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Budaörsi Napló

Újra indul 
a budörsi szakrendelés

Érettségi 
a vírus árnyékában

Egy méhész 
panaszai

Kistermelői 
A J Á N L ATO K

N A P O N TA  TÖ B B , 
F R I S S  C I K K  A
w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u 
O N L I N E  Ú J S Á G O N !

Kövessen bennünket a        acebookon is!

37 
LAKÁS

1500 m2 
IRODA

BALOGH LÁSZLÓ
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+36 20 343 7773
https://edisoncenter.huhttps: //mbingatlan.hu

GEOTERMIKUS  
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ÚJ OTTHONT KERES? IRODÁT SZERETNE?
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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.

  

HOL? 
Budaörs, 

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

NYITVA:  

h.-cs.: 930 – 1700  

p.: 930 – 1500 

Fénymásolás

Nyomtatás

Egyéb időpont 
telefonon 

egyeztethető 
 

06 30/645-4643  
vagy 

06 30/192-6676
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P O LG Á R M E S T E R

Folytatódtak 
a heti beszámolók 

Wittinghoff Tamás heti beszámolói folytatódtak.  
Az időközben aktualitását vesztett részek kihúzását 
(…)-tal jelöljük. 
A teljes szöveget és a videó felvételeket 
a Budaörsi Napló honlapján találják meg:  
http://budaorsinaplo.hu / Városháza rovat. 

Kedves Budaörsiek!

Az utóbbi hetekben minden 
gyökeresen megváltozott körü-
löttünk. Nem kivétel ez alól a 
húsvét sem. Most kényszerűen el 
kellett hagynunk a nagy családi 
összejöveteleket, a locsolkodással 
összekötött baráti látogatásokat. 
Remélem, hogy ennek ellenére, 
ha szűkebb körben is, de min-
denki tudott egy kicsit ünnepel-
ni.(..)

Továbbra is sokan jelent-
keznek önkéntesnek, segítik a 
munkánkat és érkeznek a pénz-
adományok is arra az elkülö-
nített számlára, amelyet azért 
nyitottunk, hogy aki akar és tud, 

az hozzájárulhasson a védeke-
zés megnövekedett költségeihez. 
(…)

 (…) A MI1Másért kortárs 
segítő csoport és a Városi Ifjúsági 
Klub otthontanulást segítő cso-
portokat szervez, ezért is érde-
mes ellátogatni a gyermekbarat.
budaors.hu  oldalra, ahol többek 
között megtalálható az ő felhívá-
suk is.

(…) Szomorú epizódja volt az 
ünnepi időszaknak a nagypénte-
ki erdőtűz, amelyhez szerencsére 
gyorsan kiértek a tűzoltók, de 
még így is csak hajnalra sikerült 
eloltani. (…) 

2020. április 12. 

Kedves Budaörsiek!

Bár fokozatosan nő a koro-
navírus miatt megbetegedettek 
száma az országban, és sajnos 
az elhunytaké is, mégis az utób-
bi héten úgy tűnt, hogy a társa-
dalmi konfliktushelyzetek még 
ennél is gyorsabban ütemben 
sokasodnak.

Továbbra sem nyújt érezhető 
segítséget a kormány az állásu-
kat, bevételi forrásaikat elvesztő 
százezreknek, akik lassan felélik 
utolsó tartalékaikat is.

A kórházakat érhetetlen és 
megmagyarázhatatlan sebesség-
gel és mértékben ürítik ki. (…)

Természetesen, ahogyan ed-
dig tettük, akár erőnkön felül is 
igyekszünk mindenkinek segíte-
ni. (…)

A pénzadományokon túl-
menően más módon is jutott el 
hozzánk segítség. Egy vállalkozás 
800 maszkot adományozott, me-
lyeket az egészségügyben dolgo-
zók kapnak meg. Egy másik cég 
két alkalommal is több ezer tojást 
osztott ki budaörsieknek. Ezen a 
héten egy Szabadság úti kereske-
déstől két nagyteljesítményű per-
metezőgépet kaptunk.(…) 

És hogy valami szívmelenge-
tőt is mondjak: sokaknak szerez-
hetett örömteli pillanatokat, hogy 
városunkban is megjelent a MÁV 
szimfonikus zenekarának han-
gos-autója, amely komolyzenével 
szórakoztatta azokat, akik kinyi-
tották ablakaikat. (…)

2020. április 20.

KEDVES 
OLVASÓINK! 

A 29. évfolyamában jár a 
Budaörsi Napló és soha nem for-
dult elő, hogy a hónap közepéig 
ne jelentünk volna meg. 

Bár a koronavírus miatti korlá-
tozások hirdetőinket és így ben-
nünket is érzékenyen érintett, 
bízunk benne, hogy 2020-ban is 
minden hónapban eljutunk önök-
höz nyomtatásban, és folyamato-
san az online újságunk (http://
budaorsinaplo.hu) az interneten. 

Az önkormányzat által min-
den év végén megrendelt közvé-
lemény-kutatás szerint a budaör-
siek elsősorban a Budaörsi 
Naplóból tájékozódnak a helyi 
ügyekről, majd a helyi televízió(k)
ból, és szeretnénk, ha ez így is 
maradna. 

De a válság miatt a korábbi 
36-40 oldal helyett a nyomtatott 
lapunk sajnos lesoványodott, 
hiszen a cikkek és hirdetések ará-
nyát körülbelül tartanunk kell. 

Két kérésünk van hűséges 
olvasóinkhoz. Az egyik, hogy 
minél gyakrabban látogassanak 
el az online újságunkra (és ha 
tehetik, a Facebook oldalunkra, 
ahol kommentelhetik írásainkat). 
A másik, hogy bár a lap 2013 óta 
ingyenes és továbbra sem szeret-
nénk fizetőssé tenni, olvasóink 
önkéntes támogatása bizony jól 
jön. Köszönjük azoknak, akik az 
elmúlt hónapokban már utaltak a 
számlánkra. A legkisebb összeg - 
amit megengedhetnek maguk-
nak - is fontos visszajelzés szá-
munkra. 

A számlaszámunk: 12020407-
01394095-00100004, megjegyzés-
ként pedig írják meg, hogy milyen 
címre kéri havonta a lapot.

 (A havi Budaörsi Napló a kijárá-
si korlátozások, illetve a közintéz-
mények zárva tartása alatt a buda-
örsi élelmiszerboltokban és a tár-
sasházak bejáratánál vehető el.)

Üdvözlettel: 
eller erzsébet szerkesztő
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Kedves Budaörsiek!
Anyák napja van ma. Egy 

olyan anyák napja, amilyet eddig 
még nem éltünk át. (…) Ma a ko-
ronavírus-járvány miatti kijárási 
korlátozások hetedik hetébe lép-
tünk. (…) Egy kormányrendelet 
kötelezővé tette az önkormányza-
tok számára, hogy településükön 
bölcsődei és óvodai ügyeletet biz-
tosítsanak munkanapokon a fer-
tőző betegségben nem szenvedő, 
egészséges gyermekek számára. 
Mi az ügyeletet a Vackor Óvo-
dában és a Pitypang bölcsődében 
szerveztük meg. (…)

Múlt héten már jeleztem, 
hogy az önkormányzatnak sike-
rült beszereznie gyorsteszteket, 
és továbbiakat is rendeltünk. A 
vizsgálatokat a sürgősségi ügye-
let végzi. Teszteljük az óvodai, 
bölcsődei ügyelet dolgozóit, az 
egészségügyben és szociális szek-
torban dolgozókat, az idősek 
otthonába a kórházból tesztelés 
nélkül visszaküldött időseket, és 
nem utolsó sorban orvosi javaslat 
alapján a fertőzés-gyanús buda-
örsieket.

(…) Szeretnék köszönetet 
mondani a Romano Glaszo – 
Emberi Hang Művészeti Csoport 
ifjú művészeinek is a villámkon-
certekért, amelyekkel a város te-
rein és a lakótelepen lepték meg 
a budaörsieket. Magyar, cigány, 
szerb népdalok hangzottak el egy 
platós autóról, amelyeket a lakók 
az ablakból, erkélyről, autókból 
hallgattak, és tapssal köszöntek 
meg.

És természetesen ezúton is 
köszönöm mindazoknak a segít-
ségét, akik a hivatal munkatár-
sai mellett önkéntesként segítik 
munkánkat.(…)

budaörs, 2020. május 3.

Kedves Budaörsiek!

Május első hetének egyik fő 
eseménye, hogy Budapest és Pest 
megye kivételével enyhültek a 
kijárási korlátozások. Ahogyan 
sajnos már megszokhattuk, a 
kormányzati szereplők részéről 
elhangzott, egymással ellentétes 
kijelentések sok zavart okoztak a 
lakosság körében. 

Miután a budapestiek és a Pest 
megyeiek napokig találgathatták, 
hogy kimehetnek-e a városuk-
ból-megyéjükből, napok múlva 
kiderült, a kormány rendelete 
egyáltalán nem korlátozza, hogy 
az ország mely területére lehet 
utazni, ha annak egyébként ala-
pos indoka van. Némi értetlen-
séget okozott az is, hogy ha a be-
tegek számát a lakosságszámhoz 
arányítjuk, akkor például Fejér 
megye messze fertőzöttebb, mint 
Pest megye, miközben az ott élők 
akár strandra is mehetnek. 

Az ellentmondásos jogalkotás 
eredménye az is, hogy miköz-
ben a kevésbé veszélyeztetettnek 
mondott vidéki lakosságot köte-
lezték maszkviselésre az üzletek-
ben és a tömegközlekedés során, 
a veszélyeztetettebbnek tartott 
Budapestre és Pest megyére nem 
hoztak ilyen rendelkezést, az ki-
maradt a jogszabályból.

Mivel mostanra egyetértés 
alakult ki abban a kérdésben, 
hogy az orr és a száj eltakarása – 
a megfelelő távolság megtartása 
mellett – lényegesen csökkenti a 
vírus átvitelét egyik emberről a 
másikra, Budapesten már koráb-
ban elrendelte a főpolgármester a 
maszkviselést. Annak érdekében, 
hogy a budaörsiek se maradjanak 
védtelenül, addig is, amíg remél-
hetőleg kijavítják a kormányren-
deletet, május 7-től Budaörsön is 
kötelezővé tettük minden 6 éven 
felüli részére az orr és a száj el-
takarását az üzletekben, az ügy-
félforgalom számára nyitva álló 
helyiségekben és a tömegközle-
kedés során. 

Az egészségügy részleges új-
raindítása a részletekben érkező, 
ellentmondásos és hiányos infor-
mációk miatt szintén meglehető-
sen kaotikus volt. Az előkészüle-
tekre mindössze a május elsejei 
hosszú hétvége állt rendelkezé-
sére a szolgáltatóknak, már ha az 
ünnepek alatt időben értesültek 
az ezt elrendelő miniszteri levél-
ről. Talán csak a dolgozók áldo-
zatkészségén múlik, hogy nem 
omlik össze az egész rendszer. Jól 
jellemzi a helyzetet, hogy nagy-
jából egy hét kellett ahhoz, hogy 
kiderüljön, kinek és milyen költ-
ségen kötelessége a tesztek bizto-

sítása ahhoz, hogy a beteg végre 
az orvosa elé kerülhessen.

Ami a budaörsi járóbeteg-el-
látást illeti, a jövő hét folyamán 
az Egészségügyi Központ saját 
erejéből telepít egy konténer 
laboratóriumot az épület par-
kolójába, és az erre kiképzett 
munkatársak ott végzik el a szak-
rendelésre jelentkező betegeken 
a szükséges tesztfolyamatot. Így 
az ellátási területükhöz tartozók 
időben, és külön költség megfize-
tése nélkül jutnak hozzá ehhez a 
szolgáltatáshoz. A háziorvosi és a 
szakorvosi beutalóval rendelkező 
betegek számára a teszt költsé-
geit az egészségbiztosító fedezi. 
A tesztelés indulását és a nyitva-
tartási időket, melyek igazodnak 
a szakrendelések és az egynapos 
sebészet működési rendjéhez, a 
jövő hét folyamán teszik közzé az 
Egészségügyi Központ a honlap-
ján és az épületben.

Arról is tájékoztatni szeret-
ném Önöket, hogy az Egészség-
ügyi Központ összes dolgozója 
és orvosa részt vesz egy rend-
szeres, időközönként megtartott 
szűrőprogramon, így biztosítva 
azt, hogy a munkájuk végzése 
közben vírusmentesen, bizton-
ságban tudják feladataikat ellátni. 
A szakrendelések mindegyikén 
a dolgozók teljes védőfelszere-
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lésben végzik a munkájukat. Az 
ügyeleti munkatársak továbbra is 
ellátják a háziorvos által javasolt 
szerológiai, azaz a koronavírusra 
vonatkozó teszteléseket.

Az ország összes önkormány-
zatát rosszul érintik a kormány 
pénzügyi intézkedései. A napok-
ban jelentette be Hódmezővá-
sárhely polgármestere, hogy ők 
július végére fizetésképtelenné 
válnak, míg a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségé-
nek elnöke, aki egyben Tab kor-
mánypárti polgármestere, arról 
beszélt, hogy őszre nagyon sok 
önkormányzat mehet csődbe.  

A kormány ugyanis továbbra 
sem térítette meg a járványügyi 
védekezések eddigi pluszköltsé-
geit, ez Budaörsön már megha-
ladja a 80 millió forintot. Eköz-
ben elvették a gépjárműadót, s 
mindenhol csökken az iparűzési 
adóbevétel, aminek megfizetésére 
haladékot kaptak a vállalkozások. 
Tehát az elvonások mellett jelen-
tős bevételkiesés is keletkezik.

Mindez közvetlenül érinti az 
adott településen élőket, hiszen 
nekik jut kevesebb mindenből, 
amit helyben az önkormányzatok 
eddig biztosítottak.

Miközben a védekezés front-
vonalában lévő önkormányza-
toktól elveszik a pénzt, a már 
eddig is milliárdokat felemésztő 
jövő évi vadászati kiállítás előké-
születeire nem sajnál a Kormány 
újabb 1,677 milliárd forintot 
biztosítani, de propagandacé-
lokra, óriásplakátokra is további 
6 milliárd forint különítettek el. 
Nem sorolom fel mindazokat a 
10 és 100 milliárdokat felemész-
tő, felháborítóan felesleges állami 
költekezéseket, amelyek a jár-
ványhelyzetben is zavartalanul 
folynak, miközben emberek tí-
zezrei veszítik el megélhetésüket, 
kormányzati segítség reménye 
nélkül.

Budaörsön nincsenek pontos 
adataink a munkanélküliek szá-
máról, mert velünk sem közlik 
azokat. De tapasztaljuk a szoci-
ális rendszerünk túlterheltségét, 
nálunk is egyre többen jelzik 
reménytelen helyzetüket. Igyek-
szünk minden rászorulónak se-
gíteni, de nem tudom megmon-

dani, meddig leszünk képesek 
kitartani ilyen elvonások mellett, 
bevételek nélkül. 

A Veszélyhelyzeti Adomány-
számlánkra a hét végéig közel 
6 millió forint érkezett. Kérem, 
hogy aki tud, segítsen adományá-
val, nagy szükség van rá.

A múlt héten lezajlott a kö-
zépiskolai érettségik legfonto-
sabb része, az írásbeli. Bízom 
benne, hogy mindenki a legjobb 
formáját hozta. És közben re-
ménykedve várjuk majd az ada-
tokat néhány hét múlva, bízva 
abban, hogy a sok tízezer ember 
mozgása és együttléte nem rob-
bantotta be a járványt.

Budaörsön eddig 97 esetben 
rendeltek el hatósági karantént 
(ez két plusz esetet jelent a múlt 
héten), jelenleg 19-en vannak 
otthonukban járványügyi meg-
figyelés alatt. Olvashattuk a hírt, 
hogy számtalan idős otthonban, 
nagyon sok bentlakó és több 
gondozó is megfertőződött a 
vírussal. A budaörsi idősek ott-
honából szerencsére eddig nem 
jeleztek fertőzést. 

Az óvodai ügyeletet a hét vé-
géig 17 gyermek részére igényel-
ték, ennek biztosításához 12-14 
felnőtt dolgozó szolgálata szüksé-
ges, a bölcsődei ügyeletben lévő 7 
gyermek ellátását 11 ott dolgozó 
biztosítja. Gyógyszert 147, bevá-
sárlást 67, mindkettőt 27 budaör-
sinek intéztünk, étkezést 589-en 
kaptak.

Magyarországot – különösen 
más európai országokkal össze-
vetve – eddig viszonylag megkí-
mélte a járvány. Ebben szerepet 
játszott az is, hogy megértettük 
és többnyire fegyelmezetten be-
tartottuk a biztonsági intézkedé-
seket. Kérem, hogy továbbra is 
legyünk óvatosak, különösen az 
időseket és egészségügyi okból 
veszélyeztettebbeket védjük! Az 
enyhítések hatása mintegy két 
hét múlva mutatkozik csak majd, 
akkor tudjuk meg, hogy újabb 
megpróbáltatások várnak-e ránk, 
vagy végre fellélegezhetünk. 

Addig is: vigyázzanak maguk-
ra, vigyázzunk egymásra!

2020. május 11. 

Wittinghoff tamás

polgármester

F E R TŐT L E N Í TŐ S Z E R P E R M E T E ZŐ K

Segítség 
a városnak

A Stihl budaörsi márka-
kereskedésének tulajdo-
nosa, Csonka János két 
Stihl SG 51 típusú per-
metezőgépet adomá-
nyozott a városnak, 
melyek elsősorban bel-
téri területek fertőtle-
nítésére alkalmasak. 
A gépeket Benkovics 
Gábor környezetvédelmi 
szakértő vette át az 
önkormányzat képvise-
letében, azonban  
a BTG Nonprofit Kft. 
használja őket, mivel 
Budaörs közterületei-
nek és középületeinek 
fertőtlenítését e cég 
végzi.

 Csonka János, a budaörsi 
Stihl márkakereskedés tu-

lajdonosa elmondta, akkor me-
rült fel benne az adományozás 
ötlete, amikor látta a hírekben a 
budapesti idősek otthonában az 
elmúlt napokban kialakult sajná-
latos helyzetet a koronavírus fer-
tőzésekkel kapcsolatban. S mivel 
idősek otthona van Budaörsön is 

és egyéb közösségi helyek, példá-
ul a polgármesteri hivatal, így 
szeretne hozzájárulni a járvány 
elleni védekezéshez. “Ezek a Stihl 
permetezőgépek, bár nem arra 
 készültek, de kiválóan képesek a 
fertőtlenítőszereket jól porlasztva 
szétteríteni például közösségi 
 helyeken” – magyarázta Csonka 
János.

Halag Mónika, a BTG ágens 
igazgatója tájékoztatott arról, 
hogy a buszmegállókat, a lakó-
telepi járdákat és az egyéb nagy 
forgalmú közterületeket fertőtle-
nítik kézi, illetve gépi permete-
zőkkel. A most kapott berende-
zésekkel olyan száradó vegyszert 
fognak kijuttatni, ami több na-
pon keresztül biztosítja a felület 
sterilizálását., 10 millió forint 
értékben szereztek be eszközöket 
és vegyszereket, “ezek nagy dózisú 
szerek, melyek alkalmasak arra, 
hogy elpusztítsák a koronavírust” 
– fogalmazott. Ezekkel egyelő-
re három hónapra biztosították, 
hogy el tudják látni a fertőtlení-
tési munkálatokat. További ter-
veik közt szerepel a kutyafuttatók 
drón segítségével történő fertőt-
lenítése, mely még az engedélyez-
tetés szakaszában van, de amint 
tudni fogják ezek időpontját, tá-
jékoztatják a lakosságot.

bővebben: 

https://budaorsinaplo.hu/

fertotlenitoszer-szoro-

permetezoket-kapott-a-varos/
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Köszönet illeti 
A F E G YE L M E Z E T T B U DAÖ R S I  B E T E G E K E T

Szigorú beléptetési 
rend, a járóbeteg-ellá-
tás minimumra csök-
kentése, a tervezhető 
műtétek elhalasztása, 
a sürgősségi ügyelet 
megerősítése – így 
foglalhatók össze azok 
az intézkedések, ame-
lyek ezekben a hetek-
ben meghatározzák a 
Budaörsi Egészségügyi 
Központ működését.  
Az intézmény saját  
dolgozói és a páciensek 
védelmében pontosan 
követi a központi  
utasításokat. A védő-
felszerelések megfele-
lő mennyiségben áll-
nak rendel  kezésre.

 A koronavírus-járvány 
megfékezésére irányuló 

központi rendelkezéseket végre-
hajtva a Budaörsi Egészségügyi 
Központ március közepén leállí-
totta egynapos sebészetének mű-
ködését, és a járóbeteg-ellátást is 
a minimumra redukálta. Több 
szakrendelést azért kellett felfüg-
geszteni, mert az ellátást végző 
orvos betöltötte 65. életévét, 
maga is a fokozottan veszélyezte-
tett korcsoporthoz tartozik. Eze-
ket az orvosokat az EMMI rende-
letileg vonta ki a közvetlen 
betegellátásból. A legtöbb szak-
mában ennek ellenére sikerül az 
ellátást fenntartani, ha kell ritkí-
tással, összevonással. A szakren-
delő sürgősségi ügyelete mind-
eközben továbbra is a hét összes 
napján, napi 24 órában működik, 
az akut eseteket vagy helyben el-
látva, vagy a megfelelő helyre irá-
nyítva. Szintén fogadja a pácien-
seket a szakrendelő hétvégi 
gyermekorvosi ügyelete.

Miért kell otthon 
maradni?

„Természetes, hogy a szakren-
delőbe gyógyulni járunk, járvány 
idején azonban a sűrűn látogatott 
közös terek a fertőzés tovább-
adásának lehetséges színhelyeivé 
válnak. A rendelőt ráadásul főleg 
azok keresik fel, akik számára a 
koronavírus végzetes lehet: az 
idős vagy valamilyen krónikus 
betegséggel élő emberek” – fűz 
magyarázatot a központi intéz-
kedésekhez Zsákai Zoltán, az 
Egészségügyi Központot üzemel-
tető Jump Consulting Kft. veze-
tője. – Életünk több szintéren is 
távmegoldásokra váltott, gya-
korlatilag minden olyan esetben, 
amikor ez lehetséges. Ez alól az 
egészségügy sem kivétel: a cél az 
orvosok és betegek közötti sze-
mélyes találkozások minimumra 
szorítása.”

A Budaörsi Egészségügyi 
Központ betegirányítói március 
közepétől az összes előjegyzett 
pácienst felhívták telefonon, és 
azokat az időpontokat, amelyek 
nem tartoznak a életmentő vagy 
halaszthatatlan kategóriába, ide-
iglenesen lemondták. „Az ellátási 
területhez tartozó betegek meg-
értették a kérést, fegyelmezetten 
vették tudomásul a korlátozáso-
kat, ezért feltétlen köszönet illeti 
őket” – mondja Zsákai Zoltán. 
A szakrendelőt felkeresők száma 

az intézkedések első hetében a 
megszokott betegszám 20 száza-
lékára esett vissza, majd tovább 
csökkent. 

Március 17-én az intézmény 
felállította az egykapus belépte-
tő rendszert. Ez azt jelenti, hogy 
kizárólag a főbejáraton keresztül 
lehet bejutni az épületbe, ahol 
védőruhás dolgozók fogadják a 
látogatót: alapos kézfertőtlenítést 
végeztetnek vele, ellenőrzik jöve-
telének célját, megmérik a lázát, 
kifaggatják, van-e valamilyen lég-
úti tünete. Ha minden rendben, 
csak ezután lehet továbbhaladni. 
Ezekre az intézkedésekre azért 
van szükség, hogy a koronaví-
rus-gyanús eseteket kiszűrjék, 
az ilyen pácienst elkülönítsék, és 
azonnal a központi ellátó rend-
szer felé tereljék. A szigorúság 
nagyon is indokolt: márciusban 
hárman is fennakadtak az ellen-
őrző ponton, akikkel kapcsolat-
ban beigazolódott a koronavírus-
fertőzés gyanúja.

Kilátások

„A járvány rendkívüli hely-
zetnek számít; legfőbb felada-
tunknak most azt tekintjük, hogy 
maradéktalanul és szakszerűen, a 
legmagasabb szakmai színvona-
lon hajtsuk végre a központi ren-
delkezéseket, illetve biztosítsuk 
a védekezéshez szükséges em-
beri és technikai erőforrásokat. 

Utóbbi tekintetben is jól állunk, 
a szükséges anyagokat és védő-
felszereléseket, például kéz- és 
felületfertőtlenítőket, maszkokat, 
álarcokat időben és megfelelő 
mennyiségben beszereztük” – 
mondja Zsákai Zoltán.

Mik a kilátások? „Az akut ese-
teket továbbra is ellátjuk, bizo-
nyos műveleteket pedig meg le-
het oldani telefonon, interneten. 
E két kategória között persze ott 
van a gyógyító tevékenység leg-
nagyobb része, aminek az alapja 
orvos és beteg találkozása és az 
ott lefolytatott vizsgálat – mondja 
Zsákai Zoltán. – Ezt semmiféle 
távgyógyítás nem helyettesítheti, 
vagyis idővel vissza kell találnunk 
a normál életünkhöz. Ennek ér-
dekében most azzal tehetjük a 
legtöbbet, ha minden egyes em-
ber a lehető legszigorúbban be-
tartja a rá vonatkozó szabályokat, 
és közös erőfeszítéssel megfékez-
zük a járványt. Addig is, amíg ezt 
a célt sikerül elérni, kollégáink 
mindent meg fognak tenni, hogy 
a páciensek problémáira meg-
találják a lehető legjobb megol-
dást.” A Budaörsi Egészségügy 
Központ ennek érdekében saját 
online szolgáltatásainak tovább-
fejlesztését készíti elő egyes or-
vos-beteg találkozások helyette-
sítésére.

Akik tanácsért fordulnak az 
intézményhez, időről időre az 
érvényes járványügyi rendelkezé-
seknek megfelelően kapnak tájé-
koztatást. Az aktuális helyzettel, 
a követendő magatartási és higié-
nés szabályokkal kapcsolatban az 
országos védekezés folyamatosan 
frissülő weboldala az iránymuta-
tó a koronavirus.gov.hu címen.

FIGYELEM 
A rendelőintézet ismételten felhívja az ellátási területéhez tarto-
zók figyelmét, hogy koronavírus-megbetegedés gyanújával a 
szakrendelőben megjelenni (illetve más közösségi térbe menni) 
SZIGORÚAN TILOS. 
Aki a fertőzés tüneteit észleli magán, háziorvosánál, vagy ha ő 
nem elérhető, a 24 órás sürgősségi ügyeleten jelentkezzen 
TELEFONON. A hozzáértő ellátó személyzet ellenőrző kérdés-
sorral állapítja meg, alapos-e a gyanú, és ha igen, az érvényes 
protokoll szerint intézkedik. 
A Budaörsi Egészségügyi Központban koronavírusteszt elvégzé-
sére nincs mód.
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M I É R T É R D E M E S A H E LYI  T E R M E LŐ K N É L,  I L L E T V E 
A H E LYI  S Z A K B O LTO K B A N É L E L M I S Z E R T VÁ S Á R O L N I?

Az vagy, amit megeszel
Az vagy, amit megeszel 
– így szól az aforizma, 
és ez igaz lehet abban 
az értelemben is, milyen 
állapotba kerülnek sejt-
jeink az elfogyasztott 
élelmiszerek hatására. 
Ezért egészségünk 
szempontjából nem 
mindegy az sem, hon-
nan szerezzük be étele-
ink alapanyagait.

 Elmondható, hogy a vá-
sárlásra két út kínálkozik, 

a nagy multinacionális cégek be-
vásárlóközpontjai, illetve a helyi 
termelők és szakboltok kínálata 
közül lehet választani. Bizonyos 
élelmiszerek esetén azonban nem 
kérdés, hogy gyakorlatilag és er-
kölcsileg indokolt a helyi terme-
lőket előnyben részesíteni. 

A gyakorlati indokok közül 
az egészségünket és a környezet-
védelmi okokat érdemes szem 
előtt tartanunk. A multik nagy 
mennyiségű, olcsóbb kínálata 
idényterményekből is általában 
külföldről származó tömegter-
melésből, ami az utaztatás, hűtés 

környezetszennyező hatása mel-
lett az egészségkárosító, különbö-
ző vegyszeres kezeléssel történő 
tartósítás miatt sem előnyös szá-
munkra. Az éretlenül betakarított 
termények egyébként is ízetle-
nek. Ráadásul az extra védelem-
hez szükséges többrétegű csoma-
golás is terheli környezetünket. 
A külföldi áru termesztésének 
körülményei nem követhetők 
nyomon, míg a hazai zöldségről, 
gyümölcsről lehet tudni, hogy 
egyelőre még kevesebb szerma-
radványt tartalmaznak, ráadásul, 
ha közvetlenül a helyi terme-
lőtől szerezzük be, a személyes 
kapcsolat révén többet megtud-

hatunk a termesztő eljárásairól. 
Ugyanígy az állati eredetű termé-
kek esetében is köztudott, hogy 
a nagyüzemi állattenyésztés fel-
tételei sokkal kíméletlenebbek és 
állategészségügyi szempontból is 
terheltebb, mint a többnyire sza-
badabb, átláthatóbb kistermelői 
körülmények. 

Erkölcsi okok is állnak a helyi 
termelőktől való tudatos vásár-
lás mellett. Ha a multik vállalják 
is a kistermelők termékeinek 
viszonteladását, azzal általában 
nem a kistermelők járnak jól, 
gondoljunk csak az évről-évre 
ismétlődő görögdinnye botrá-
nyokra. Azzal, hogy a közvetle-

nül a térségünkben élő gazdák 
termékeit választjuk, segítjük az 
aránytalan versenyfeltételek mi-
att veszélybe kerülő mezőgazda-
ságból élők megélhetését is. 

S bár most a járvány idején 
nincs piac Budaörsön, arra le-
hetőség van, hogy a termelőkkel 
felvegyük a kapcsolatot és tőlük 
vásároljunk. Mert ez most még 
fontosabb, mint eddig volt. A Bu-
daörsi Gazdakör elnöke, Kisberk 
Balázs, aki folyamatosan küzd a 
lehetőségek tágításáért, így fo-
galmazott: „Értem én, hogy most 
az egészségünk megőrzése, a vírus 
terjedésének a megakadályozása a 
legfontosabb és a gazdaság min-
den területe visszaesik, de a visz-
szaesés mértékét csökkenteni kell, 
amivel és ahogy csak lehetséges.”  

Mi, vásárlók, felelősséggel 
tartozunk a családi gazdaságo-
kért, ezen kívül befolyásolnunk 
kell a világ élelmiszer –terme-
lését is azzal, hogy tudatos vá-
sárlással a teljes globalizáció 
ellenében a választék, a tájfajták 
megmaradásáért teszünk. A 
budaörsi (nyugalmazott) bio-
kertész, Lechner Judit világított 
rá érzékletesen: „A pénzünk 
szavazat, bizony nem mindegy, 
mire, hol költjük el.” 

borhegyi éva 
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„M I  MAG U N K É S A C S A L Á D U N K I S  I N N E N VÁ S Á R O L”

Egy különleges HÚSBOLT 
A KÁROLY KIRÁLY ÚTON

„Az összes termékünket 
magunk gyártjuk, kéz-
műves technológiával, 
hagyományos módsze-
rekkel. Saját recept 
alapján, kizárólag pré-
mium minőségű hús és 
fűszerek felhasználásá-
val dolgozunk” – tudtuk 
meg Vécsei Csabától, a 
Károly király út 28. alatt 
található húsbolt és 
étterem tulajdonosától. 

Szerettem volna megkóstol-
ni a Károly király úton a közel-
múltban megnyitott FLYBY 
Steakhouse és BBQ étterem 
omlós báránybordáját, de mire 
eljutottam volna hozzájuk, be-
vezették a koronavírus miatt 
a nyitvatartási korlátozásokat. 
Ami azonban nem vonatkozik az 
élelmiszerboltokra, így az étte-
remhez tartozó húsboltra sem. 
Itt találkoztam a cég ügyvezető-
tulajdonosával, Vécsei Csabával. 
„Alapvetően olyan minőséget 
várunk el magunktól, hogy mi 
magunk és a családunk is innen 
vásárolhasson. Szerintem ez a 
legnagyobb garancia a maximá-
lis odafigyelésre” – mondta kér-
déseimre válaszolva. Hozzátéve, 
hogy „a húsaink és alapanyaga-
ink beszállítóit nagyon komoly 
elvárások alapján választottuk 
ki. A lényeg az, hogy olyan hú-
sok kerülnek hozzánk, amelynek 
az eredetét az állattartó telepig 
ismerjük és követjük.”

A marha charolais fajtájú. 
Csákberény-Orondpusztáról 
öko minősítésű szabadtartású 
farmról érkezik. Innen szerzik 
be a bárányt, a tanyasi tyúkot 
és a gyöngytyúkot is. A baromfi 
Magyarország talán legjobb mi-
nőségű két termelőjétől érkezik 
Bátaszékről és Becsehelyről. 
A víziszárnyasokat egyenesen 
Orosházáról szállítják.

„Az összes termékünket ma-
gunk gyártjuk, kézműves tech-
nológiával, hagyományos mód-
szerekkel. Saját recept alapján, 
kizárólag prémium minőségű 
hús és fűszerek felhasználásá-
val dolgozunk. Semmilyen ál-
lománynövelő adalékanyagot 
nem használunk. Igyekszünk a 
helyi ízeket is becsempészni, így 
van hagyományos sváb hurka, 

húskenyér, és fehér grillkolbász. 
A boltunk eladótere mögött 
van a jól felszerelt feldolgozónk, 
ahol a kolbászokat, felvágotta-
kat, grilltermékeket is gyártjuk” 
– tudtuk még meg Vécsei Csa-
bától.

A friss és minőségi tőkehú-
sok mellett népszerű termék 
a Csabai fűszerezésű füstölt 
csípős és csemege kolbász, a 
hagyományos disznósajt, a már 
említett húskenyér négyfajta 
ízesítéssel (natúr, sajtos, sült 
hagymás, tavaszi zöldséges), a 
sertés- és marha párizsi, illetve 
a sertés- és pulykasonka örök 
sláger termék. Nehéz néhányat 
kiválasztani, mert mindegyik 
nagyon-nagyon finom. Ahogy 
jön a grillszezon, egyre többen 
viszik a hamburgerpogácsákat, 

sőt a hamburger bucit is és a 
grillezésre kész pácolt húsokat, 
grillkolbászokat és az érlelt 
steak húsokat. Mire lapunk meg-
jelenik a kínálat rendkívül finom 
kézműves sajtokkal bővül. 

A henteseik Pfléger György 
és Vadas Budai Zoltán, akik-
nek a munkáját most a COVID 
miatt ideiglenesen bezárt 
Steakhouse séfjei is segítik. Ők 
a konyhakész termékek kitalá-
lásában, elkészítésében óriási 
előnyt jelentenek. Mindemel-
lett praktikus főzési tanácsokat 
tudnak adni, így kivételesen 
nekem is elárulták az omlós 
bárányborda titkát. A pult mö-
gött Molnárné Marika fogadja 
a vásárlókat, egy nagyon jó séf 
csapattal kör be véve.

ee

Károly király u. 28. 
NYITVATARTÁS:

Kedd-péntek: 07.00-18.00
Szombat: 07.00-13.00

Tel.: 06 30/335-2088
06 23/585-8157

E-mail: husbolt@
flyby-steakhouse.hu

flyby-steakhouse.hu

NÉVJEGY
Vécsei Csaba Békéscsabán nevelkedett, így a jó Csabai kolbász 
készítésének komoly családi hagyományai vannak náluk. 
Jelenleg is édesapjától tanult hagyományos recept alapján készí-
tik a kolbászaikat. Hat éve költözött családjával (feleségével és 
három általános iskolás gyermekével) Budaörsre, és nagyon jól 
érzik itt magukat. Állatorvos és 20 éve dolgozik a nagyüzemi 
baromfi, sertés és szarvasmarha ágazatban. Állategészségügyi 
cégén keresztül kollégáival napi kapcsolatban vannak az ország 
összes jelentős telepével, ennek köszönhetően nagyon jó rálátá-
sa van, hogy melyik termelő tud olyan minőségű terméket előál-
lítani, amely megfelel a nagyon szigorú elvárásainak. Alapnak 
tartja, hogy az ipari mennyiségben termelt termékek helyett 
csak a hazai, kézműves szintű, illetve saját termékeiket árulják, 
mert ez, ami biztosan jó minőséget garantál.
A húsbolt és egy minőségi étterem létrehozása Budaörsön 
nagyon korán felmerült benne és feleségében. Bár csak nemrég 
nyitottak, már visszatérő törzsvásárlóik vannak ebben a nagyon 
jó hangulatú boltban.
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E G É S Z S É G

Karanténkertészkedés
Budaörsön sok a kertes 
ház, és most, a kénysze-
rű otthonlét idején 
nagyon felértékelődnek 
ezek a kis oázisok. 
Sokan csak most fedezik 
fel, mennyi örömet, 
gyönyörűséget, de még 
hasznot is kínálnak a 
kertek a gazdáknak!

 A kiskertben elsősorban 
olyan zöldségfélékkel ér-

demes foglalkozni, amit frissen 
tudunk a konyhában felhasznál-
ni, vagy akár naponta szükség le-
het rá. Ezek elsősorban a salátafé-
lék, a zöldhagyma, a metélőpet-
rezselyem, a hónapos retek, de 
hát ezeknek májusban a szedése 
időszerű, vetni, palántázni most 
már  a melegigényes fajokat érde-
mes. Milyen palántát keressünk 
hát a piacon, ha még van néhány 
ágyásunk üresen, vagy letermett 
már benne a spenót, kihúzgáltuk 
belőle a hagymákat?

A legnépszerűbb méltán a pa-
radicsom, és nagyon sok fajtáját 
megtaláljuk, friss fogyasztásra az 
apró, lédús szendvicsparadicso-
mokat, befőzésre a sűrű húsú, na-
gyobb gyümölcsű fajtákat, és aki 
hosszú távra tervez, két méterre 
növő lugasparadicsomokat is ül-
tethet! Ezek folyamatosan hozzák 
a termést, de augusztusra már ko-
moly támrendszert is igényelnek, 
akkora a növény súlya könnyen 
eldönti, és bizony a hírhedt bu-
daörsi szél sokszor megtépázza 
őket. 

Ahol volt már tavaly is paradi-
csom, ott mostanában a földben 
gyakran találunk apró magonco-
kat, ezeket is érdemes meghagy-
ni, ha jó helyen vannak, mert 
szépen, erősen fejlődnek, a ter-
més pedig mindig meglepetéssel 
szolgál, külön kaland várakozni 
az első kóstolásra… de ha korán 
szeretnénk szüretelni, vegyünk 
előnevelt, erős palántákat is, ami 
azért is jó, hogy még az augusz-

tusi poloskainvázió előtt tudjunk 
eleget leszedni befőzéshez és a 
nyári reggelikhez. A szép sötét-
zöld, zömök palántákat keres-
sük, de még ezeknek is érdemes 
leszedni az alsó két-három leve-
lét, hogy jóval mélyebbre tudjuk 
ültetni, mint ahogy volt a cserép-
ben! A növények így erős gyökér-
zetet tudnak fejleszteni, nagyobb 
biztonsággal találnak vizet szá-
razságban is.

A paradicsom mellé érdemes 
bazsalikomot ültetni, hogy oda-
csalogassa a megporzókat, és el-
riassza a kártevőket! A büdöske, 
vagy bársonyvirág a másik társ-
növény, ami szintén hasznos ro-
varokat vonz a környékre virága-
ival. Mindkettőből alacsonyabb 
fajták palántáit keressük, nehogy 
túlnőjék a paradicsomokat… 

A bazsalikomból az ablaklá-
dába is érdemes ültetni, hiszen 
már az illata is jókedvre hangol, 

ha megsimogatjuk a kis bokrot! 
Mindig a hajtáscsúcsokat csípjük 
ki, a zsenge levelekkel együtt, egy 
erős levélpár fölött, így nem kezd 
virágozni, hanem a levélkék tö-
véből kihajtanak az alvórügyek, 
újra kétfelé ágazva tovább bok-
rosodik a növény, így egészen 
őszig kínálja a friss leveleket! 
Nagyon meghálálja az átültetést, 
akár háromszor is kerülhet egyre 
nagyobb cserépbe, rögtön meg-
újulva terebélyesedik tovább, és 
szeptember vége felé, ha bevisz-
szük, majd szobanövényként 
nevelhetjük tovább akár karácso-
nyig. Mivel sok fajtája van, már 
a vásárláskor érdemes óvatosan 
végigsimítani, hogy kiszabadul-
jon az illat, és a fahéj, a menta, a 
szegfűszeg, vagy éppen a citrom 
aromáját végigpróbálva kiválasz-
tani közülük a legkedvesebbet. 

A bazsalikom a balkonra is jó 
választás, akár az egynyári virá-

gok közé is ültethetjük, „haszon-
növényként” pedig apró gyümöl-
csű paradicsomot, chilipaprikát 
válasszunk! 

A kertben a tavalyi kom-
posztdombot se hagyjuk üresen, 
vessünk bele mézédes kanadai 
sütőtököt, hatalmas leveleivel, 
gyönyörű virágaival is vidámsá-
got áraszt nyári reggeleken, de 
készüljünk fel rá, hogy méterekre 
képes elfutni! Ha kisebb a hely, 
néhány cukkinipalánta is meg-
teszi, azok is hamar beborítják a 
ládát, és öröm figyelni a termések 
látványos, gyors növekedését. 

A zellerpalántákról se feled-
kezzünk meg, ha a gumója nem 
is nő meg Budaörsön túl nagyra, 
a leveleit egész nyáron használ-
hatjuk fűszerezésre. 

De nemcsak a test, a lélek 
is éhezik, mégpedig a virágok 
szépségére… még vethetünk 
rézvirágot, dísznapraforgót, pil-
langóvirágot, őszirózsát, hogy a 
nyári kert megteljen színekkel, 
illatokkal, vidám rovarnépséggel, 
pompás pillangókkal! Ha az em-
ber fölegyenesedik a kapálásból, 
gyomlálásból, fájós derekát tapo-
gatva, a virágokban gyönyörköd-
ve megpihen, és újult erővel foly-
tathatja a kerti munkát, ami után 
elégedettséggel, jóleső fáradtság-
gal kinyújtózva, derűs álmokat 
várva térhet nyugovóra.

lechner judit
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A méhek napjára
Az emberiség szempont-
jából a méh az egyik leg-
fontosabb állat, az élel-
miszer-termelés harma-
dához szükséges a rova-
rok beporzó tevékenysé-
ge, és e rovarok többsé-
ge méh. E jelentőségét 
hivatott hangsúlyozni és 
védelmükre hívja fel a 
figyelmet, hogy 2018 óta 
május 20-a a méhek 
világnapja, illetve 
Magyar országon már 
1994-ben kijelölték ápri-
lis 30-át a méhek napjá-
vá. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk egy buda-
örsi méhésszel, Szekeres 
Csabával, elsősorban a 
méhekről az interneten 
keringő információkkal 
kapcsolatban.

 Ahogyan arra sok 
Facebook-poszt is felhívja 

a figyelmet, az egyik legnagyobb 
probléma, ami veszélyezteti a 
méheket, az a növényvédelmi 
permetezés. Arra a kérdésre, 
hogy Magyarországon mennyire 
jellemző a permetezésekből adó-
dó méhpusztulás, Szekeres Csaba 
elmondta, hogy gyakran fennáll 
a veszélye. „Arra figyeltem föl a 
hét elején, hogy elég sok a mászká-
ló méh, az elpusztultaknak pedig 
kint van a szipókája” – számolt be 
tapasztalatairól a méhész. „Ezek 
a mérgezés tünetei” – tette hozzá. 
Ezen kívül méhész ismerősétől 
tudja, hogy a XII. kerületben 
konkrétan előfordult, hogy nap-
pal permetezték a vadgesztenye-
fákat. De ugyanilyen hanyagság 
figyelhető meg a mezőgazdasági 
területeken is, gyakran előfordul, 
hogy napközben permetezik pél-
dául a repcetáblákat, annak elle-
nére, hogy ezt tulajdonképpen 
csak napnyugta után engedik a 

szabályok. A permetezés okozta 
károkat Szekeres Csaba úgy pró-
bálja csökkenteni, hogy több, kü-
lönböző területen elosztva rakja 
ki kaptárait, így ha valahol a 
vegyszeres kezelés mérgezést 
okoz, nem veszíti el az egész 
méhállományát egyszerre. „A ki-
repülő méheket a rovarölő szerek 
gyilkolják, a gombaölők pedig a 
fiasítást” – tudtuk meg a szakem-
bertől. Ha a virágpor gombaölőt 
tartalmaz, a pempővel, amit a 
dolgozó virágpor és méz-víz ke-
verékével állít elő a lárvák eteté-
sére, akaratlanul pusztítja el a 
dolgozó a fiatal egyedeket.

Elterjedt az interneten az a 
téves elgondolás is, hogy fáradt, 
gyönge méhecskéket cukros víz-
zel vagy mézzel kell megetetni, 
hogy erőre kapjon. Erről is meg-
kérdeztük a szakembert. „A méh 
nem olyan, mint egy éhes kismacs-
ka, hogyha megetetjük jobban 
lesz… Az a méh, amelyik gyönge, 
nem tud elrepülni, az már nem 
kap erőre. Annak valami oka van: 
beteg, öreg vagy valami baja van, 
például gombaölőt, gyomirtót 
benyalt” – válaszolta a méhész. 
Egyébiránt azért is veszélyes, ha 
kirakunk a méheknek cukorol-
datot, vagy mézet, mert „az tar-
talmazhat olyan baktériumokat, 
ami a méhészetre veszélyt jelent-
het. Például a nyúlós költésrotha-
dás spóráját vagy más kórokozó-
kat” – tájékoztatott.

Érdeklődtünk a méhek legel-
tetésének egyéb részleteiről is. 
Szekeres Csabától megtudtuk, 
nem csak a kémiai növényvéde-
lem okoz gondot a méhészeknek, 
de a szárazság és a fagykárok is. 
A méhek legeltetése az akác-
virágzással kezdődik, azonban 
az idén nem számíthatunk sok 
akácmézre. „Voltam kinn a terüle-
ten és megállapítottam, hogy elfa-
gyott, tehát barna az erdő… Nem 
sok reményünk van, hogy arrafelé, 
Lajosmizse, Dabas környékén, ha 
ki is sarjadzik az akác, sok nektár 
lesz. A tavaszi fagykár miatt. Már 
megindult a rügy, amikor hetekkel 
ezelőtt, mikor voltak a mínuszok, 
akkor szenvedett fagykárosodást 
az akác” – ismertette a méhész 
ezt az egyáltalán nem elhanya-
golható tényezőt.

Az akácvirágzás után a bu-
daörsi méhész a budai hegyekbe 
viszi kaptárait a hársvirágzás ide-
jére, utána pedig a nyár többi ré-
szében mezőgazdasági területek-
re, napraforgó-, lucernaföldekre. 
Olykor erdős területekre is, ahol 
az erdei virágokról gyűjtenek a 
méhek. Azoknak ugyan keve-
sebb a nektárja, de intenzívebb 
ízt adnak a méznek. Szeptember-
ben pedig már elő kell készíteni 
a méheket a telelésre. „Az elmúlt 
években szeptemberben etetni kel-
lett őket ahhoz, hogy meglegyen 
a téli eledelük” – mondta a mé-
hész. Ez pedig szárazság miatt 

volt szükséges, a vízhiány miatt 
a lekaszált területeken a növé-
nyek nem az ismételt virágzásra 
törekednek, mert egyszerűen 
elpusztulnak, kiszáradnak, így a 
méhek már nem tudnak a ma-
guk számára gyűjteni. „Ha nincs 
csapadék, nincs víz, akkor nincs 
nektár, de én annak is örülök, ha 
nem kell etetni őket, mert az nem 
egyszerű feladat, el kell találni, 
hogy csak annyit etessen az ember, 
amennyit el is fogyasztanak. Ne 
tartalékolják, mert ha belekerülne 
a termett méz közé, az már nem 
lenne olyan tiszta” – tudtunk meg 
információkat a méhészkedés 
nehézségeiről.

A betegségekkel kapcsolatban 
rákérdeztünk a nyúlós költés-
rothadás nevű, méheket érintő 
betegségre, mely ha felbukkan, 
egész méhcsaládokat kell meg-
semmisíteni. Erről Szekeres Csa-
ba elmondta: „a méheket érintő 
betegségek, amilyen a nyúlós köl-
tésrothadás is, többnyire a hobbi-
méhészeknél szoktak fölbukkanni, 
véleményem szerint azért, mivel 
nem fordítanak elég figyelmet, 
pontosabban nem szakszerűen 
kezelik ezeket a betegségeket vagy 
nem ismerik fel időben, ha gond 
van. Nálam, a 30 év méhészkedés 
alatt soha nem fordult elő a nyúlós 
költésrothadás, sem az amerikai, 
sem az európai.”

Szekeres Csabától mézen kí-
vül beszerezhető még a propo-
lisz, tinktúra oldatként, valamint 
virágpor, amiről elmondta, csak 
áprilisban teszi föl a kaptárak 
kijáróira a virágpor elszedőket. 
Nyáron nem használja, mert ak-
kor nem járna a levegő, a méhek 
nem tudnák szellőztetni a kap-
tárt és befulladnának.

A hárs méze bronz fokozatú 
elismerésben részesült a Békés 
Megyei Méhész Egyesület által 
meghirdetett “Év Méze 2019” 
versenyen.

borhegyi éva

fotók: méz méhek budaörs facebook 
oldala és pixabay
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Így zajlott 
az érettségi 

Az idei érettségi a koro-
navírus-járvány miatt 
rendhagyó módon zaj-
lik. Május 14-én a 
magyar nyelv és iroda-
lom írásbelivel kezdőd-
tek a vizsgák. A Buda 
Környéki Televízió mun-
katársa, Wunderlich 
Gábor a budaörsi érett-
ségiztető helyszíneken, 
az Illyés gimnáziumban 
és a Szent Benedek isko-
lában készített riportot.

 A koronavírus-járvány 
miatt a kormány által be-

vezetett veszélyhelyzeti intézke-
dések miatt idén az érettségi is 
rendhagyó keretek között törté-
nik. A szokásos reggel 8 órai kez-
det helyett 9-kor kezdték meg a 
vizsgát a diákok. A szabályok 
szerint az intézményeknek bizto-
sítaniuk kell a kézfertőtlenítőt, 
maszkot és gumikesztyűt. A 
maszkviselés csak a folyosón kö-
telező, a teremben nem. Mindkét 
oktatási intézmény maximálisan 
felkészült az érettségi vizsga le-
bonyolítására.

Az Illyés Gyula Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola 
épületének oldalsó bejáratán me-
hettek be az érettségiző diákok 
és a felügyelő tanárok, illetve a 
technikai dolgozók. Árendás Pé-
ter igazgató a Buda Környéki Te-
levíziónak elmondta, az illyéses 
diákok jól felkészültek az érettsé-
gire: „A mi gyerekeink nagyon jó 
képességűek, nagyon érdeklődőek, 
motiváltak, tehát nekünk könnyű 
dolgunk volt és nyitottak voltak az 
érettségire történő felkészülésben”.

A bejáratnál cipőtalp fertőt-
lenítéssel kezdték az óvintéz-
kedéseket, ezen kívül kötelező 
kézfertőtlenítést kellett végezni-
ük az érettségizőknek. Az iskola 
biztosított maszkot, akinek nem 

volt, illetve gumikesztyűt. A hé-
ten 130-140 tanuló érettségizett 
naponta, Árendás Péter közölte, 
hogy eddig egy diák sem mon-
dott vissza vizsgát.

A Szent Benedek Középisko-
la Budaörsi Tagintézményében 
ötvenen érettségiztek ma, ehhez 
hat termet vettek igénybe. Ketten 
jelentették be, hogy nem most 
kívánnak érettségizni. A kéz-
fertőtlenítés természetesen itt is 
kötelező az épületbe belépéskor 
és biztosított volt a maszk, a gu-
mikesztyű. A diákokat szakaszo-
san engedték be, hogy elkerüljék 
a csoportosulást.

A vizsga előtt Bese Gergő atya 
vezetésével közös imát mondtak 
a tanulók, majd fogadták az atya 
áldását. Ambrus Gergő, az isko-
la igazgatója tájékoztatott arról, 
hogy az iskola minden terme fer-
tőtlenítve van, de a vizsgák alatt 
és után is fertőtlenítenek folya-
matosan. Arra a kérdésre, hogy 
mire számít a mai vizsganapot 
illetően, Ambrus Gergő így nyi-
latkozott: „Úgy gondolom, egy jó 
vizsgának lehetünk a tanúi”. Be-
számolt arról, hogy a biztonságos 
körülmények adottak, illetve po-
zitívnak értékelte, hogy az erede-
ti időpontban meg lehet tartani 
az érettségi vizsgákat és nem kel-
lett elhalasztani. „Felkészítettük 
diákjainkat, most már csak rajtuk 
múlik, hogyan teljesítenek” – zárta 
a beszélgetést az igazgató.

borhegyi éva
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P R É M I U M M E G J E L E N É S Ű TÁ R S A S H Á Z A

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.
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K A R A N T É N H E LY Z E T 
P I N T É R - TA R N A I 
K R I S Z T I N ÁVA L

A veszélyhelyzeti korlátozá-
sok részleges feloldásával május 

4-től szabadabban érezheti 
magát Magyarország lakossá-
ga – kivéve a Pest megyében 

élőket, környékünkön a helyzet 
változatlan. A koronavírus-jár-
vány alatt kialakult életmódjá-

ról Pintér-Tarnai Krisztinát,  
a lakótelepi Közösségi Ház  

vezetőjét kérdeztük.

Hogyan éled meg ezt az idő-
szakot?

Lehet, hogy furcsán hangzik, 
de én a magam részéről örülök 
ennek a helyzetnek. Egy lehető-
ségnek tekintem a befelé fordu-
lásra, ami nekem most a legjobb-
kor jött… Most váltam el sok-sok 
év után, emiatt még elég nehéz. 
Kicsit remeteként létezek, de nem 
zavar.   Felnőttek a gyerekeim, a 
lányommal élek, ő is már húsz 
éves. Fiamnak pedig már van két 
gyermeke. Ők már nagyon hiá-
nyoznak.

Egyébként, ettől eltekintve 
számomra olyan, mintha nem 
is lenne vírus, egyáltalán nem 
foglalkozom vele. Ez biztosan 
azért van, mert nem nézem a 
híradásokat, nem szeretem ezt a 
pánikolást, nem az én világom. 

a teljes cikk: 

https://budaorsinaplo.hu/

karantenhelyzet-pinter-tarnai-

krisztinaval/

H I Á N Y O Z T O K 
G YE R E K E K

 A Z Ó V O DÁ K B Ó L!

Az alábbi olvasói levelet a Ka-
maraerdei óvoda vezetőjétől kap-
tuk. Kezdeményezésének lényege, 
hogy az oktatási intézmények, így 

az óvodák ablakába tegyék ki a 
pedagógusok, hogy “hiányoztok”. 

Nos, ki követi őt ebben?

Kedves Budaörsi Napló!
Egy kezdeményezést szeretnék 

útjára indítani és országos szintre 
emelni. Nem tudjuk, hogy még 
meddig tart ez a mindannyiunk 
számára nehéz időszak, de egy 
olyan ötlet jutott eszembe, ami 
szívet melengető kapaszkodót 
nyújt oda-vissza. Hogy ,,túlél-
jük”. Nem a vírust. Azt túléljük. 
Hanem azt a hiányt, ami egyre 
jobban elhatalmasodik rajtunk. 
A gyerekek hiányát! Egy szó csu-
pán, amit az intézmények ablaka-
iba kérek minden intézményve-
zető vagy pedagógus kolléganőt, 
kollégát, hogy tegye ki:

hiányoztok! Üdvözlettel:
kőszegi szilvia

a budaörsi kamaraerdei óvoda vezetője 
(2019. augusztusa óta)

K A R A M B O L  
A Z M7- E S E N 

B U DAÖ R S N É L
Két személygépkocsi ütközött 

össze május 3-án  vasárnap dél-
előtt az M7-es autópálya 10-es 
kilométerénél, Budaörs közelé-
ben. Az összetört autók forgalmi 
akadályt okoztak. A törökbálinti 
hivatásos tűzoltók áramtalanítot-
ták és átvizsgálták a járműveket, 
majd biztosították a helyszínt.

B U D A Ö R S  H A N D B A L L : 
“…N E M E N G E D J Ü K 

E L S E M A Z 
U TÁ N P ÓT L Á S, 

S E M A F E L N ŐT T 
J ÁT É KO S O K K E Z É T.”

Múlt, jelen, jövő  
– interjú Meló Ádámmal, 

 a Moyra-Budaörs  
Handball ügyvezetőjével

 
A 2019/2020-as szezon törlé-

séről, annak következményei-
ről, az átmeneti mindennapok-
ról és a jövőről is beszélgettünk 

részletekbe menően  
a Moyra-Budaörs Handball 

ügyvezetőjével.

Hogyan viszonyul a budaörsi 
klubvezetés az MKSZ döntései-
hez?

A bajnokság felfüggesztésében 
anno természetesen mindannyian 
egyetértettünk. Az egészség az első 
és ez a jelen kontextusban nem 
csak a járványhelyzetre értendő. 
Ahhoz, hogy a sérülések kocká-
zatát minimalizáljuk, a folytatás 
előtt legalább annyit kellett volna 
együtt edzenünk, mint amennyit 
kihagyni kényszerültünk. Dicsé-
retes, hogy mindenki otthon be-
csülettel végzi a szakmai stáb által 
folyamatosan biztosított edzéster-
veket, de ez akkor sem nevezhető 
kézilabda specifikus munkának.

a teljes cikk: 

https://budaorsinaplo.hu/

budaors-handball-nem-

engedjuk-el-sem-az-utanpotlas-

sem-a-felnott-jatekosok-kezet/

M OTO R O S 
B A L E S E T

2020.05.08-án 13.45 körüli idő-
pontban Budaörsön a Szabadság 
úton, a művelődési ház előtt mo-
toros ütközött személyautóval. 

A C S A L Ó K  I S 
T E R J E D N E K ,
 N E M  C S A K

 A KO  R O N A V Í R U S

fotó: pmki törökbálint

A koronavírus terjedéséről 
szóló hírek mellett megjelentek a 
témával kapcsolatban elkövetett 
csalások, csalás kísérletek. Le-
gyen körültekintő, ha lakásánál, 
házánál megjelennek védőruhát/
maszkot viselő személyek és fel-
ajánlják az ingatlan fertőtleníté-
sét, orvosi vizsgálatot, vagy koro-
navírus mintavételét öntől!

 Fogjon gyanút, ha olyan 
e-mailt kap, amelyben orvosi 
felszereléseket kínálnak, vagy 
egészségügyi vizsgálat címén 
személyes adatokat kérnek! A 
legálisan működő egészségügyi 
szervezetek nem így veszik fel a 
kapcsolatot a betegeikkel.

Egészségügyi terméket csak 
hiteles forrásból szerezzen be, ne 
dőljön be koronavírus ellen hir-
detett csodaszereknek!

Ne higgyen a különböző ado-
mánygyűjtő felhívásoknak, ne 
utaljon pénzt azonnali segítség-
nyújtás címén különböző meg-
adott számlaszámokra, szemé-
lyesen se adjon támogatást, amíg 
meg nem győződik arról, hogy 
valóban legálisan működő szer-
vezet, aktuálisan szervezett kam-
pánytevékenységéről van szó.

Amennyiben úgy gondolja, 
csalás áldozatává vált, azonnal 
értesítse a rendőrséget, pénzügyi 
tranzakció esetén a számlaveze-
tő bankját is, a későbbi, esetleges 
kártalanítás érdekében!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN 
INGYENESEN HÍVHATÓ 

TELEFONSZÁMOK:
107 vagy a 112

(segélyhívó számok)
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Az áprilisi megfejtés: Pikáns magokkal feltöltött 

delicates részleg. A JÓKENYÉR – ÍNYENCEK 

HÁZA 3000-3000 forintos utalványát nyerték, amit 

szerkesztőségünkben átvehetnek: Gyalai Gábor és 

Gyukity Teréz

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

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 

LAKÁSFELÚJÍTÁS!  
Kőműves munkák, szobafestés/mázolás, 
hideg-meleg burkolás, parkettafelújítás, 

hőszigetelés, villanyszerelés, vízszerelés... 
Ingyenes: állapotfelmérés, szaktanácsadás 

és árajánlat! Gyors, precíz, minőségi munka! 
GARANCIÁVAL! 0630-359-42-22

A P R Ó H I R D E T É S E K

K u r c s i c s n é  B ó d i  E d i t
E S Z T É T I K A I  É S  G Y Ó G Y P E D I K Ű R

IDŐ P O N T  E G Y E Z T E T É S E : 

0 6 / 7 0  3 4 1 - 1 1 5 9



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

Most már biztonságosan 
vásárolhatsz áruházainkban is

Örömmel értesítünk, hogy újra megnyitottuk IKEA áruházainkat 
Magyarországon. Áruházaink 9:00 és 15:00 óra között tartanak nyitva, 
de Éttermeink és Játszóházaink még zárva vannak. 

A biztonságos működés érdekében olyan szabályokat hoztunk, amik 
sok esetben a kormányrendelet követelményeit is meghaladják. A 
honlapunkon olvashatjátok, hogyan készültünk fel az újranyitásra. 




