazs-a-javaslatoknal-

nem-azt-nezzuk-hogy-ki-a-

modosito-inditvany-benyujtoja/

NE VÁRJON, 
DIKTÁLJON!

Ahelyett, hogy a leolvasót várja, regisztráljon online 
ügyfélszolgálatunkra vagy töltse le az Otthon+ 
applikációt, s válassza az online diktálást* az éves 
vízóra leolvasás helyett!
*Az online mérőállás-rögzítés a Fővárosi Vízművek Üzletszabály-
zatának V. és VI. pontja értelmében valamennyi lakossági ügyfelünk 
számára elérhető a Fővárosi Vízművek online ügyfélszolgálatán 
vagy az Otthon+ applikáción keresztül.

ugyfelszolgalat.
vizmuvek.hu

Online ügyintézés

OTTHON+ OTTHON+
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E- SZÁMLÁZÁS 
a TERRAPARK KFT-nél

2020. február elsejétől a Terrapark Kft. is elindította ezt a 
számlázási rendszert.

Már hosszabb ideje gondolkodtunk a bevezetéséről, számba 
vettük lehetséges előnyeit és hátrányait. A tévhitek eloszla-
tása után, elindítottuk az új rendszert.

Az általunk üzemeltetett irodaépületekben több mint száz 
bérlőnek havonta legalább kétszáz számlát állítunk ki. A 
papíralapú számlázás esetén ez legalább 600 oldal nyom-
tatását jelentette havonta. Ez éves szinten 7 200 papírlap, 
melyből kb. 6 000 – 6 500 lap nyomtatása válik most felesle-
gessé. Sőt! Papír felhasználásunk mérséklése mellett a postai 
szolgáltatás „ökológiai lábnyomát” is csökkentetni tudjuk. 

Az e-számlák használata a mai elektronikus világban- úgy 
látjuk- a bérlőink számára is előnyösnek mutatkozhat, hiszen 
a NAV, illetve egyéb kormányzati és hivatali szervek szintén 
áttértek az elektronikus adatszolgáltatásokra. Az általunk 
használt NOVITAX számlázási program pedig ehhez ido-
mulva minden törvényi előírásnak megfelel, időbélyeggel, 
digitális aláírással ellátott, NAV rendszerbe bekötött számlák 
kiállítására alkalmas szoftverrel rendelkezik.  
A számlákat e-mail címre küldjük, így késlekedés nélkül 
megérkeznek bérlőinkhez. A számlák 6 évig történő digitális 
megőrzése biztosított, valamint PDF formátumban is kezel-
hetővé válnak.

Természetesen a rendszer bevezetés előtt minden partne-
rünket megkérdeztük és kértük hozzájárulásukat az e-számla 
elfogadásához, melyet - meglepetésünkre és örömünkre - 
nagyon magas arányban el is fogadtak.

Összefoglalva, Molnárné Lakatos Gabriella kolléganőnk 
munkájának köszönhetően egy rugalmas, költséghatékony 
és a mai kornak mindenben megfelelő új számlázási rend-
szert tudtunk bevezetni, melyhez köszönjük partnereink, 
bérlőink pozitív hozzáállását.

Bagossy sándor,
TErrapark kfT, ügyvEzETő igazgaTó

NEWSTERRA

A BÉRLŐK 
 JS LOGISTIC 

 

Hogy találtak rá a Terraparkra, illetve Budaörsre? - kér-
deztük Kiss Emese ügyvezetőt. 

- A Terraparkot egy a cégünkhöz idén csatlakozó kolléga javasolta, 
aki korábban már dolgozott itt. Érden van a központunk jelenleg, 
de kinőttük a jelenlegi irodánkat és itt helyben nem találtunk meg-
felelő ingatlant, így a környező települések iránt kezdtünk el ér-
deklődni. Fontos volt nekünk a kollégák miatt, hogy Érd közelében 
maradjunk és ne terheljük  őket a budapesti dugóval.

Mivel foglalkozik a cégük, és az itteni kollégáik? 

- Cégünk fuvarozással, szállítmányozással és raktározással foglal-
kozik, az itteni kollégák a fuvarozási és szállítmányozási részleget 
viszik. 

Szándékukban áll-e nyitni a helyi közélet felé? 

- Szeretnénk nyitni a helyi közélet felé, bár most a költözés és a cég 
működése leköti az energiánkat. Az enesei telephelyünkön kap-
csolatban állunk a polgármesterrel, munkaerő igényünket először 
neki jelezzük, támogatjuk a helyi óvodát és polgárőrséget. 

Egyre több vállalkozó cseréli  
papír alapú számlázását a gyors  
és költséghatékony e-számlákra.
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KONFERENCIA-
TEREM

ÁRAK:
KONFERENCIATEREM (max. 50 fő) 
50.000 Ft + áfa/nap
30.000 Ft + áfa/félnap

PEPITA TEREM (max. 15 fő) 
30.000 Ft + áfa/nap
15.000 Ft + áfa/félnap

FELSZERELTSÉG:

Projektor,vászon, mennyezeti konzol,  
hangszórók, csúcsminőségű német Neuland  
tréning eszközök, falitáblák, szónoki pulpitus, 
bútorok (igény szerinti elrendezéssel)

EGYÉB LEHETŐSÉGEK:

Társalgó tér, melyben megoldható  
a vendéglátás. Catering rendelési lehetőség.  
Teakonyha hűtővel, mikróval.

TEREMBÉRLÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődjön 
Wolfné Glasz Erikánál
tel.: 06 23/423-323

 ACCRETECH-TOSEI HUNGARY KFT.  

Most, hogy lejárt a bérleti szerződésük, miért választották 
ismét a Terraparkot? - fordultunk Ander Róbert termék 
menedzserhez. 

- Cégünk 2014-ben költözött Budaörsre. A döntést hosszas keres-
gélés előzte meg, végül az irodaház jó megközelíthetősége miatt, 
valamint az üzemeltető konstruktív hozzáállásának köszönhetően 
döntöttünk a Terrapark mellett. Megszoktuk már Budaörsöt, szere-
tünk itt lenni, és az üzemeltetővel is jó a kapcsolatunk. Időről-időre 
felmerül az igény egy nagyobb irodára, ennek lehetőségét folya-
matosan vizsgáljuk a Terraparkon belül. Számunkra nagyon fontos 
mind a kollégák könnyű bejutása az irodába, mind az ügyfelek 
gyors és akadálymentes elérése. A Terrapark esetében ezek mara-
déktalanul teljesülnek. Természetesen egy csillogó-villogó modern 
új irodaház ígérete mindenkinek csábító, azonban ezek legtöbbje 
a belvárosban található, ami napi több órás dugóban ücsörgést 
jelentene a kollégáknak. Ez az elvesztegetett időn túl nyilvánvaló-
an negatív hatással lenne az egészségünkre és végső soron mind a 
dolgozók mind a cég kiadásaira. Így mi az itteni csendes, nyugodt 
és jó levegőjű atmoszférát nagyra értékeljük.

Mit érdemes tudni az Accretech-Tosei Hungary Kft.-ről? 

- Az Accretech-et, a Tokyo Seimitsu márkaneve, egy 1949-ben 
alapított japán cég, amely két jelentős iparágnak szolgáltat eszkö-
zöket. Egyike a világ vezető nagypontosságú mérőeszköz gyártói-
nak, így ügyfeleink túlnyomó része az autóipari és a repülőgépipari 
cégek és az ő beszállítóik közül kerül ki. Másik nagy divíziónk a 
félvezető ipar számára (mikrocsipek, memóriák,  gyártása) készít 
korszerű gyártó és tesztelő berendezéseket. Így igen jó eséllyel a 
kedves olvasók által használt számítógép vagy mobiltelefon alkat-
részei is a mi eszközeink közreműködésével készültek. Az európai 
központunk Münchenben található, de van irodánk Franciaország-
ban, Olaszországban és itt Magyarországon. A budaörsi irodából 
az ipari méréstechnika terület kelet európai értékesítését, szervize-
lését, kalibrálását és technikai támogatását látjuk el. 

Milyen társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevé-
kenység jellemzi cégüket? 

- Társadalmi szinten hosszú távú együttműködési kapcsolatokra 
törekszünk ügyfeleinkkel, partnereinkkel és alkalmazottainkkal. 
Különböző munkaidő-modellek révén az ACCRETECH támogatja 
dolgozóit a család és a karrier összeegyeztethetőségének meg-
szervezésében. A termelésben és a mindennapi irodai életben 
is igyekszünk a lehető legkisebbre csökkenteni a környezetre 
gyakorolt hatásunkat. Ezek közül az üzleti utak hatékony meg-
szervezését, a papírfogyasztás csökkentését és a csomagolási 
hulladék minimalizálását az újra felhasználható szállítótartályok 
használata által emelném ki. Folyamatosan vizsgáljuk a környezeti 
hatások csökkentésének további lehetőségeit, melynek legújabb 
eredménye a tsuchiura-i (japán) gyárunkban kiépítés alatt lévő víz 
újrahasznosító rendszer.
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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

Az Ínyencek háza egy olyan hellyé szeretne válni Budaörs életében, ami jó öt-
letet ad a modern ízek konyhájába, utat mutat a konyhai alapanyagok terén, 
bevezet minket a különleges ételek és kulináris élvezetek területére. Az Ínyen-
cek 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,
• Don Antonio szósz termékcsalád,
• Pödör olajok és balzsamecetek,
• Széles nemzetközi- és hazai borválaszték, 
• 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_06.indd   1 2020. 03. 06.   9:48
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A H I G I É N I K U S F E L A DATA A P R OTO KO L LO K S Z I G O R Ú B E TA R TATÁ S A

új szakember a szakrendelőben
A budaörsi egynapos 
sebészet két hónap szü-
net után 2020. március 
2-án indította újra tevé-
kenységét. Kasza 
Nikoletta személyében 
februártól fiatal higiéni-
kus szakember segíti a 
betegbiztonság fenntar-
tását az intézményben. 
Feladatai mellett a 
világméretűvé vált koro-
navírus-járványról is kér-
deztük.

 Van összefüggés a december-
ben bekövetkezett műtéti szövőd-
mények és az Ön alkalmazása 
között?
Nyilvánvalóan. A fekvőbetegeket 
ellátó intézményekben bizonyos 
ágyszám felett kötelező teljes 
munkaidőben foglalkoztatni hi-
giénikust, de szakrendeléseken, 
egynapos sebészeteken az állandó 
jelenlét nem előírás. Az én teljes 
munkaidős alkalmazásom azt jel-
zi, hogy a Budaörsi Egészségügyi 
Központ mindent megtesz, hogy 
a közelmúltban történt esethez 
hasonló a jövőben ne fordulhas-
son elő, indokoltnak tartja a napi 
szintű folyamatos ellenőrzést.

 Mi történt pontosan 2019. 
december 12-én? El lehetett volna 
kerülni?
A szürkehályog-műtétek fan-
tasztikusan gyorssá és pontossá 
váltak, a korszerű beavatkozás 
segítségével korábban több ezer 
páciens látószerve született újjá 
Budaörsön is. Utólag lehetetlen 
megmondani, pontosan melyik 
közreműködő révén kerültek bak-
tériumok a műtőbe és tizenkét 
ember esetében a műtéti területre 
– erre a népegészségügyi hatóság 
vizsgálata sem tudott választ adni. 
A műtőkben számos műtéttípus 
zajlik sokféle eszközzel, rengeteg 
a hibalehetőség. Ha bármibe be-

lekezdünk, bármihez hozzáérünk, 
a kézfertőtlenítést gyakorlatilag 
újra és újra el kell végezni, operá-
ciók alatt és között is. A beavatko-
zások között számos olyan teendő 
van, amit kénytelenek vagyunk 
még precízebben csinálni, vagyis 
szigorítani kell a protokollokat. 
Magyarán nem arról van szó, 
hogy valaki ne mosott volna ke-
zet, ahogy az leegyszerűsítően 
elhangzott. Sajnos a hibákat a vi-
lágban sehol sem sikerül nullára 
szorítani. A műtő teljes személy-
zete folyamatosan ezen dolgozik, 
ehhez kell közelítenünk, és ezért 
leszek most már én is jelen az ope-
rációknál.

 Milyen korábbi tapasztalato-
kat hasznosít?
A budapesti Szent János 
Kórházból érkezem, ahol 
kórházhigiénikusként dolgoztam. 
A kórházi infekciókontroll része-
ként részt vettem a fertőzések fel-
derítésében, monitorozásában és 
jelentésében a hatóságok számára 
– az adatalapú felügyeleti rendszer 
neve „nozokomiális surveillance”. 
Feladataim közé tartozott ezen-
kívül a higiénés körülmények 
ellenőrzése és a munkavállalók 
éves infekciókontroll-oktatása. A 
budaörsi egynapos sebészeten a 
fektetőben és a műtőben is jelen 
leszek, feladatom a folyamatos 
monitorozás. Emellett a szak-
rendelők higiénéjére is figyelek 
a járóbeteg-ellátásban. Az intéz-
ménynek jó protokolljai vannak, 
amik jogszabályokon, szakmai 
irányelveken alapulnak, ezeket 
maradéktalanul be kell tartani.

 Hogyan lesz valakiből higié-
nikus?
A Pécsi Egyetem Egészségtudo-
mányi Karán végeztem népegész-
ségügyi ellenőrként. Ez egy szak-
irány az egészségügyi gondozás 
és prevenció szakon. Itt nevelik 
ki azokat az ügyintézőket, akik a 
Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pontban  – régi nevén az ÁNTSZ-

ben – felügyelik az egészségügyi 
ellátást. Engem azonban a gyakor-
lat jobban vonzott, ezért helyez-
kedtem el a kórházhigiéné terü-
letén. Tapasztalatnak kiváló volt; 
arra számítok, Budaörsön még 
ennél is sokrétűbb lesz a munkám.

 Hogyan oszlik majd meg az 
ideje?
A műtőben nagyjából a munka-
időm felét fogom tölteni, továbbá 
az ambuláns beavatkozásoknál és 
a járóbeteg-ellátásban általában is 
jelen leszek. A következő fél évben 
adminisztrációs többletmunka is 
vár rám, a kézhigiénés indikátoro-
kat – pl. szerfogyás, időráfordítás 
– folyamatosan monitoroznunk és 
havi rendszerességgel jelentenünk 
kell a hatóságnak.

 Szóvá kell tennie dolgokat, 
meg kell követelnie a protokollok 
betartását, akár nagy tekintélyű 
főorvosoktól is. Nem tart a konf-
liktusoktól?
Nem számítok ilyesmire. Az én 
tapasztalatom az, hogy ha meg-
felelő a hangnem és megfelelő az 
indoklás, gördülékeny az együtt-
működés. Az orvosok nagyon is 
belátóak, a többi közreműködő 
meggyőzésében nagyobb kihívást 
látok. Egyébként mindig udvari-
as vagyok, talán túl kedves is, ezt 
mondják rólam.

 Mivel tölti a szabadidejét?
Nagyon szeretek moziba, szín-
házba járni, bár az utóbbi hetek 
feladatai mellett erre egyáltalán 
nem jut idő. Esténként szakiro-
dalmat olvasok: fertőtlenítés, 
sterilizálás – amióta Budaörsön 
dolgozom, a hobbim is ez lett… 
Egyébként kalocsai vagyok, hét-
végenként hazautazom a csalá-
domhoz, vannak kutyáim, akiket 
imádok, velük lenni feltöltődés a 
számomra.

 Bár Magyarországon inter-
júnk időpontjában még nem ta-
láltak fertőzöttet, a koronavírus-
járvány a szemünk láttára válik 
világméretűvé. Mi a szakmai 
véleménye a kórról, és milyen 
tanácsa van a Budaörsi Napló 
olvasóinak?
A járvány terjedését legfeljebb 
lassíthatjuk, megakadályozására 
egyelőre nincsenek eszközeink. A 
3 százalék feletti halálozási arány 
magasnak tűnik, de ez az adat 
meglehetősen bizonytalan: egyre 
több jel utal rá, hogy a fertőzöt-
tek száma jóval magasabb lehet, 
csak éppen sokan tünetmentesek 
maradnak, nem kerülnek be a 
statisztikába. Az áldozatok zöme 
idős, valamilyen krónikus beteg-
ségben is szenvedő ember, a jár-
vány ebben hasonlít a közönséges 
influenzára. A legyengült bete-
gekre, az idősekre tehát fokozot-
tan kell figyelnünk, ezért nagyon 
helyes intézkedés, hogy a buda-
örsi szakrendelőbe légúti tüne-
tekkel érkező – köhögő, tüsszögő 
– páciensek ingyenesen kapnak 
szájmaszkot a betegirányítónál. 
A maszk a levegőben terjedő na-
gyobb váladékcseppeket felfogja, 
mérsékelheti a vírusok terjedését. 
Ami az egyéb óvintézkedéseket 
illeti, azt tudom mondani: a fejle-
ményeket a járványügyi hatóság 
figyelemmel kíséri, a szükséges 
intézkedéseket időről időre meg-
hozza, tájékoztat a teendőkről. 
Az ő mindenkori utasításaikat 
kell követnie mindenkinek!
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Bemutatkozik 
az Edison 
Center projekt

Az elmúlt évek legnagyobb irodaház- és lakóépület 
beruházása zajlik városunkban az Edison utcában.  
A munkálatok már hónapok óta tartanak: az épület 
szerkezetkész, a falak állnak,– a lakások és az iro-
dák új tulajdonosai már a nyári hónapokban készül-
hetnek a költözésre, a műszaki átadást követően.

Látványos penthouse-ok, modern irodák, prémium otthonok 
– lassan már a végéhez közeledik a munka Budaörs szívében,  
az Edison utcában. Az út nevét viselő projekt új színt hoz az üzleti 
negyed életébe.

„Az ország szinte minden pontján végeztünk már ingatlan  
fejlesztési beruházásokat, de az Edison Center sok szempontból  
különleges, túl mutat ezeken” – mondta lapunknak Balogh László a 
projekt értékesítési vezetője. 

A BERUHÁZÓ MOBOKO CENTRÁL KFT ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐJE 
ÚGY FOGALMAZOTT: 

„Érezhető, hogy Budaörs iránt óriási az érdeklődés. Amikor be-
levágtunk a projektbe, tudtuk, hogy évek óta nem volt a városban 
ekkora volumenű társasház és irodaépület beruházás. Ez is közre-
játszhatott abban, hogy a lakások egy jelentős hányadát gyakor-
latilag a tervezőasztalról elkapkodták. Még közel fél év van a mű-
szaki átadásig, de a 37 lakás kétharmada már elkelt” 

A nívós környék, az építkezést kísérő, kiemelt érdeklődés is arra 
ösztönözte a kivitelezőt, hogy az építkezés a legmagasabb színvo-
nalon, a legkorszerűbb technológiával történjen.

Jelenleg az épület szerkezetkész, a különleges, hőszivattyús hű-
tés-fűtés rendszer talajszondái is a helyükre kerültek már. A föld-
szinti lakásokat vakolják a munkások, és hamarosan már a befeje-
ző munkálatok kezdődhetnek meg.

Az ingatlan különlegessége, hogy annak legfelső szintjén exklu-
zív lakások épülnek, melyekhez lakásonként két terasz is tartozik. 
Így a beltéri alapterületénél is nagyobb méretű teraszt élvezhetnek 
a penthouse lakások szerencsés tulajdonosai. A negyedik szint ma-
gasságából pedig minden nap páratlan panoráma köszönti az itt 
ébredőket.

Bővebb információ a projektről az edisoncenterbudaors.hu 
weboldalon érhető el.

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport
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HA VALAKI ÉSZLELI MAGÁN A TÜNETEKET, AKKOR FEL KELL HÍVNIA A KEZELŐORVOSÁT

Dr. Ritter Gergely a koronavírusról 
Március 2-án kaptuk a 
második, módosított eljá-
rásrendet a Nemzeti 
Népegészségügyi 
Központból, mely tartal-
mazza a követendő járvány-
ügyi és infekciókontroll sza-
bályokat. Ebben részletes 
útmutatást adnak, hogy 
mik a teendők a megelőzés 
és az esetleg kitört járvány 
esetén – tuduk meg  
dr. Ritter Gergely budaörsi 
háziorvostól. 

 Két kritériumnak kell 
megfelelnie annak, aki va-

lóban a gyanús kategóriába tarto-
zik – folytatta. -  Egyik az, hogy 
három tünet közül egyet produ-
kál vagy 14 napon belül valame-
lyik érintett országban járt, ahol 
hivatalosan van koronavírus fer-
tőzés (Kína, Szingapúr, Hong 
Kong, Japán, Dél-Korea, Irán, 
Olaszország), illetve valaki olyan 
személlyel van kontaktusa, aki-
ben a vírust már kimutatták. A 
kontaktus ebben az esetben olyan 
szoros kapcsolatot jelent, mely 
például kétméteres körzeten be-
lül 15 perc együtt-tartózkodás. 
Általában ebbe beletartoznak 
azok, akikkel az illető egy háztar-
tásban él, közös, zárt légtérben 
tartózkodik, vagy fizikai kapcso-
latba – például kézfogás – került. 

A mi feladatunk ebben az, 
hogyha valaki észleli magán a 
tüneteket, akkor fel kell hívnia 
a kezelőorvosát, aki a telefonon 
keresztül kérdéseket tesz fel, és 
e megadott kérdésminta mellett 
kell megítélni azt, hogy az illető a 
gyanús vagy a nem gyanús kate-
góriába tartozik. Ha alapos a gya-
nú, hogy valóban fertőzött, akkor 
kell értesíteni a Népegészségügyi 
Intézet járási hivatalát, ügyeleti 
időben a megyei kormányhiva-
talt, és hívni a mentőket, akik 
ilyen esetben speciális mentőjár-

művel, az illetőt izolálják és a leg-
közelebbi infektológiai osztályon 
helyezik el.

A magyar szabályozással 
kapcsolatban felmerülnek kér-
dések, ellentmondások. Példá-
ul kinek van jogosultsága arra, 
hogy kényszerítsen valakit, hogy 
otthon maradjon két hétre ka-
ranténba? Nincs pontosan meg-
határozva, hogy ezeknek a jogi 
szabályozása és anyagi vonzata 
hogyan működik. 

A tisztifőorvos asszony azt 
mondta, hogy amíg tünete nincs 
az illetőnek, addig nem köteles el-
zárkózni. Azonban amint tünetei 
mutatkoznak, onnantól lépnek 
életbe az elrendelt rendszabályok. 
Ennek mond ellent az, amit leír-
tak, hogy aki fertőzött, az a tüne-
tek megjelenése előtt is az, tehát 
amikor az ember még teljesen tü-
netmentes, prodromális szakasz-
ban van, akkor is veszélyes lehet 
a környezetére, ezért nem értem, 
hogy ezt miért ne vegyük komo-
lyan, és miért nem kell a gyanús 
személynek otthon maradnia. 

Lengyelországban kormány-
szinten hoztak olyan rendeletet, 
amiben ők ezt úgy szabályozzák, 
hogy a fertőzött, illetve a gyanús 
esetekben is kötelezővé tették a 
kórházi ellátást. A kéthetes ka-
rantén is kötelező a gyanús ese-
tekben, ha nem igazolt a vírus-

fertőzés. Ezen kívül a táppénzen 
töltött időszakot, a karantén 
idején is, anyagilag kompenzál-
ják, illetve ha iskolát bezárnak, a 

szülőket is kompenzációs díjban 
részesítik, ha a gyerekkel otthon 
kell maradni. 

A koronavírussal kapcsolatban 
az a fő baj, hogy nem ismerjük a 
viselkedését. Ennek az első vál-
tozata 2003-ban már jelen volt, 
SARS-CoV1 néven, mely okozott 
egy járványt a Közel-Keleten, de 
sikerült jól izolálni, abból nem lett 
világjárvány. Ez annak a mutáns 
változata (SARS-CoV 2).

Személyes véleményem az – 
tette hozzá a háziorvos -, hogy 
mivel az egész járvány egy olyan 
országból indult ki, ahol 1,4 mil-
liárd ember él, és különösen az, 
hogy azon a helyen, ahol kitört, 
80-100 millió ember él egy he-
lyen, tehát eleve nagyobb volt a 
fertőzés lehetősége.

LEjEgyEzTE: B. É. 
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budaörsi
latinovits
színház
04. 02. • cs 11.00 és 15.00
A NÉGYSZÖGLETŰ
KEREK ERDŐ

04. 04. • szo 19.00
KOLDUSOPERA

04. 05. • v 11.00
JACK, A MEGMENTŐ
Helyszín: VIK

04. 05. • v 19.00
ELEKTRA

04. 06. • h 10.00
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín: VIK

04. 07. • k 10.00
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín: VIK

04. 09. • cs 19.00
A SÖTÉTSÉG HATALMA

04. 13. • h 14.00
LILIOMFI

04. 14. • k 18.00
ÉDES MOSTOHA

04. 15. • sze 19.00
LILIOMFI

04. 16. • cs 10.00
JACK, A MEGMENTŐ
Helyszín: VIK

04. 17. • p 11.00 és 18.00
ALIZ!

04. 18. • szo 11.00
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín: VIK

04. 18. • szo 19.00
EGEREK ÉS EMBEREK

04. 19. • v 19.00
VACSORA ÖT
SZEMÉLYRE
Helyszín: major

04. 21. • k 10.00
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín: VIK

05. 01. • p 19.00
FIGARO HÁZASSÁGA
bemutató előadás

05. 02. • szo 19.00
FIGARO HÁZASSÁGA

05. 03. • v 19.00
FIGARO HÁZASSÁGA

www.latinovitsszinhaz.eu
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Az oktatási intézmények véleménye 
A Ne fűts hulladékkal 
mozgalom 2019 január-
jában indult azt a célt 
tűzve ki célul, hogy szűn-
jön meg a hulladékkal 
fűtés Budaörsön. 

 Szórólapokat osztottak, 
plakátokat helyeztek ki és 

összejöveteleiken az érdeklődő la-
kókkal közösen a különböző visel-
kedési és kommunikációs formá-
kat keresték, amellyel a hulladék-
kal, festett fával, használt bútorok-
kal fűtő szomszédhoz békés úton 
lehet közelíteni és meggyőzni őket 
arról, változtassanak rossz szoká-
sukon. Az eseményekről rendsze-
resen tudósított a Budaörsi Napló 
és más budaörsi sajtó is.

A 2019-2020-as szezonban a 
szervezők úgy döntöttek, hogy a 
gyerekek által gyakran látogatott 
intézményekre és helyszínekre 
fókuszálnak, ennek érdekében 
pedig a budaörsi bölcsődék, óvo-
dák és általános iskolák vezetőit 
kérték fel egy anoním kérdőív 
kitöltésére. A megkeresett 21 in-
tézményből 16-an (76%) töltöt-
ték ki a kérdőívet, az eredménye 
elszomorító lett és bőven ad okot 
aggodalomra.

Kiderült, hogy a választ adó 
intézmények majdnem 2/3-ánál 
problémát jelent a légszennye-
zés, (ötödénél nagy problémát). 
Sokszor lehetetlen a szellőztetés, 
a légszennyezés miatti kevesebb a 
szabadtéri játék és jelentős mér-
tékben (40%) jelölték meg, hogy 
a légszennyezés hatása szem, orr, 
torok irritációban, illetve asztma 
és egyéb krónikus légúti megbe-
tegedések gyakoribb előfordulá-
sának formájában nyilvánul meg.

A megkérdezettek a szeny-
nyezés legfőbb okaként a szilárd 
tüzelést, és ezen belül elsősorban 
a lakossági hulladékégetést jelöl-
ték meg, második helyen pedig a 
gépjármű-forgalom szerepelt.

A kérdőív kitért arra is, hogy 

mennyire értenek egyet a kü-
lönböző állításokkal, melyek kö-
zött lehetséges megoldásokat is 
felsoroltunk. Leginkább (98%) 
azzal értettek egyet, hogy a le-
vegő minőségének javítása min-
denki felelőssége, azonban nagy 
egyetértést váltott ki az is, hogy 
a szennyezők felelősségre vonás 
menetének gyorsításán, egyér-
telműsítésén kéne dolgoznia a 
hatóságoknak, illetve hogy több 
tájékoztató / oktató kampányt 
kellene folytatni a témában.

A rossz fűtéssel kapcsolatban 
hajlamos az ember azt gondolni, 
hogy ez a rászorulók és szegények 
miatt történik, ez azonban nem 
így van, melyet a Levegő Munka-
csoport egyik kutatása is kimu-
tatott. Álláspontjuk szerint „A 
fűtési légszennyezés több mint 70 
százalékának nem a szegénység 
az oka, hanem az ismerethiány, a 
felelőtlenség, a nemtörődömség.” 
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni 
azt is, hogy a Ne Fűts Hulladék-
kal mozgalom tevékenysége sem 
a szegények ellen irányul, illetve 
szükség sem volt arra, hogy tevé-
kenységünket a rászorulók meg-
segítésére  fókuszáljuk, hiszen a 
szociális feladatokat és az ehhez 
kapcsolódó támogatásokat a Bu-
daörsi Önkormányzat hiánytala-
nul ellátja.

A Ne fűts hulladékkal moz-
galom egy éves működése során 
rengeteg olyan panasz érkezett, 
ahol az emberek arról számol-
tak be, hogy már évek óta kéri a 
szomszédját a rossz szokásának 
megváltoztatására, nem történt 
meg és a hatóság pedig gyakorla-
tilag magára hagyta az állampol-
gárokat a témában. Sok esetben a 
bejelentés vagy egyáltalán sem-
milyen következménnyel nem jár 
vagy hónapok múlva már késve, a 
tavaszi időszakban kerül csak sor 
a helyszíni szemlére…

A gyengébb minőségű tüze-
lőanyagok: faszén, tőzeg, lignit, 
rossz minőségű nedves fa, továb-

bá a hulladékok (háztartási sze-
mét, festett ablak-keretek, ajtók, 
lomtalanított bútorok) égetése so-
rán jelentős mennyiségű és fajtájú 
káros anyag keletkezik egyrészt a 
tüzelésre nem alkalmas anyagok 
összetételből, másrészt a relatíve 
alacsonyabb égetési hőmérsék-
letből adódóan. Ezek különböző 
krónikus betegségek alapjai, mint 
légúti (asztma, tüdőrák),  szív és 
érrendszeri megbetegedések ki-
váltója. A legfiatalabb korosztály 
a legveszélyeztetettebb, mivel 
náluk a szervezetük növekedé-
se során könnyebben alakulnak 
ki krónikus megbetegedések. A 
WHO 2018-as kutatása szerint 
Magyarországon az 5 év alattiak 
98%-a lakik olyan helyen ahol 

legalább időszakosan határérték 
feletti légszennyezés mérhető, 
tegyünk azért, hogy a budaörsi 
gyerekek ne legyenek közöttük!

A Ne fűts hulladékkal mozga-
lom petíciót indított, melyben azt 
követelik, hogy az érintett ható-
ságok azonnal hatállyal kezdjék 
meg az egyeztetést és olyan cse-
lekvési tervet  dolgozzanak ki, 
amely alapján biztosítható, hogy 
az óvodák, bölcsödék és általános 
iskolák 200 méteres körzetéből 
érkező bejelentések esetén 1 órán 
belül megtörténik a szükséges in-
tézkedés.

A Petíció az A Hang oldalán 
érhető el: https://terjed.ahang.
hu/campaigns/nefutshulladekkal

v. zs.
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KOLOZSI ANGÉLA

kozmosz-szösz

szereplők
SZŐTS ORSI m.v.

MAKRA VIKTÓRIA m.v.
KENÉZ ÁGOSTON e.h.

rendező
KOLOZSI ANGÉLA

bemutató
2020. MÁRCIUS 12.

VÁROSI IFJÚSÁGI KLUB

www.latinovitsszinhaz.eu
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Puskás-díjas játékos
 A  B U DAÖ R S I  C S A PAT B A N, D E N E M A M E S S I ,  K I  A Z?

És nem is Neymar, se nem 
Cristiano Ronaldo, hanem 
a FIFA (Nemzet közi 
Labdarúgó Szövet ség) 
által tíz éve alapított díj 
első magyar nyertese, 
Zsóri Dániel. A Puskás-
díjról annyit érdemes 
tudni, hogy minden évben 
a FIFA által kiválasztott tíz 
szép gól közül az kapja, 
melyre a legtöbb szurko-
lói szavazat érkezik. 

 A kiválasztás szempontja 
nem csak az, hogy különö-

sen látványos legyen, hanem a gólt 
lövő játékos tisztasága (büntetlen 
az adott meccsen és nem doppin-
gol) és a találat fontossága - leg-
alább élvonalbeli mérkőzésen es-
sék – ugyanúgy nyom a latban. 
Zsóri ollózással lőtt gólja ráadásul 
győzelmet jelentett tavaly a Debre-
cennek a Ferencváros ellen, hosz-
szabbításban, utolsó percben.

 Ősszel Zsóri Dániel átigazolt 
Székesfehérvárra, és úgy került a 
BSC 1924 labdarúgó csapathoz, 
hogy a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség által bevezetett kooperációs 
kölcsön értelmében NB I-es csa-
pat 21 év alatti játékosa NB II-es 
klubnál kaphat játéklehetőséget, 
olyannál, mely csapattal együtt-
működési megállapodásuk van. A 
MOL Fehérvár FC a 2019–2020-as 
évadra Budaörssel szerződött. Eb-
ből az alkalomból kérdezgettük a 
fiatal labdarúgót.

Mivel a Budaörsi Naplót el-
sősorban budaörsiek olvassák, 
először a városhoz fűződő élmé-
nyeidről kérdezlek. Voltál-e már 
egyáltalán Budaörsön? Mivel ez a 
furcsa helyzet áll fenn, hogy a fo-
cicsapat évek óta máshol játssza a 
hazai mérkőzéseit.

Voltam, persze. Amikor onnan 
indultunk mérkőzésre, akkor.

És milyen volt a benyomásod 
a városról? Mit tudsz róla egyéb-
ként?

Körülbelül öt percet voltam ott. 
Hát igazából semmit nem tudok 
róla. 

Mennyire könnyű vagy nehéz 
beépülni a budaörsi csapatba így, 
hogy hétközben Székesfehérváron 
vannak az edzéseid és csak meccs-
napokon találkozol a csapattár-
saiddal? Hogyan működik így a 
játék?

Ez még csak a harmadik meccs 
volt, amit velük voltam, de úgy 
gondolom, hogy sikerül beillesz-
kedni, mert normális mindenki és 
befogadó - ezzel nincsen gond. Azt 
pedig értem, amit kér a Gyuri bá’ 
(Bognár György – a szerk.) tőlünk. 
Nyilván nincs még összeszokott-
ság annyira, de nagyjából értjük 
egymást a pályán. Most még kicsit 
furcsa, de pár meccs után úgyis 
jobban fog ez jönni.

Milyennek érzed az NB II-t 
azokhoz a bajnokságokhoz képest, 
amelyekben korábban (NB III) 
játszottál?

Nyilván az NB III-nál erősebb, 
és nem rossz bajnokság, szerintem.

Hogyan történik egy átigazolás, 
kinek a döntése volt, hogy elgyere 
Debrecenből? Miért jobb válasz-
tás a Videoton (jelenleg MOL Fe-
hérvár FC), ahol nem játszol az 
NB I-ben, mint a Debrecen, ahol 
esetleg hamarabb lehettél volna 
alapember?

Volt egy megkeresés Fehérvár-
ról, és nyáron meg kellett hozzam 
a döntést. Akkor úgy gondoltam, 
hogy lesz lehetőségem játszani. 
Sajnos nem úgy sült el, ahogy ter-
veztem, ugye most volt edzőváltás 
is. Szerintem nincs olyan játékos, 
vagy nagyon ritka, aki egész éle-
tében mindig jól dönt átigazolás 
szempontjából. Nem mondom 
azt, hogy rosszul döntöttem, csak 
nyilván itt nehezebb bekerülni, 
mert nagyobb a keret, minőségibb 
játékosok vannak. De csinálom a 
dolgom, ki kell várnni a lehetősé-
get, bízom benne, hogy lesz ilyen, s 
akkor pedig élni kell majd vele.

Milyennek képzeled a jövőt, 
miben kell még fejlődnöd ahhoz, 
hogy helyed legyen az NB I-ben?

Nagyon az elején vagyok még. 
Most az a legfontosabb, hogy itt 
bizonyítsak és hogy ott tudjanak 
rám számítani, úgy lássa az edző, 
hogy alkalmas vagyok arra, hogy 
be tudjon majd tenni, s utána majd 
ott kell megtartanom a helyem 
úgymond, hogyha lehetőséget ka-
pok. Meg az edzéseken keményen 
kell dolgoznom.

Hol tartasz a tanulmányaid-
ban? 

Az iskolát abbahagytam egy 
éve, mert az edzésekkel nem na-
gyon fért össze. De jövőre be sze-
retném fejezni, még egy évem van 
hátra az érettségiig.

Érdekel-e még valami más a 
focin kívül?

Egyelőre nem. Kiskorom óta 
ezt csinálom, meg ebbe fektettem 
bele a munkát, igyekszem ezen a 
téren kihozni magamból a maxi-
mumot. A futballon túli élet pedig 
még messze van.

Korábbi nyilatkozataidból ki-
derült, hogy a családod nagyon 
fontos számodra. Milyen gyakran 
tudsz velük találkozni?

A szüleim otthon élnek, Romá-
niában. Év közben nincsenek hosz-
szabb szünetek, egy- vagy kétnapos 
szabadnapok vannak, ezért csak 
két-három havonta megyek haza, 
mert nagyon fárasztó az utazás és 
utána még napokig fáradt vagyok 
az edzéseken. Még csak ötödikes 
voltam, amikor eljöttem otthonról 
a foci miatt, Békéscsabán kollégi-
umban laktam. Az elején nehéz 
volt a szüleimnek is meg nekem is. 

Mondhatom, hogy az volt eddig a 
legnehezebb az életemben, onnan 
eljönni. De már megszoktam én is, 
meg ők is.

A falu, Simonyifalva, ahol a 
családod él, nincs messze Aradtól, 
ahol élt egy magyar nemzetiségű 
román hegymászó, Török Zsolt. 
Ő azon a véleményen volt, hogy a 
mindkét részről folytatott propa-

ganda miatt van az a köztudatban, 
hogy a magyar-román együttélést 
az ellenségesség jellemzi, de ez 
nem tükrözi a valóságot teljes mér-
tékben.  A ti 850 fős falutokban kb. 
80 fő román. 

Magyar faluban nőttem fel, ma-
gyarnak tartom magam, ráadásul 
hamar átjöttem ide, eddigi életem 
felét már Magyarországon éltem 
le, de a másik felét Romániában. 
Én is úgy gondolom, hogy a ma-
gyar-román harc hangoztatásának 
úgymond semmi értelme. A min-
dennapi életben nincs elkülönülés, 
nincs veszekedés vagy hasonlók. 
Az egyik elfogadja a másikat, a 
másik meg az egyiket.

S végül egy furcsa kérdés. Va-
lamelyik veled készült interjúban 
azt olvastam, hogy a Puskás-díj 
átadásának éjszakáján azzal 
aludtál. Ezt hogyan kellene elkép-
zelni?

Nyilván amikor megkaptam, 
muszáj voltam vele aludni ott kint. 
Ugyanabban a hotelszobában.

Egyébként hol tartod most?
Anyáéknál van otthon.

BÉ
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A januári megfejtés: Termékeink kizárólag ter-

mészetes alapanyagokból készülnek Jókenyér

Nyertesek Ínyencek háza  Jókenyér 3000-3000 

forintos utalványár nyerték a szerkesztőségben (!) 

átvehetik: Tóth Andrásné (Patkó u.) és

 Taskóné Tímár Tímea

- Kertgondozás - Fűnyírás 
- Kaszálás - Sövényvágás
- Fakivágás - Gyomirtózás

Minden ami kert
+36 70 3705283
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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.
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FÉMMEGMUNKÁLÁS 
Esztergaműhely  

vállal ø700 mm-ig alufelnik,  
fékdobok esztergálását 

Budaörs, Rákóczi utca 35. 
Tel.: 06 20 99 39 471 

 
Keresek néhány méternyi 

 GYÜMÖLCSFA DESZKÁT  
(almafa kivételével)  

Elérhetőségem: 06 30 969 5100 
 vagy attilaaron@gmail.com

ÉLETJÁRADÉK 
Életjáradékot fizetnék idős személynek 
havonta rendszeresen. Lakásért, házért 

vagy telekért, amin kis ház van. 
Kérem, este 18-20 között hívjon. 

Tel.: 06 20 629 0916 

 
LÁBÁPOLÁS,  

esztétikai és gyógypedikűr,  
házhoz is megyek.  

Hívd bizalommal Editet  
a 06 70 341 11 59-es számon!

A P R Ó H I R D E T É S E K



Megkönnyítjük 
számodra a vásárlást
„Kattints és vedd át” szolgáltatásunkkal otthonod kényelméből vásárolhatsz, 
és rendelésedet akár a budaörsi csomagpontunkból is átveheted. 
Gyors, egyszerű és nincs várakozási idő! Csak add meg az e-mailben 
kapott kódot és vedd át a rendelésedet.

 
Bármikor elérhető – 24 órás rendelkezésre állás, a hét minden napján.

Gyors rendelésátvétel – Rendelésed 24 órán belül, vagy még korábban átvehető.

Egyszerű hozzáférés – Megkönnyítjük a dolgodat, mivel a csomagpontok 
az áruházon kívül találhatók.

További információért olvasd be a QR kódot 
vagy látogass el a www.IKEA.hu weboldalra.



 CROSSLAND X 
2020

  BEST
MODELLEK

• TOLATÓKAMERÁVAL ÉS PARKOLÓRADAROKKAL
• JELZŐTÁBLA-FELISMERŐ RENDSZERREL
• ÉRINTŐKÉPERNYŐS KIJELZŐVEL ÉS TELEFONKIVETÍTÉSSEL

  A WLTP mérési ciklus szerint az Opel Crossland X BEST modell (1,2 l 110 LE) kombinált fogyasztása 4,7– 6,7 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása 123–152 g/km. Az említett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok 
megfelelnek a WLTP vizsgálati eljárásnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusjóváhagyása történik. Ez a WLTP eljárás váltja fel az európai menetciklust (NEDC), amely a korábban használt vizsgálati 
eljárás volt. A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP szerint mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb, mint az NEDC szerint mért értékek. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási 
adatok változhatnak a tényleges használati körülményektől és különböző tényezőktől függően, mint például: konkrét felszerelések, opcionális felszereltség és az abroncsok formátuma. A részletekről Opel márkakereskedésünknél 
kaphat további tájékoztatást. További információt a https://www.opel.hu/tools/wltp-menetciklus-uzemanyag-fogyasztas.html oldalon talál. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai 
megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

  5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia maximum 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 3 évig, de legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik 
be hamarabb) terjed ki. 2019. november 1. és 2022. szeptember 30. között vásárolt autók mellé az Uniqa 3D Opel csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítását adjuk ajándékba. A biztosítás részletes ismertetése és feltételei: 
www.opel.hu/uniqa. A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. A képen látható autó illusztráció. 


