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F E L H Á B O R Í TÓ É P Í T K E Z É S A Z O D VA S H E G YE N

Hogyan? Miért?
Az önkormányzattal a 
konzultációs kötelezett-
ségnek nagyságrendileg 
az építtetők kétharmada 
tesz eleget, a fő problé-
ma azonban az, hogy 
amit ilyenkor a főépítész 
irodán megállapítanak 
szabálytalanságokat, az 
semmire nem kötelezi az 
építtetőket. Az Odvas-
hegyen is ez most a leg-
nagyobb baj.

 A budaörsiek jelentős részét 
foglalkoztatja a környező 

hegyeink (illetve hivatalosan 
dombjaink) egyre nagyobb mér-
tékű beépítése. Több olvasónk és 
ismerősünk lefotózta a saját abla-
kából, hogy ahol korábban fák és 
zöld volt és az adott telken legfel-
jebb a fák által eltakart kisebb ház, 
ott az utóbbi időben sorra nőttek ki 
a földből a minimál stílusú kocka-
házak, és nem egy-két lakásosak, 
hanem társasházak. Sokan emlé-
keznek rá, hogy éppen öt évvel ez-
előtt lakossági tiltakozásra állítot-
tak le egy korábban engedéllyel 
rendelkező, de 2015-ben már sza-
bálytalanul elkezdett építkezést a 
Máriavölgy utcában, amihez a 
domboldalt is elkezdték kibontani. 
S bizony a jogerős bírósági határo-
zat ellenére, hogy az építtetőnek 
helyre kell állítania az eredeti hely-
zetet, ma is ugyanolyan sérült álla-
potban van a telek.

Jelenleg is zajlik egy sokakat 
felháborító építkezés az Odvas 
hegyen. Hogyan? Miért hord-
hatják el a fél hegyet? A közös-
ségi médiában már rengeteg érv, 
tény és csúsztatás is elhangzott 
ezzel kapcsolatban. Sokan tisz-
tában vannak már azzal, hogy 
a 300 négyzetméter alatti la-
kóépületekhez a hatályos jog-
szabályok szerint semmilyen 
engedély nem kell, a fölött pe-
dig már évek óta nem a helyi 
önkormányzatnál, hanem a 

járási központban, esetünkben 
Budakeszin és Érden kell az 
engedélyt beszerezni. Másrészt 
a helyi szabályozás ugyan előír-
hatja (ahogy elő is írja), hogy az 
adott telek hány százaléka építhe-
tő be, hány szintű és hány lakásos 
lehet. Amit azonban néhányan 
úgy játszanak ki, hogy több lakást 
helyeznek el az épületben, amit 
az önkormányzat már nem ellen-
őrizhet. Harmadrészt a beépíthe-
tőséget azzal is lehet szabályozni, 
hogy egy területnek milyen a 
besorolása, illetve van-e ott köz-
mű (lásd a Frankhegyről szóló 
vitát az önkormányzat és a telkek 
tulajdonosai között!), de példá-
ul ha egy városrész egyszer már 
megkapta a lakóövezeti státust, 
onnan visszalépés nincs, hogy 
mégiscsak maradjon inkább ter-
mészetvédelmi terület.

Ugyanakkor azt kevesebben 
tudják, hogy az önkormányza-
toknak meg kellett alkotnia még 
2017-ben az úgynevezett Tele-
pülésképi Rendeletét (további-
akban: TKR) és a Településképi 
Arculati Kézikönyvét (további-
akban: TAK). (A dokumentumok 
megtalálhatóak a rendelettár-
ban.) Ez a két dokumentum pe-
dig Budaörsön kötelezően előír-
ja, hogy a sokszor említett, már 
ismert lakóépületekre vonatkozó 
egyszerű bejelentési eljárás során 
a településképi követelményeket 
is alkalmaznia kell minden építte-
tőnek. Vagyis le kell folytatniuk 
egy szakmai konzultációt az ön-
kormányzat főépítészi irodáján. 
„Azért tartottuk ezt szükségesnek, 
mert a nagyszámú új építkezésről 
önkormányzatunknak más forrás-
ból semmilyen információja nincs, 
ráadásul az érdekelt szomszédo-
kat sem kell semmiről tájékoztat-
ni, illetve mi se tudjuk őket” – nyi-
latkozta lapunknak akkor Csík 
Edina főépítész. 

Hányan tesznek eleget en-
nek a konzultációs kötelezett-
ségnek? – fordultunk ismét Csík 
Edinához. „Nagyságrendileg az 
építtetők kétharmada, az egy-

harmada nem. A fő probléma 
azonban az, hogy amit ilyenkor 
megállapítunk, az semmire nem 
kötelezi őket. A konkrét ügyben 
többször is leírtuk, hogy a tervek 
nem felelnek meg a Helyi Építési 
Szabályzatnak (HÉSZ). Ami-
kor megkezdődött a földmun-
ka, akkor tettünk először felje-
lentést az illetékes hatóságnál 
Budakeszin, hiszen csak annyit 
bonthattak volna el a területből, 

amennyi a ház megközelítéséhez 
feltétlenül szükséges. De jóval 
több földet termeltek ki. Ezért, 
ahogy a munkálatok haladtak, 
a napokban még egyszer tettünk 
feljelentést Budakeszin, és most 
kaptunk csak rá választ, hogy 
megindítják az építésfelügyeleti 
ellenőrzést” – folytatta a főépí-
tész. Kérdéseinkre válaszolva 
hozzátéve, hogy ezt a területet 
már az 1970-es években átmi-
nősítették belterületté. S hogy 
ennek ellenére ott az építkezések 
évtizedekig nem indultak meg, 
az annak köszönhető, hogy úgy-
nevezett nadrágszíj telkek vol-
tak és a szomszédok sokáig nem 
tudtak egymással megegyezni, 
hogy megfelelő telekméretek ala-
kuljanak ki. Ám ahogy a város 
betelt, egyre inkább jöttek az új 
érdeklődők és felvásárolták a ma-
gántulajdonosoktól a telkeket és 
összevonták azokat.

Mit tehetett, tehet még a fel-
jelentésen kívül az önkormány-
zat a HÉSZ-nek nem megfele-
lő építkezés megakadályozása 
érdekében?  Például azt, hogy 
nem engedte a beruházónak, 
hogy magánutat hozzon létre, 
hogy úgy mehessenek fel a tel-
kükre, hanem a meglévő Víg köz 
folytatásaként kell magánerőből 
kiépíteniük az utat és a közmű-
veket is. Továbbá nem adta ki 

az engedélyt a kitermelt föld 
elszállítására. „Nem értem, mi-
ért nem hiszik el sokan, hogy mi 
minden eszközzel, ami még meg-
maradt a kezünkben, azért küz-
dünk, hogy Budaörs hegyekkel kö-
rülölelt városképe megmaradjon. 
Semmilyen érdeke nem fűződik 
ahhoz az önkormányzatnak, 
hogy újabb és újabb területek 
épüljenek be. De annál többet 
tényleg nem tehetünk, mint amit 
itt elmondtam, hiszen a hatályos 
jogszabályok szerint nem va-
gyunk építéshatóság, és ügyfélnek 
sem számítunk ezekben a konkrét 
ügyekben, ahogy a szomszédok 
sem, akik mellett építkeznek.” 

Amikor 2017-ben cikkeinkben 
is kongattuk a vészharangot, hogy 
nem jó ez a szabályozás, mert 
mindenki összevissza azt építhet 
majd amit akar, azt hitték sokan, 
hogy túlzás. Nem volt az…

EllEr ErzsébEt - fotó: Pajor zsuzsanna
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A V E S Z É LYH E LY Z E T U TÁ N

képviselő-testületi ülés
Csaknem negyed év telt 
el a város életében tes-
tületi ülés nélkül, azon-
ban június 24-i, a jár-
ványügyi veszélyhelyzet 
utáni első rendes ülésen 
egy-két maszk látványát 
és a mögöttünk álló 
nehéz helyzetben helyt 
állóknak kinyilvánított 
köszönetmondásokon 
kívül semmi nem utalt 
változásra. A képviselő 
testület tagjai hiányta-
lanul megjelentek, a 
hangulat maradt a régi, 
még a BFE-s, illetve a 
Fidesz-KDNP-s képvise-
lők vitái is a hagyomá-
nyos mederben folytak

 Az ülés elején, Löfler Dá-
vid (Fidesz-KDNP) megje-

gyezte a 26. napirendi pont kap-
csán, mely a polgármester első 
félévi jutalmáról szólt, hogy a jár-
ványügyi rendkívüli helyzetre való 
tekintettel, amikor még adomány-
gyűjtést is szervezett az önkor-
mányzat, nem tartja jó ötletnek, 
hogy jutalmat vegyen fel 
Wittinghoff Tamás és az alpolgár-
mester. Ezért javasolta ennek a na-
pirendi pontnak a levételét és sza-
vazást kért erre, amelyet fel is 
tettek szavazásra, az eredmény 3 
igen (Fidesz-KDNP), 10 nem 
(BFE) és az érintettek nem vettek 
részt a szavazásban. 

Napirend előtt felszólalt öt kép-
viselő. Dr. Ritter Gergely (BFE) 
kezdte a sort, aki a jegyzőhöz for-
dult azzal a problémával, misze-
rint a Kossuth Lajos utcában élő, 
életmódját az utcabeliek által ki-
fogásolt lakos évek óta rendezetlen 
ingatlanának udvarán patkányok 
jelentek meg. Dr. Bocsi István kö-
zölte, jelenleg is folyamatban van 
hatósági eljárás az említett lakos-
sal szemben. Az ingatlanon lévő 
szemetet az önkormányzat saját 

költségén már elszállíttatta, a többi 
ügyben az illetékes hatóságok be-
vonásával intézkednek.

Czuczor Gergely (Fidesz) 
megköszönte a lakosság a járvány-
ügyi veszélyhelyzet során tanú-
sított fegyelmezettségét és min-
denkinek köszönetet mondott, 
akiknek segítségére szükség volt 
a helyzet kezeléséhez. Majd meg-
jegyezte, a város mégsem került 
csődbe májusra, ahogyan erre vo-
natkozó utalások voltak korábban. 
Szavaira Wittinghoff Tamás pol-
gármester később reagált, említve 
hogy az egészségügyi dolgozó vé-
dőfelszereléseit háromnegyedrészt 
a város szerezte be, holott nem 
annak feladata lett volna, s össze-
sen 100 millió forintot költött a 
veszélyhelyzeti problémák megol-
dására. Nagy hangsúlyt fektettek a 
koronavírus szűrésre is, ezért nem 
alakultak ki gócpontok a különbö-
ző intézményekben. A polgármes-
ter hangsúlyozta, nem a kormány-
nak köszönhető a helyzet budaörsi 
átvészelése, hiszen az továbbra is 
csak elvonja a város bevételének 
egy részét, támogatást a járvány-
helyzet idején sem nyújtott.

Kisfalvi Péter (BFE) a Kama-
raerdő problémáival kapcsolatban 
a műszaki ügyosztály vezetőjéhez 
intézte szavait. A Beregszászi utca 
alsó végén van két lámpaoszlop, 
melyekről hiányzik az armatúra, 
ezek pótlását kérte. Továbbá tük-
rök kihelyezését javasolta a Ka-
maraerdei útra a rá merőleges ut-
cákhoz, mert nehezen belátható a 
forgalom az ezen utcákból (Kassai, 
Kolozsvári) történő kihajtásnál.

Stift Nándor (BFE) megkö-
szönte a BTG-nek, hogy egy lakos 
kérésére kizárólag mozgássérültek 
számára kialakítottak egy parko-
lót a Szabadság út 123. előtt. A 
műszaki ügyosztály vezetőjének 
figyelmét felhívta a Kossuth szo-
borral szemben lévő közlekedési 
tábla helyzetének korrigálására 
való szükségességére. Továbbá tol-
mácsolta a játszótereket használó 
szülők kérését a vízcsapok meg-
nyitására vonatkozóan.

Monostori-Kalovits Márk 
(BFE) azt emelte ki, hogy városhá-
za hivatalaiban dolgozók hozzáál-
lásának köszönhetően Budaörsé 
azon kevés önkormányzathoz tar-
tozik, amely szinte zökkenőmen-
tesen tudott dolgozni a veszély-
helyzet idején.

A két ülés között eltelt időről 
Wittinghoff Tamás most azt emel-
te ki, hogy bár az egészségügyi 
veszélyhelyzet idején a bizottságok 
és a testület feladatai nála összpon-
tosultak, ő annak ellenére egyszer 
sem hozott úgy döntést egyedül, 
hogy arról ne tájékoztatta volna a 
képviselőket és figyelembe ne vette 
volna a véleményüket.

Az 1. napirendi pont a 2019. 
évi költségvetés beszámolója és 
a módosításának végrehajtásá-
ról szóló határozati javaslat és 
rendeletalkotás, melyben szere-
pel a veszélyhelyzet idején a 70 
év felettiek számára biztosított 
étkezés költsége és a jövő év első 
negyedére félretett céltartalék is. A 
beszámolót 12 igen és 3 nem (Fi-
desz-KDNP) szavazattal fogadták 
el. A határozati javaslattal kiegé-
szített rendeletmódosítást ugyan-
ilyen aránnyal fogadta el a testület. 
Wittinghoff Tamás elmondta, a 
módosításra többek közt a gazda-
sági visszaesés következtében vár-
hatóan kevesebb iparűzési adó fog 
beérkezni a város kasszájába.

A 2. napirend szintén a 
költségvetés módosítást tar-
talmazott, de a 2020. évit. A 
Heimatmuseum, a Budaörsi Sport 
Club szakosztályainak és a Buda-
örsi Kézilabda Sport Kft. támo-
gatására az általános tartalékból 
átcsoportosított összegekét. A 
múzeumra, illetve a sportokra vo-
natkozó kiegészítő javaslatokat a 
testület egyhangúlag megszavazta, 
azonban ezek rendeletbe foglalását 
12 igennel és 3 tartózkodással (Fi-
desz-KDNP) fogadta el a testület.

A 3. napirend szólt arról, 
hogy hatályon kívül helyezzék 
a veszélyhelyzet idején hozott 
döntéseket például a kutyafutta-
tók használatának korlátozásáról, 

a társasházak fertőtlenítéséről és 
az avarégetés tilalmáról. 12 igen, 
3 tartózkodással fogadták el a 
képviselők a határozati javaslatot, 
azonban a rendeletalkotásnál, ahol 
a piac nyitvatartásáról és látoga-
tási rendjéről is döntöttek, már 
mindenki igennel szavazott. A 
polgármester hozzátette, a járvány 
még nem múlt el, ezért például a 
maszkviselési szabályokat be kell 
tartani továbbra is, melyek nem 
önkormányzati hatáskörűek.

A 4. napirend szólt a temetői 
díjak módosításáról, mely buda-
örsiekre nézve nem drágul tovább-
ra sem, csak azok számára, akik 
nem budaörsiek temetését szeret-
nék budaörsi temetőben intézni. 
A testület 15 igennel elfogadta a 
módosításokat.

Az 5. napirend a Farkasréti 
Pagony Óvoda intézményvezetői 
pályázatának elbírálása volt, a 
testület újabb öt évre egyhangúlag 
megszavazta Bozsó Ottíliát, aki 
megköszönte a bizalmat. A pol-
gármester felhívta a figyelmet arra 
a példaértékű szolidaritásra, mely 
abban nyilvánult meg, hogy a töb-
bi óvoda vezetője is jelen volt az 
ülésen, hogy társukat támogassák.

A 6. napirendben védőnői pá-
lyázat elbírálásáról döntöttek, az 
5. számú körzetben élők ellátására 
Tuszné Berczi Boglárkát bízták 
meg a képviselők egybehangzó 
szavazata alapján.

A 7. napirendi pont tárgyalá-
sa során elfogadták a BTG Non-
profit Kft. 2019. évi vagyongaz-
dálkodásáról szóló beszámolóját 
15 igen szavazattal.

A 8. napirendben arról dön-
töttek, hogy egy, a Törökugra-
tón lévő telekingatlant a város 
megvesz a Pilisi Parkerdő Zrt.-től, 
mert víziközmű elem van rajta. A 
képviselők egyhangúlag megsza-
vazták ezt.

A 9. napirendben településren-
dezési szerződés módosításáról 
döntöttek, melyben a várossal szer-
ződő felek határidő hosszabbítási 
kérelmét fogadták el a képviselők 
15 egybehangzó igen szavazattal.
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A 10. napirendben egy, ön-
kormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatásáról 
szóló pályázat megpályázásához 
szükséges önrész biztosításáról 
döntöttek.  A kívánt összeget a 
jövő évi költségvetésben biztosí-
totta a testület 15 igen szavazattal. 
A pályázat néhány kamaraerdei 
utca egy-egy szakaszának felújítá-
sát célozza.

A 11. napirend foglalkozott a 
budaörsi tévét érintő változások-
kal. A Jókai Mór Művelődési Ház 
alapító okiratának módosítását 
fogadta el a testület, melyben ar-
ról rendelkeznek, hogy az eddig 
a BTG vagyonkezelésébe tartozó 
Ifjúság utcai stúdiót a JMMH ren-
delkezésére bocsátja telephelyként 
Budaörs Város Önkormányzata. 
Ezzel egyidejűleg az önkormány-
zati tulajdonú médiaszolgáltatás-
hoz szükséges eszközöket térítés-
mentesen a JMMH tulajdonába 
adja és a költségvetés a Budaörsi 
Városi Televízió támogatása sorá-
ban szereplő összeget átcsoporto-
sítja. A módosításokat a testület 
egyhangúlag elfogadta. (Lásd 
cikkünket a múét hónapban az új 
tévéről, a TV2040-ről!)

A 12. napirendben a Budafoki 
és a Fodros utca egyes ingatla-
nainak fejlesztésével kapcsolatos 
pénzeszköz-átadási szerződés 
módosításáról szavaztak 15 egy-
behangzó igennel.

A 13. napirendben néhány, a 
Máriavölgy utcában lévő ingat-
lan értékesítéséről szavaztak. A 
döntést 12 igen, 3 tartózkodó sza-
vazattal fogadták el.

A 14. napirendben az Agip 
utca egy szakaszának önkor-
mányzati tulajdonba vételéről 
szavazott a testület, a döntést egy-
hangúlag megszavazták.

A 15. napirend egyes Sóvirág 
utcai ingatlanok rendeltetésmód 
változásának az ingatlan-nyilván-
tartásban történő átvezetéséről 
szóló javaslat volt. A testület 15 
igen szavazattal elfogadta ezt, így 
ezen ingatlanok rendeltetési mód-
ja „kivett árok”-ról „kivett helyi 
közút”-ra módosult.

A 16. napirendben a képvise-
lők egybehangzóan döntöttek egy 
Uzsoki közben lévő garázs érté-
kesítéséről. 

A 17. napirend az Illyés gim-
názium mögötti, Domb utcai 
ingatlanok értékesítésére kiírt 
pályázatról szólt, s amely vitát 
gerjesztett az ellentétes pártál-
lású képviselők között. Czuczor 
Gergely azzal érvelt az ingatlanok 
eladása ellenében, hogy a gimná-
zium mellett túl jó helyen feksze-
nek, így a jövőre nézve fejlődési 
lehetőség vész el, ha oda is lakó-
park épül, ami ráadásul megint 
csak a közlekedést fogja terhelni, 
ráadásul a gimnázium jelenle-
gi területe már nem fejleszthető 
tovább. Wittinghoff Tamás azt 
mondta, ha az államnak szándé-
kában áll megvenni azért, hogy 
a gimnázium számára fejlesszen, 
akkor elsőbbségben fogják része-
síteni azt a pályázatot. Farkas Be-
nedek (BFE) azt vetette közbe, ha 
Czuczor Gergely tud olyasmiről, 
hogy a gimnázium a közeljövő-
ben visszakerül a város kezelésébe, 
akkor inkább nem szavazzák meg 
a mellette lévő ingatlan eladását, 
mert úgy a város a későbbiekben 
az iskola javára fejleszthet azon a 
területen. De egyelőre a kormány 
a város pénzét és az iskolák fenn-
tartását is elvette, így nehéz fejlesz-
teni. Löfler Dávid azzal érvelt, a te-
rület központi fekvése miatt lenne 
jobb, ha megtartaná a város, mert 

értékéből nem veszít, azonban ha 
most eladja, később talán már nem 
szerezheti vissza. Dr. Bocsi István 
elmondta, a területet annak ide-
jén is fejlesztési céllal vette meg az 
önkormányzat, de a jelenlegi hely-
zetben azt kell biztosítani, hogy 
egyáltalán a fejlesztésekhez legyen 
pénz a jövő évi költségvetésben. 
Bíró Gyula alpolgármester arra is 
emlékszik, hogy amikor a város-
nak szándékában állt a területre 
sportlétesítményt építeni, akkor 
a fideszes képviselő, Szabó Károly 
azt leszavazta. Végül 12 igen, 3 
nem szavazattal elfogadta a testü-
let az értékesítésről szóló döntést.

A 18. napirend Templom téri, 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok értékesítéséről szóló dön-
tést is 12 igen és 3 nem szavazattal 
fogadta el a testület.

A 19. napirend során az ál-
latmenhely és gyepmesteri telep 
üzemeltetésére vonatkozó pá-
lyázat kiírásáról döntött a testület 
egybehangzóan.

A 20. napirend szintén egy 
értékesítésre szánt ingatlanról 
döntöttek, mely tulajdonképpen 
egy telekalakítás végrehajtásáról 
szólt. A testület ezt egyhangúlag 
megszavazta.

A 21. napirendben a testület 
15 igen szavazattal elfogadta Érd 
Hivatásos Tűzoltóságának beszá-
molóját a 2019. évről.

A 22. napirend, mely a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálattal 
és a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösséggel kötött ellátá-
si szerződések hatályának fenn-
tartásáról szólt, ismét kiváltott 
egy rövid vitát, ugyanis Czuczor 
Gergely kifogásolta, hogy az üze-
meltetését nem pályáztatja újra az 
önkormányzat. Kövesdi Gabriel-
la, a szociális ügyosztály vezetője 
világosította meg a kérdést, a ko-
rábbi üzemeltetési pályázat nyerte-
se tíz évre nyerte el az üzemeltetés 
jogát, de a szerződésben szerepel, 
hogy öt év elteltével mindkét fél 
nyilatkozik arról, továbbra is ha-
tályban legyen-e a szerződés. Vé-
gül a testület 15 egybehangzó igen 
szavazattal elfogadta a határozatot.

A 23. napirendben döntöttek 
arról, hogy módosítják az Esély 
Szociális Társulás társulási meg-
állapodását, mely szerint a Petőfi 
Sándor utcából átköltözik a Szi-

várvány utcába. A testület egyhan-
gúlag elfogadta a döntést.

A 24. napirend a Budaörsi La-
tinovits Színház működésének 
változásával kapcsolatos dönté-
sekről szavazott a testület. A ha-
tározat, melyet a testület 15 igen 
szavazattal elfogadott, többek közt 
a színház álláshelyeit növelte (akik 
eddig szerződésben voltak, ezen-
túl állományban lesznek), és bér-
fejlesztést irányzott elő. A színház 
költségvetésének átcsoportosításá-
ra a finanszírozás fenntarthatósá-
gának érdekében volt erre szükség, 
melyre feltételeket a minisztérium 
szabott meg.

 A 25. napirendben arról sza-
vaztak, hogy a BTG Nonprofit 
Kft. 2019. évi beszámolójának és 
2020. évi üzleti tervének tárgya-
lására majd csak szeptemberben 
kerüljön sor. Ezt a testület 15 igen 
szavazattal elfogadta.

A 26. napirendben elfogadták 
azt a határozatot, mely a polgár-
mester 2020. első félévi jutalmá-
ról szól, melynek összege három-
havi illetményének felel meg. Ez 
ismét vitát nyitott a képviselők 
között, Löfler Dávid jelezte, hogy a 
rendkívüli helyzetre való tekintet-
tel, amikor az önkormányzatnak 
is spórolnia kell és adományokat 
gyűjt, rosszul veszi ki magát, hogy 
a polgármester ugyanúgy megkap-
ja a jutalmat, ami megközelítőleg 
éppen annyi, amennyi adomány 
eddig összegyűlt. Erre Dr. Ritter 
Gergely úgy reagált, hogy elmond-
ta, a legnagyobb vírushelyzetben 
a polgármester is keményen dol-
gozott, illetve az adományokból 
összegyűlt pénzt plusz az önkor-
mányzat 100 millió forintot is a 
járványügyi védekezésre fordított, 
többek közt maszkra és kesztyűre, 
amely egyébként a kormány dolga 
lett volna. Ezért képmutatásnak 
tartja a fideszes képviselők meg-
nyilvánulását ebben a témában. 
Ennél a napirendi pontnál a pol-
gármester nem szavaz, így 10 igen, 
3 nem és 1 tartózkodó szavazattal 
fogadták el a határozatot.

Az utolsó napirendi pontot, a 
Budaörs Egészségügyéért Díj ki-
tüntetés adományozásáról szólót 
zárt ülésen tárgyalták, ahogyan 
arra kötelezi a testületet egy ön-
kormányzati törvény.

 borhEgyi éva
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B U DAÖ R S N AG YO N

LECSÚSZOTT
 A TOPLISTÁRÓL

A VÁ S Á R LÓ E R Ő 
A L A PJ Á N

Budaörs a 2019-es egy főre 
jutó vásárlóerő alapján 26., míg 
a teljes település vásárlóerő alap-
ján 41. lett azon a listán, melyen 
a GKI Zrt. rangsorolta a települési 
és kerületi vásárlóerő (nettó ke-
resetek, nyugdíjak, szociális ellá-
tások) változását 2012-ről 2019-
re. Ezzel bizony nagyon nem 
vagyunk az ilyen vizsgálatokon 
megszokott élvonalban.

502 településen és Budapes-
ten 6 kerületben a 7 év alatti nö-
vekedés nem érte el az 50%-ot, 
mely évi átlagban kevesebb, mint 
6%-ot jelent. Kiemelkedő volt 
584 település és 4 kerület helyze-
te, ahol 80%-nál is nagyobb volt 
a vásárlóerő növekedés.

A 2019-es egy főre jutó tele-
pülésenkénti vásárlóerőt vizsgál-
va 312 településen nem érte el az 
1 millió forintot az egy főre jutó 
érték. Átlag alatti, azaz 1 és 1,3 
millió között volt 740 településen 
és a 7. és 19. kerületekben. 1009 
településen és 5 kerületben átla-
gos 1,3-1,6 millió forint volt ez az 
érték. Átlag feletti, 1,6-1,9 millió 
volt 717 településen és 6 kerület-
ben. A szegényebb települések 
egyre jobban leszakadtak, míg 
a gazdagabb települések előnye 
tovább növekedett. Ezek alapján 
2019-ben a legnagyobb az egy 
főre jutó vásárlóerő értéke: Fel-
csúton, Veszprémfajszon és Deb-
rétén, míg a legkisebb Gadnán, 
Tornanádaskán és Csenyétén.

Budaörsre külön rá kellett 
kérdeznünk, hiszen nem szere-
peltünk az elsők között, és Szták 
Richárdtól megtudtuk, hogy a 
2019-es egy főre jutó vásárlóerő 
alapján, ami 2,6 millió Ft a 26., 
míg a teljes település vásárló-
ereje alapján, ami 80 milliárd Ft 
a 41. városunk ezen a listán. Ez 
azért meglepő, mert a korábbi 
években a hasonló felméréseken 
a toplistán volt a helyünk. 

forrás: gKi sajtóanyag

V E G YS Z E R A NYA K U N K B A VAG Y S Z Ú NYO G C S Í P É S? 

A harmadik út 
nehezebb…

A megszokottnál több 
szúnyoggal találkozha-
tunk idén nyáron. A légi, 
vegyszeres permetezés 
ugyanis májusban elma-
radt, helyette az első 
biológiai szúnyoggyérí-
tést július 2-án végezték 
el, majd (már lapzár-
tánk után) az első földi, 
kémiai kezelésre július 
8-án és 9-én került sor. 

 Elhalasztják a szúnyog-
gyérítést – írtuk május 18-

án az online újságon, és a hírnek 
nagyon sokan örültek. A légi ké-
miai módszerrel történő mód-
szernél ugyanis, amit meghirdet-
tek, léteznek már a környezetre 
kevésbé ártalmas módszerek. 

Június 21-én tértünk visz-
sza a témára. “Törekszünk olyan 
technológia alkalmazásra, amely 
nemcsak a jogszabályok által 
előírt feltételeket teljesíti, de 
környezettudatos eljárás is egy-
ben” – nyilatkozta lapunknak a  
BTG Kft. ágens igazgatója, Halag 
 Mónika. 

Majd július 2-án egy közle-
mény jelent meg a btg.hu oldalon. 
Ebből idézünk: „Az idén életbe 
léptetett, Európa összes országára 
vonatkozó hatósági korlátozások 
miatt a légi kémiai szúnyogir-
tás lehetősége megszűnik, így a 
biológiai, illetve a földfelszínen 
végzendő gépi szórásra szükséges 
átállnunk (kémiai gyérítés). Ez a 
változás sajnálatosan azzal járhat 
együtt, hogy az eddig magas ha-
tékonysággal működő repülőgé-
pes kémiai beavatkozások hiánya 
miatt a megszokottnál több szú-
nyoggal találkozhatunk nyáron. 
Mindezek ismeretében – azon 
túl, hogy társaságunk mindkét 
új eljárást rendszeresen és inten-
zíven alkalmazni fogja – a szú-
nyogpopuláció elszaporodásának 

megakadályozásában a lakosság 
aktív közreműködését is kérjük. 
A szabad ég alatt tárolt, víz ösz-
szegyűjtésére alkalmas edényeket 
(vödör, lavór, gyerekjáték, talics-
ka) úgy szükséges fordítani, hogy 
abba ne tudjon víz összegyűlni.  
A jövőben az esővízgyűjtő hordó, 
ciszterna lefedése, illetve sűrű 
hálós takarása lesz a célraveze-
tő eljárás. Tanácsos továbbá az 
ereszcsatornát, vízelvezető árkot 
a megszokottnál gyakrabban kar-
bantartani. Társaságunk az első 
biológiai szúnyoggyérítést július 
2. napján, a délelőtti órákban, a 
város vizes területein elvégezte. 
A munkához Vectobac 12 AS lár-
vairtó készítményt használtunk, 
amely az állatokra és az emberre 
nem jelent kockázatot. Az első 
földi, kémiai kezelést július 8-án 
és 9-én tervezzük elvégezni ULV 
eljárással (hidegködös permete-
zés). Amennyiben esős az idő, a 
pótnap: július  10. és 11. Ehhez 
a munkához Deltasect 1,2 ULV 
szúnyogirtó szert használunk, 
~0,6 liter/hektár dózisban, ami 
~0,7 g/hektár Deltametrin ha-
tóanyag kijuttatását jelenti. Ez 
a mennyiség a csípőszúnyogok 
mellett csak az érzékenyebb ro-
varokat (pl. muslicák, levéltetvek 
repülő alakjai) pusztítja el, azaz 
a rovarevő madarak, denevérek 

nem maradnak táplálék nélkül. 
A hatóanyag néhány óra alatt le-
bomlik, de a permetezés pillana-
tában is minden előírt határérték 
alatt marad, azaz kötelező előírás, 
várakozási idő sem a parkokban, 
sem a kiskerti növényekre vonat-
kozóan nincs. A munkakezdés 
ideje minden esetben 21:00 óra, 
így a lakosság többsége nem ta-
lálkozik a kezeléssel. A méhésze-
tekre sem jelent tényleges koc-
kázatot az eljárás, ennek ellenére 
őket is időben értesítjük.”

EE

JÚLIUS 17-IG LEHET JELENTKEZNI 
A TISZTA, VIRÁGOS BUDAÖRSÉRT 
– 2020 PÁLYÁZATRA

Budaörs város tisztasága, környezetünk szépítése és egészsége-
sebbé tétele érdekében idén is meghirdeti az önkormányzat a 
Tiszta, virágos Budaörsért pályázatot. Párhuzamosan a felhívás-
ban fordul az önkormányzat a helyi vállalkozásokhoz, hogy fel-
ajánlásaikkal támogassák pályázatot, ezzel lehetővé téve továb-
bi különdíjak kiosztását a versenyben résztvevőknek. 

a fElhívás itt található: 

https://budaorsinaplo.hu/julius-17-eg-lehet-jelentkezni-

a-tiszta-viragos-budaorsert-2020-palyazatra/
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Nem volt közelebb hely?
2020. június 29-étől 
új helyen és időpontban 
rendel Dr. Janoczkó 
Márton, a 4. számú 
körzet felnőtt háziorvo-
sa. Szintén változott dr. 
Szimándli Vera, 
a 7. sz. körzet háziorvo-
sának rendelési ideje.

 Dr. Janoczkó Márton, a 4. 
számú felnőtt háziorvosi 

körzet háziorvosa a korábbi, 
Budapesti út 105. szám alól át-
költözött a Lévai utca 33. alá. A 
4. számú felnőtt háziorvosi kör-
zetbe tartoznak az Alsóhatár 
utca, Felleg utca, Mező utca, Bu-
dafoki által közrefogott területen 
élő budaörsi lakosok. A körzet 
háziorvosa korábban a Budapesti 
út 105. alatt rendelt, az egykori 
Riedl patikánál, ami közvetlenül 
a körzet mellett van. Sajnos  ezt a 
bérleményt a tulajdonosok fel-
mondták, ezért kellett új helyre 
költöznie, ami némi értetlenke-
dést váltott ki az érintett lakos-
ságból, hiszen a város keleti vé-
gén élőknek, akiknek ő a körzeti 
orvosuk, a lakótelepig kell men-
niük utána. Nem volt közelebb 
hely?

A körzeti orvosok rendelőjét 
Budaörs Város Önkormányzata 
biztosítja – mondta dr. Janoczkó 
Márton lapunknak. S ő jelezte az 

önkormányzat felé, hogy elsősor-
ban a betegek számára, de neki is 
az volna a megfelelő, ha a körzet-
hez közel eső helyszínt találná-
nak. „Azonban az önkormányzat 
csak a lakótelepi helyszínt tudta 
biztosítani” – magyarázta. „Ez 
senkinek se jó, hogy így alakult, 
de erre kényszerültünk. Igaz, én 
annak is örülök, hogy egyáltalán 
tudok valahol rendelni.”

“Kész helyzet elé került az 
önkormányzat. Anélkül, hogy 

minősíteném az eljárást, gyakor-
latilag egy hosszú távú helyzetet 
rúgtak fel. Számunkra is megdöb-
bentő volt, és nagyon kevés idő 
volt a megoldásra…” – ezt már 
Wittinghoff Tamás polgármes-
ter írta a Facebookon az egyik 
budaörsi csoportban, hozzátéve, 
hogy „2 hónap igen kis idő megfe-
lelő helyet találni. Aki ismeri a bu-
daörsi ingatlanhelyzetet, az tudja, 
hogy kisebb csoda kell ahhoz, hogy 
gyorsan megfelelő ingatlanhoz le-
hessen jutni.” 

És hogy a Lévai utca 33. vég-
leges-e, vagy tovább keresik a he-
lyet a 4. számú felnőtt háziorvosi 
körzethez közelebb? Vágó Csaba 
polgármesteri kabinetvezető kér-
désünkre annyit válaszolt, hogy 
mivel erre a rendelőre az önkor-
mányzat nem kevés pénzt költött, 
úgy tervezik, hogy hosszabb tá-
von marad itt a háziorvos.

Mivel szabad orvosválasz-
tás van, az aki nem ragaszkodik 
dr. Janoczkó Mártonhoz, felke-
resheti az óvárosban a Kossuth 
Lajos utcai szakrendelőben ta-
lálható háziorvosok egyikét (ide 

Janoczkó doktor azért nem ke-
rülhetett, mert az épület szakren-
delő és annak is szűkös), illetve 
a Szabadság út 14. alatt található 
Dr. Cseke Gábort.

Dr. Janoczkó Márton 
háziorvos 

2020. június 29. napjától  
a Budaörs, Lévai u. 33. szám  

alatti rendelőbe fogadja  
a betegeket. 

A rendelési ideje az alábbiak 
szerint változik:

Hétfő: 8.00 – 12.00 óráig
Kedd: 15.30 – 18.30 óráig

Szerda: 08.00 – 12.00 óráig
Csütörtök: 15.30 – 18.30 óráig

Péntek: 09.30 – 11.30 óráig

Dr. Janoczkó Márton még  
Kamaraerdőn,  

a Kismartoni utca 45. szám alatti 
orvosi rendelőben is  

megtalálható kedd reggelenként  
7.30 és 8.30 között.

 

Ezzel egyidejűleg  
Dr. Szimándli Vera 

háziorvos 
(007. számú felnőtt  
háziorvosi körzet)  

– aki jelenleg is a Budaörs,  
Lévai u. 33. szám alatti  
rendelőben rendel, –  

rendelési ideje 2020. június 29. 
napjától szintén változik: 

Hétfő: 14.30 – 18.00 óráig
Kedd: 08.30 – 12.30 óráig

Szerda: 14.30 – 18.00 óráig
Csütörtök: 08.30 – 11.30 óráig

Péntek: 07.00 – 09.30 óráig

ÓRASZÁM-KORLÁTOZÁS NÉLKÜL
 LEHET EGÉSZSÉGÜGYI
 TEVÉKENYSÉGET VÉGEZNI 

Június 15-től minden olyan diagnosztikai és terápiás tevékeny-
séget el lehet végezni minden magyar egészségügyi intézmény-
ben, amire a betegeknek szüksége van – jelentette be június 
14-én Kásler Miklós EMMI miniszter. Hozzátéve: a járóbeteg 
szakrendelésen a megnövekedett várólisták csökkentése érde-
kében óraszám-korlátozás nélkül lehet egészségügyi tevékeny-
séget végezni. 

Budaörsön az előjegyzési rendszer és a pontos időpontra törté-
nő behívás érvényben marad, de a betegirányítás már nem a 
szakrendelésekre kapcsolja a telefonon bejelentkezőket, hanem 
automatikusan időpontot ad. 
A beléptetés rendje az intézményben egyelőre nem változik, az 
épületbe bejutni csak a főbejáraton lehet, ahol a páciensek 
keresztülhaladnak a járványügyi ellenőrző ponton. A távolság-
tartás, a saját szájmaszk viselése és a kihelyezett kézfertőtlenítők 
használata továbbra is elvárás. A felgyűlt esetek miatt hosszabb 
várakozási időkre kell számítani.
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S Z E M É LYI  VÁ LTO Z Á S O K …

lakótelepi 
közösségi ház

Igen sokan nem értet-
ték, miért búcsúzik a 
lakótelepi közösségi ház 
Facebook oldalán Pintér 
Krisztina, hiszen irányí-
tása alatt valódi közös-
ségek jöttek létre, 
melyek tagjai ragasz-
kodnak a személyéhez. 
Lehet, hogy csak félre-
értés? Simon Erika, a 
közösségi házat is üze-
meltető művelődési ház 
igazgatója ugyanis csak 
szorosabb együttműkö-
dést akar(t). 

 Milyen változás vár a la-
kótelepi közösségi ház 

látogatóira? Több olvasónkban 
azért merült fel ez a kérdés, mert 
a házat vezető Pintér Krisztina 
június 24-én a következő bejegy-
zést tette közzé a ház – azóta ne-
vet váltott – közösségi oldalán: 
„Búcsúzunk… Egymástól és Tőle-
tek is! Ebben a felállásban már 
nem találkozunk. A Közösségi 
Ház megújul… Átszervezés miatt 
ezentúl a Jókai Mór Művelődési 
Ház szervezői várnak Titeket! 
Köszönjük az elmúlt 7 év szerete-
tét és bizalmát Nektek! Köszönöm 
annak is aki ezt lehetővé tette!!! 
Ez az oldal megmarad,ha tovább 
követtek,, ezután is szívesen osz-
tok meg Veletek érdekességeket…. 
Viszont az oldal névét meg kell 
változtassuk,ebben kérlek adjatok 
ötleteket… A Meridiántornát pe-
dig folytatjuk, ahogy találok hely-
színt…”.

Igen sokan nem értették, mi-
ért a búcsú, hiszen a közösségi 
házban Krisztina vezetése alatt 
valódi közösségek jöttek létre, 
melyek tagjai ragaszkodnak a 
személyéhez is.

Tudni kell, hogy a lakótele-

pi közösségi ház soha nem volt 
önálló intézmény, mindig is a 
Jókai Mór Művelődési Központ 
(új nevén Jókai Mór Művelődési 
Ház) tagintézménye, így Kriszti-
na közvetlen felettese a művelő-
dési ház igazgatója, Simon Eri-
ka. Aki már másnap igyekezett 
a művelődési ház oldalán egy 
posztban elmondani, hogy nem 
megválni szeretne Krisztiná-
tól, hanem szorosabbra fűzni 
a közös munkát az anyaintéz-
mény és tagintézmény között. 
Vagyis Krisztinát is bevonná 
a Jókai programszervezéseibe, 
és – főként a gyermekeknek és 
gyermekes családoknak szóló 
lehetőségek bővítése érdekében 
– az ottani programszervezőket, 
Kőporosy Borbálát, Hanzelik 
Évát és Böröndy Katalint is 
megbízná a közösségi házhoz 
kapcsolódó teendőkkel. „A vál-
toztatásokkal egy megújulásra 
törekszünk, amivel továbbra is 
erősíteni szeretnénk a két intéz-
mény egységét” – hangsúlyozta 
Simon Erika.

Hogy ezt vajon Pintér Krisz-
tina miért értette úgy; hogy neki 
akkor mennie kell? Természete-

sen megkérdeztük tőle, és a lé-
nyeg, hogy megijedt a tervezett 
átszervezéstől, mert úgy érezte, 
hogy az új felállásban munka-
ideje jelentős részét egy íróasztal 
mögött ülve kell majd töltenie, 
amit nagyon nem szeretne. Te-
gyük hozzá: bár soha nem volt 
kinevezett intézményvezetője 
a közösségi háznak, eddig igen 
nagy önállósággal dolgozott. 
Tehát a tervezett (illetve végre 
is hajtott) változás ezt várhatóan 
csorbítja. Amit ezzel kapcsolat-
ban Simon Erika június 29-én 
egy újabb levelében, illetve la-
punknak is hangsúlyozott: a kö-
zösségi házban a megszokott 
foglalkozások maradnak, nem 
mondanak fel a termet bérlők-
nek sem, tehát a program keve-
sebb nem lesz, inkább csak több, 
és – tette hozzá – várják visz-
sza a betegállományból Pintér 
Krisztinát is.

EE

(simon EriKa és Pintér Krisztina nyílt 

lEvElE itt olvasható: 

https://budaorsinaplo.hu/milyen-

valtozas-var-a-lakotelepi-

kozossegi-haz-latogatoira/) 

F O KO Z ATO S 
NYI TÁ S 

KULTÚRHÁZAK
A járványügyi veszélyhely-

zet feloldása után, hosszú idő 
elteltével végre megjelent a 
jogszabály, amely lehetőséget 
biztosít a közművelődési intéz-
mények újranyitására, így újra 
nyitnak a művelődési és közös-
ségi házak. A Jókai Mór Műve-
lődési Ház Kocogi futóklubja 
június 29-én újra indította az 
edzéseket a Herman iskola fu-
tópályáján, 18 órai kezdettel. 
A másik szabadtéri csoport, a 
Surranók túraklub karantén 
utáni első túrája július 5-én volt 
a Börzsönyben. Július 1-től a 
beltéri foglalkozások is elkez-
dődtek, Hatha jóga volt a mű-
velődési ház galériatermében.

Az újranyitással kapcsolat-
ban a Jókai Mór Művelődési 
Ház munkatársai felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy mivel a jár-
vány még nem ért véget, a láto-
gatók továbbra is vigyázzanak 
egymásra. Így kérik, hogy azok, 
akik akár egy kicsit is beteg-
nek érzik magukat (köhögés, 
tüsszögés, fejfájás), ne vegye-
nek részt a foglalkozásokon! 
A művelődési ház vendég-
tereit kétóránként fertőtle-
nítik, folyamatosan szellőz-
tetnek, kézfertőtlenítőket 
helyeztek ki az épületben. 
A foglalkozásokra érkezőket 
megkérik, hogy érkezéskor a 
csoportvezetőknél található 
kézfertőtlenítőt használják. 
Mozgásórákra mindenki vigyen 
magával váltóruhát, melyet az 
óra előtt veszt át, és lehetőleg 
saját polifoamot használjanak, 
törölközővel!

Szabadtéri programokkal 
nyitott a Kamaraerdei Közössé-
gi Ház is. Az intézmény szerve-
zésében június 30-án élmény-
festés volt a Hollósy cukrászda 
teraszán. Július 2-án pedig sza-
badtéri alakformáló torna.

az aKtuális ProgramoKról 

itt adunK hírt: 

https://budaorsinaplo.hu/

category/programajanlo/
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KÖ S ZÖ N Ő L E V É L

82 éves 
Ria nénitől

Mindig öröm köszönőlevelet közreadni, hiszen valljuk be, inkább 
akkor ragadunk tollat, ha valami nem tetszik. Ezúttal egy 82 éves asz-
szony, Román Sándorné Ria írta le, hogy jó volt maga mellett érezni 
a karantén ideje alatt egy szerető közösséget, illetve a lakótelepi közös-
ségi ház vezetőjének, Pintér Krisztinának a segítőkészségét. „Tartotta 
bennem a lelket” – olvasható a levélben.

Ria néni ugyancsak hálával gondol a Szent István patika gyógysze-
részére, dr. Endreffy Juditra is, aki házhoz vitte a gyógyszereit, így 
biztonságban otthon maradhatott a vírus terjedésének időszakában.
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ÁRAK:

KONFERENCIA TEREM 
(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, csúcsminősé-

gű német Neuland  
tréning eszközök, falitáb-

lák, szónoki pulpitus, 
bútorok (igény szerinti 

elrendezéssel)

EGYÉB 
LEHETŐSÉGEK:

Társalgó tér, melyben 
megoldható a vendéglá-

tás. Catering rendelési 
lehetőség. Teakonyha 

hűtővel, mikróval.

TEREMBÉRLÉSSEL 
kapcsolatban 
érdeklődjön 

Wolfné Glasz Erikánál

NEWSTERRA
KONFERENCIA-

TEREM

telefon: 

06 23/423-323
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BÉRLŐK   bemutatkozása 
 SETECH HUNGÁRIA KFT.  

SEBESTÉNY ÁKOS ÜGYVEZETŐ -------------------------------------------------------------------------------------

A cég szeptember 1-jétől, 16 
munkatársával lesz a Terrapark 
D2 épületének földszinti lakója, 
bruttó 127 négyzetméteren.  Egy-
szerre azonban szinte soha nem 
lesz bent mindenki az irodákban 
– tudtuk meg az ügyvezetőtől -, 
a legtöbben a törzsidőben ked-
den és csütörtökön, egyébként 
minden részlegből egy-egy em-
ber. A cég a budai 11. kerületből 
költözik Budaörsre, mert ár/érték 
arányban megfelelő, jó a közle-
kedés, kulturált a környezet és 

az eddigi iroda megközelítéséhez 
képest 9 perc a különbség. 
A jogelőd Bt.  1993-ban ala-
kult és a cég 1996 óta működik, 
mint Setech Hungária Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. A fő 
profilja:gépjárművédelem : au-
tóriasztók, motorriasztók, GPS 
követők beszerzése, telepítése és 
szervizelése, és a helyieknek jó 
hír, hogy lesz egy kis műhelyük 
itt a Terraparkban is. Foglalkoz-
nak továbbá műholdas gépjár-
műkövetéssel, elektronikus úti 

bevallással, hivatalos útdíj beval-
ló partnerek. 
Kérdésünkre, hogy a koronaví-
rus miatt nem kellett-e komoly 
gondokkal szembe nézniük az 
ügyvezető elmondta, hogy ez idő 
alatt is minden igényt kielégítet-
tek,, és bár fizikailag az irodában 
csak egy ember volt jelen, az in-
formatikai hátterüket több mint 
egy éve úgy alkották meg, hogy 
„nem veszik észre a vevők, hogy 
nem ülünk bent.”

 ENERGIQ  
BALINÉ KOZMA ANIKÓ PROJEKT ASSZISZTENS ---------------------------------------------------------------

A családi vállalkozás, melyben 
férj és feleség ketten dolgoznak, 
2020. augusztus 1-jétől bérel iro-
dát a Terra Parkban. Munkájukat 
számos társvállalkozó segíti a 
hazai földgáz és villamos energia 
piacon. Az Energiq Kft. 2010-ben 
alakult. Elsősorban az energia-
szektorban működő kereskedők, 
termelők, elosztók, szállítók, a 
felhasználók, valamint szabályo-
zók, hatóságok - tevékenységét 
támogatja. „Részt veszünk azon 
tudományos munkákban, ame-
lyek elősegítik Magyarország 
hatékony energiagazdálkodását, 
energiaoptimalizálását. Ennek 
keretében energiaauditori és 
energetikai szakreferensi felada-
tok elvégzését, energiairányítási 
rendszerek (ISO 50001) építését 
és működtetését is vállaljuk.  To-
vábbi célunk, hogy a cég az ener-
getikai piac területén szakértői 
segítséget nyújtson nagy-, és kö-
zepes fogyasztók számára:  a sza-

badpiac kínálta lehetőségekhez 
és feltételekhez igazítva segítse a 
fogyasztók eligazodását és dön-
tését, különös tekintettel földgáz 
és villamos energia vételezésük 
során.  Tesszük mindezt minden 
kereskedő cégtől teljesen függet-
lenül, csak a fogyasztók érdekeit 
képviselve. 2019-ben az összes 
magyarországi földgázfelhaszná-
lás (8.000 millió köbméter) több 
mint 5%-a cégünk közreműkö-
désével jutott el a felhasználók-
hoz.”
Szolgáltatásaik, melyek a helyi-
ek számára is érdekesek lehet-
nek: független szakértői vizs-
gálatok lefolytatása. Szakértői 
háttéranyagok, tanulmányok 
készítése. Szakértői számítások 
végzése, mérnöki tevékenység. 
Energiaauditori szolgáltatások. 
ISO 50001 szabvány szerin-
ti energiairányítási rendszerek 
építése, felkészítés tanúsításra. 
Energetikai szakreferensi szol-

gáltatás nyújtása. Energia beszer-
zés és portfólió-menedzsment 
átvilágítása és fejlesztése. Rend-
szeres, részletes, írásbeli vagy 
személyes tájékoztató a jelenlegi 
piaci helyzetről, árviszonyokról, 
jogszabályokról, a szabadpiacra 
kerülő felhasználók, fogyasztók 
teendőiről. Részletes, szemé-
lyes tájékoztató a jelenlegi piaci 
helyzetről, árviszonyokról, jog-
szabályokról, a szabadpiacra ke-
rülő felhasználók, fogyasztók te-
endőiről. Felhasználók áram- és 
gázfogyasztási adatainak feldol-
gozása, a fogyasztóra szabott le-
hetőségek bemutatása e-mail-en 
megküldött adatok alapján. Az 
új piaci viszonyokra kidolgozott 
ajánlatkérő konstrukció kidol-
gozása a fogyasztóra szabottan. 
Kereskedők által adott ajánla-
tok feldolgozása, kiértékelése, 
döntés előkészítő dokumentáció 
elkészítése. Folyamatos rendel-
kezésre állás havonkénti írásos 
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A Terraparkról az 
Irodakereso.info -ban

 „Írtunk alá hosszabbításokat 
és új szerződések is születtek”

A Terrapark bérbeadásért és bérlői kapcsolattartásért felelős vezetője Szilágyi Éva 
szerint a bérlőik folyamatosan keresik a hatékonyságnövelő eszközöket – ez az 
irodabérlésre is érvényes. A szakember szerint a rugalmas hozzáállásuknak és a 
budaörsi irodapark kialakításának köszönhetően valamennyi bérlőjükkel találtak 
megoldást a gyorsan változó környezetben. 
- Milyen válaszokat tudtak adni a koronavírus okozta turbulenciára?
- Jelenleg fejlesztést, beruházást nem tervezünk. Minden erőforrásunkkal azon 
dolgozunk, hogy a meglévő irodáinkat a lehető legjobb állapotban tartsuk, annak 
érdekében, hogy a bérlőink minél tovább maradjanak a Terraparkban. Hasonlóan az 
Önök honlapján megszólaltatott többi ingatlanpiaci szakemberhez, én is azt gon-
dolom, hogy nem látni még a vírus teljes hatását.
- Miként reagáltak a bérlőik?
- Voltak, akik a vírus kitörése után kétségbeesetten jelentkeztek nálunk, és arról 
érdeklődtek, hogy milyen stratégiánk van a vírus kezelésére. Tapasztaltunk szélső-
séges megnyilvánulásokat is, de végül velük is – ugyan nem egyszerűen és nem 
gyorsan – találtunk olyan megoldást, amely mindkét fél számára megfelelő. Töb-
ben voltak azok, akik hálájukat fejezték ki azért, amit fel tudtunk ajánlani segítség-
ként, és ilyenkor kicsit megnyugodtunk, hogy jó úton járunk. Volt pár olyan cég is, 
aki csak azért kérdezte meg, hogy adunk-e valami engedményt, mert úgy hallotta, 
hogy ez bevált stratégia az ingatlanpiacon. A bérlőink többsége nem jelzett semmi-
lyen problémát, és egyelőre a fizetési fegyelem sem mondható rosszabbnak, mint 
„békeidőben”. A járványhelyzet ellenére írtunk alá hosszabbításokat és új szerződé-
sek is születtek az elmúlt pár hónapban.
- Feltételezem, voltak, akik elmentek.
- Voltak bérlők, akik elmentek, mert épp lejárt a szerződésük és úgy döntöttek, 
hogy a válságra való tekintettel, most nem hosszabbítanak. Van olyan bérlőnk is, 
akit átköltöztettünk egy kisebb irodába: ők maradtak nálunk, és amint biztosabb 
lábakon állnak, vélhetően ismét növekedni fog a helyiségigényük. Ezen utóbbi tí-
pusú váltások inkább a kisebb bérlőinkkel történnek meg, akikből a Terraparkban 
sok van, hiszen immár hosszú évek óta szívesen adunk bérbe akár egyszemélyes 
vállalkozásoknak is irodát, akiket velünk ellentétben a legtöbb irodaház elutasít. Ez 
azt is jelenti, hogy nem szenvedünk nagy veszteséget, ha a közel száz bérlőnkből 
két-három vállalkozás máshol folytatja a munkáját vagy befejezi azt.
- Mi a helyzet a nagyobb bérlőikkel?
- Tapasztalatunk alapján ők most azt vizsgálják, hogy milyen módon ötvözhető 
az otthoni munka és a személyes irodai jelenlét. Olyan híreket egyelőre nem hal-
lottunk, hogy valamely nagy cég drasztikusan lecsökkentené az irodaterületét arra 
hivatkozva, hogy bevált a „home office”, és ezért a továbbiakban nincs szükségük 
„valódi” irodára. Ők is és mi is úgy véljük, igenis szükség van rá: más hangulatot, 
kultúrát nyújt a személyes jelenlét, az élő kommunikáció, amit csak részben tud 
kiváltani a telefonos vagy számítógépes beszélgetés. Az biztosnak tűnik, hogy a 
bérlők nagyobb léptékű növekedésben jelenleg nem gondolkodnak, inkább meg-
vizsgálják, hogy a meglévő irodaterületeket hogy lehet úgy átszervezni, hogy biz-
tonságosabb körülményeket nyújtsanak a dolgozóiknak.
- Ez technikailag megoldható?
- Igen, ez pontosan így van, a szintek, illetve a területek rugalmasan alakíthatóak. 
Emiatt a Terraparkból egyetlen cégnek sem kell költöznie vagy területet visszaadnia.

tájékoztató dokumentáció nélkül.
(Telefonon és e-mail keresztül 
feltett kérdésekre válaszolunk 3 
munkanapon belül.) Folyamatos 
rendelkezésre állás havonkén-
ti írásos tájékoztató dokumen-
tációval, jogszabályfigyeléssel. 
(Telefonon és e-mail keresztül 
feltett kérdésekre válaszolunk 3 
munkanapon belül.) Személyes 
konzultáció energetikai terüle-
ten. Szabadpiaci ajánlatkérési 
procedúra lebonyolítása, legjobb 
ajánlattevő kiválasztása. Közbe-
szerzési eljárások szakértői támo-
gatása. Megújuló energia felhasz-
nálási lehetőségek bemutatása. 
Kereskedőváltással kapcsolatos 
szakértés (független). Induló ke-
reskedők szakmai támogatása, 
engedélykérelem összeállítása. 
Kutatás. Energiaracionalizálási 
projektek szervezése, támogatása.
„Az ENERGIQ Kft. az EnAcTeam 
csoport tagja, melynek része 
az EN-Partner Kft. is, melynek 
földgázpiaci oktatási tevékeny-
sége szorosan kapcsolódik az 
ENERGIQ Kft. munkájához. A 
földgázpiaci oktatásokat 2015 
óta nagy sikerrel végezzük a ha-
zai energetikai szereplők kollégái 
számára, InHous és külső hely-
színen egyaránt, alap-, közép- és 
felső szinten egyaránt.”
 Mit jelentett a cégnek a korona-
vírus miatti korlátozás? „Alap-
vetően a külső helyszínen szerve-
zett képzéseinket és a személyes 

találkozásokat, megbeszéléseket 
korlátozta. Az időszak első két 
hete az otthoni munkafeltételek 
kialakításáról szólt. Azóta szeren-
csére töretlenül folynak a mun-
káink, sikeresen alkalmazzuk a 
digitális lehetőségeket a meetin-
gek, megbeszélések  folytatására. 
Pozitív hozadéknak tartjuk, hogy 
újragondolásra sarkallt bennün-
ket képzési üzletágunk digitális 
térbe történő kiterjesztésével. 
Ennek eredményeképpen már 
2020 nyár elejétől meghirdettük 
online oktatásainkat, melyekre 
már érkeznek a megkeresések.  A 
koronavírus miatti korlátozások 
tudatosabb felkészülést igényel-
nek mindenkitől, tekintettel a 
jövőre is.
És miért pont Budaörsöt illetve 
a Terraparkot választották az 
irodához? „Az ENERGIQ Kft 
székhelye Pécs melletti kis tele-
püléshez köthető, de a munkáink 
országos jellege miatt szorosan 
kötődik Budapesthez. Mivel két 
éve Budaörsön alakítottuk ki má-
sodik otthonunkat,és Budaörsöt 
alapvetően is nagyon jól meg-
közelíthető, kiváló adottságok-
kal rendelkező városnak tartjuk, 
ezért tartjuk jó ötletnek egy hely-
béli iroda bérlését. A Terrapark 
mind elhelyezkedésével, mind 
szolgáltatásaival elnyerte tetszé-
sünket, ezért választottunk ott 
irodát.”

  PBA INSURA ZRT.  
GALÁNTAI ZSOLT ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ ------------------------

A PBA Insura Zrt. 2015-ben köl-
tözött ide és most hosszabbítot-
tak. Az árbevétel alapján a TOP 
10 biztosításközvetítő cég között 
van. Az összes Magyarországon 
működő biztosító társaság termé-
két értékesítik ügyfeleik számára, 
aa lakossági szegmenstől a nagy-
vállalatig. (A Liget utca 3/3-ban 
várják a Terraparkban működő 
cégeket! Bővebben: www.insura.
hu). Mit jelentett a koronavírus 
miatti korlátozás? „Az üzleti ak-

tivitásaink a személyes értékesí-
tés területén jelentős mértékben 
csökkentek, leginkább az új biz-
tosítási szerződések kötése esett 
számottevően vissza, az online és 
a call centeres értékesítés viszont 
emelkedett.  És azért Budaörsöt, 
illetve a Terraparkot választottuk 
az irodához, mert győri központú 
a cég, és mivel a beszállítóink jel-
lemzően budapesti székhelyűek, 
így könnyebb az együttműködés, 
a kapcsolattartás.
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A Z E D I S O N C E N T E R B E N A Z U TO L S Ó 
K I L E N C L A K Á S K E R E S I  G A Z DÁ J ÁT

„A járvány hatásait 
már nem érezzük 
az ingatlanpiacon”

A járvány nyomában járó gazdasági válság lehetősége 
minden szektorban komoly fejfájást okozott – de talán 
az ingatlanpiacon voltak a legsötétebb félelmek. 
Mennyiben igazolják vissza a tények ezeket a negatív 
várakozásokat? 2020 lesz az új 2008? Ezekről a kérdések-
ről beszélgettünk a MB Ingatlan értékesítési vezetőjé-
vel. A cég Budaörsön, az Edison utcában építi városunk 
első geotermikus hűtő/fűtő rendszerrel működő, prémi-
um megjelenésű társasházát.

Megtorpanás volt, de a piac gyorsan alkalmazkodott az új hely-
zethez – összegezte az elmúlt hónapok tapasztalatait Balogh Lász-
ló. Elmondása alapján márciusban még voltak félelmek, nemcsak 
az eladások, hanem az építkezés folytatása kapcsán is jó néhány 
kérdőjel merült fel. 

„Ezek végül szerencsére teljesen alaptalanoknak bizonyultak. A 
kijárási korlátozásokkal együtt is akadálytalanul folyt az építkezés, 
az eredeti terveket tartani tudjuk, vevőink az elképzeléseknek meg-
felelően már idén beköltözhetnek és birtokba vehetik a lakásokat, 
illetve irodákat” – fogalmazott a szakember.

Az MB Ingatlan értékesítési vezetője azt is elmondta: az első 
riadalom elmúltával kifejezetten élénkebbé vált a kereslet: „a jár-
ványügyi helyzet első napjaiban mi is tapasztaltuk, hogy volt egy 
gyors zuhanás az érdeklődésben. De ez egy-két hét alatt lecsengett, 
áprilisban már ugyanúgy csörögtek az irodában a telefonok, mint 
az év elején.”

A szakember azt is hozzátette: az elmúlt hónapokban is folya-
matosan voltak eladásaik, az Edison Centerben az utolsó kilenc la-
kás keresi már csak a gazdáját. Ebben, mint mondta, valószínűleg 
az is szerepet játszik, hogy a 2020-as év már folyamatban levő épít-
kezésként érte őket, így lakásaikat még most is 5 százalékos áfával 
tudják kínálni, ami komoly árelőnyt jelent. Az év elejétől ugyanis 
ismét 27 százalékra nőtt az építkezések áfája.

„A munka nem áll le. Nem csak az építkezésben, de az értéke-
sítésben is folyamatosan azon dolgozunk, hogy vevőinknek ma-
ximális értéket tudjunk nyújtani. Jelenleg futó akciónk is segíti a 
választást: akik július végig szerződnek, számukra 1 millió forintos 
konyhabútor vásárlásra érvényes kupont adunk az új lakásukhoz” – 
összegezte Balogh László.
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Megnyitottunk!

www.autopalacebuda.hu

Budaörsi út 227.

Márkakereskedés 
és márkaszerviz 
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I D É N I S  V O LT S É TA 

budaörsi biokert
Lechner Judit budaörsi 
fűvészkertjében  
ismerkedtünk 
 június 28-án a gyógy-
növényekkel, a nyári 
virágokkal, valamint a 
levendulából és az 
ehhez kapcsolódó  
könyvekből is lehetett 
válogatni.

 Az idén járvány ide, jár-
vány oda, sokan –  25-

30-an – voltak kíváncsiak Lech-
ner Judit biokertjére a nyári 
napforduló idején. Itt voltak a 
budaörsi kertbarátok, és bár fő-
ként budaörsiek jöttek gyere-
kekkel, a fővárosból és például 
Érdről is érkezett látogató. 
Olyan is akadt a résztvevők kö-
zött, aki elmondása szerint négy 
évvel ezelőtt olvasott a Budaörsi 
Naplóban erről a lehetőségről és 
a cikk hatására évek óta gondol-
ta úgy, hogy szeretne ellátogatni 
a kerti sétára, az idén meg tette.

A kert varázsa mindenkit 
megfogott, az egyedülálló, vá-
rosi emberek által ritkán meg-
tapasztalt különleges illatok, 
szagok. Vagy akár azt a nyüzs-
gés, amit a kert élővilága jelent, 
a levendulák körül kergetőző 
pillangókkal és más rovarok-

kal, a ciripelő szöcskék, tücskök 
énekével, a sziklafalon hirtelen 
felrohanó siklóval, a fölöttünk 
lévő villanyoszlopon tanyázó 
cinke madárdalával.

A házigazda színes kerté-
szeti kiselőadást tartva vezetett 
körbe bennünket, miközben a 
meredek lejtőt legyőzve, szin-
te hegyet is kellett mászni, ám 
így még kalandosabbnak tűnt a 
vállalkozás. Megtudtuk, többek 
között, hogy az impozáns Tele-
ki virágot a felfedezője, Baum-
garten János erdélyi botanikus 
Teleki Sámuel kancellárról ne-
vezte el. 

A növény Erdélyben patak-
partokon, erdőszéleken gyakori, 
de Budaörsön az árnyékos, nyir-
kos helyen szépen egtelepíthető, 
a pillangók nagy örömére. Majd 
Judit Shakespeare-t ézte: tt egy 
rozmaringszál, az emlékezetre, 
néked, édes rózsám, hogy jus-
sak eszedbe!” 

Ez az a jelenet, mikor 
Ophelia Hamlet zavaros vi-
selkedését virágaival próbálta 
gyógyítani.  Budaörs helyi ha-
gyománya szerint, ha egy lány 
férjhez készült, arról lehetett 
tudni, hogy a kertjében, a ház 
előtt sok rozmaring virított, 
amiből került az esküvői koszo-
rúba is.

EllEr mária

fotóK: Kótány Katica
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I N T E R J Ú Á R E N DÁ S P É T E R R E L 

Illyés tanulmányi átlaga 4,75 lett 

Árendás Péter a budaör-
si Illyés Gyula 
Gimnázium igazgatója: 
“Már érezzük, és tartok 
tőle, hogy egyre jobban 
fogjuk érezni a 
Budaörsöt sújtó önkor-
mányzati forráselvoná-
sokat”. A gimnáziumban 
idén 4,75 az iskola 
összes tanulójának 
összes tantárgyból szer-
zett tanulmányi átlaga.

  Mint az Illyés közösségi 
oldaláról kiderül: idén 4,75 az 
iskola összes tanulójának ösz-
szes tantárgyból szerzett tanul-
mányi átlaga. Ez az elmúlt 5 év 
legjobb eredménye. Minek tu-
lajdonítja?
A tanulmányi átlag évek óta e 
körül mozog, néhány század el-
téréssel. Az Illyésben hosszú évek 
óta egy nagyon tudatos és szak-
mailag, pedagógiailag kiemelt 
felkészültségű tanári kar oktat-
ja-neveli a nagyon jó képességű, 
motivált diákokat.

  Hogy sikerültek az érettsé-
gik, volt-e bármilyen probléma?
Minden diák nagyon korrektül 
és eredményesen vett részt a táv-
oktatásban, nagyon szépen felké-
szült az érettségire. A végzős év-
folyam (109 tanuló) összesen 430 
középszintű és 178 emelt szintű 
érettségi vizsgát tett. A közép-
szintű érettségik átlaga: 4,86, az 

emelt szintűeké 4,92. A tanulók 
több mint felének (56 fő) kitűnő 
lett az érettségije. Egy teremben 
7-8 tanuló írásbelizett, mindenki 
példásan betartotta a biztonsági 
intézkedéseket (maszkhasználat, 
fertőtlenítés, távolságtartás, stb.), 
senki nem hiányzott az érett  sé-
giről.

  A távoktatásnak milyen 
negatív és pozitív tapasztalatai 
voltak? Ha nem lesz vírusve-
szély, megtartanak-e a normál 
tanítás során ezekből valamit?
Március 16-án azonnal beindult a 
távoktatás. Úgy döntöttünk, hogy 
az a legfontosabb szempont, hogy 
ne essenek ki értékes napok, min-
denki kezdje el olyan módsze-
rekkel, eszközökkel, amit ismer, 
amelyekhez ért. Lényegében két 
verziót használtunk az elmúlt 
három hónapban. Abban ma-
radtunk, hogy tanév végén egy 
alapos elemzés után választunk 
a két lehetőség közül, augusztus-
ban felkészülünk rá, és szeptem-
bertől egységesen a kiválasztott 
verzió szerinti távoktatást folyta-
tunk, ha újra szükség lesz rá. Ez 
az elemzés a végéhez közeledik, 
egy héten belül döntünk. Abban 
is döntöttünk, hogy (függetlenül 
a járványügyi helyzettől), szept-
embertől rendszerbe állítunk 
(működésben tartunk) távok-
tatási „szolgáltatásokat”, hogy 
bármikor „élesíteni lehessen” a 
rendszert.

  A következő tanévre 
hányszoros a túljelentkezés, mi-
lyen átlag felett vettek fel diáko-

kat és milyen egyéb szempontok 
szerint döntöttek?
A nyolcadikosok közül 2 osztály-
nyi tanulót veszünk fel (60-65 
főt), ide 400 diák jelentkezett, a 
hatodikosok közül 1 osztálynyit 
(30-33 főt), ide 200 diák jelent-
kezett, azaz a mintegy 100 fé-
rőhelyre 600-an, 93 különböző 
általános iskolából. A felvételi 
pontszámot két összetevőből 
számítjuk: az általános iskolai 
osztályzatokból és a felvételin 
megszerzett matematika és ma-
gyar tesztek pontszámából. A 
bekerülési ponthatár évről-évre 
változik (elsősorban az adott év-
ben megírandó felvételi tesztek 
nehézségétől függően). Az Illyés-
be felvettek tanulmányi átlaga 4.8 
körül van.

  Az Aramis sportcsarnok 
használata körül úgy tudom 
gondok voltak Önök és az egye-
sület között. Megoldódtak-e és 
ha igen, miként?
Az Aramis SE és az Illyés gimná-

zium (valamint a Budaörsi Diák-
sport Egyesület) között a csarnok 
építése alatt és megnyitása óta is 
kiváló (volt) a kapcsolat. Ám va-
lóban voltak viták a gimnázium 
és a fenntartó tankerület között 
abban, hogy a fenntartó heti hány 
órában bérelje a csarnokot, test-
nevelés órák tartására. Szerencsé-
re gyorsan sikerült megegyezni a 
tankerülettel.

  Megérezték-e, meg fogják-e 
érezni, hogy a budaörsi önkor-
mányzat gazdálkodását sújtják 
az állami elvonások?
Már érezzük, és tartok tőle, hogy 
egyre jobban fogjuk érezni a 
Budaörsöt sújtó önkormányzati 
forráselvonásokat. A város veze-
tői és a képviselő-testület az ösz-
szes budaörsi pedagógust érintő, 
támogató Clementis ösztöndíjat 
próbálja megőrizni, de a város 
életében nagyon fontos szerepet 
betöltő egyesületeknek, alapítvá-
nyoknak biztosan jóval kevesebb 
támogatás jut, mint korábban.

MARADTAK AZ IGAZGATÓK
Árendás Pétert a budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium 
igazgatóját – közeledő 
nyugdíjazására hivatkozva 
– 2020. júliustól újabb egy 
évre nevezte ki Kásler 
Miklós, az Emmi miniszte-
re az iskola élére – tudta 
meg lapunk. Turcsik 
Viktort, a Herman Ottó 
Általános Iskola igazgató-
ját azonban öt évre. 
Információnk szerint egyi-
kük esetében se volt más 
pályázó.
Mint emlékezetes, a két 
budaörsi iskola igazgató-
jának pályázatát tavaly 
ilyenkor indoklás nélkül 
visszadobta a miniszter. Mivel azonban más jelentkező nem volt, 
akkor egy-egy évvel hosszabbították meg a kinevezésüket, vél-
hetően azért, mert az igazgatók korábban tiltakoztak egyebek 
között az iskolák államosítása miatt. 
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A S Z TA L I T E N I S Z

Lányaink a negyedik 
csapatbajnoki 
címet ünnepelhetik

A budaörsi BSC asztali-
tenisz csapata nyerte a 
nők küzdelmét az aszta-
litenisz Extraliga négyes 
döntőjében, a 
Marczibányi téri Ormai 
Csarnokban tegnap.

 A hétfői fináléban az 
Erdért SE volt a budaörsi 

favorit csapat ellenfele, és bár 
Ambrus Krisztina legyőzte Pergel 
Szandrát, összességében maga-
biztos budaörsi siker született. Az 
utolsó meccsen Pergel 3-0-ra ver-
te Imre Leilát, így 11 év után győ-
zelemmel búcsúzott csapatától. A 
válogatott játékos a következő 
szezonban már a francia 
Quimper gárdáját erősíti majd.

Csapatunk 2011, 2013 és 
2015 után negyedik csapatbaj-
noki címét ünnepelheti. Most 

a bronzérmet a Kecskemét sze-
rezte meg.A magyar szövetség 
lezárta a koronavírus-helyzet 
miatt korábban felfüggesztett 
csapatbajnoki idényt, az egyet-
len kivételt az élvonal négyes fi-
náléja jelentette. Az elmúlt évek-
ben az alapszakasz-győztesek 
a negyedik helyezettekkel, míg 
a másodikak a harmadikokkal 
csaptak össze az elődöntőben, a 
félbeszakadt bajnokság sajátos 
helyzete miatt azonban ezúttal 
sorsolással döntöttek a páro-
sításról. A viadal összdíjazása 
hárommillió forint, a győztesek 
750 ezerrel gazdagodnak.

A MOATSZ 2015 óta rendezi 
meg a mai formájában a négyes 
döntőt, amelyben a férfi és női 
Extraliga alapszakaszának első 
négy helyezettje küzd meg a 
bajnoki címért és a dobogós he-
lyekért.

M OYR A - B U DAÖ R S H A N D B A L L 

új játékos
Bódi Bernadett július 
közepén Moyra-Budaörs 
Handball játékosaként 
kezdi meg a nyári felké-
szülést és szeptember-
től velünk harcol a felju-
tásért. A négyszeres 
Bajnokok Ligája győztes 
klasszis hosszútávú, 
hároméves szerződést 
kötött klubunkkal.

 Bódi Bernadett Szegeden 
kezdett el kézilabdázni, ké-

sőbb Orosházáról került Győrbe. 
2007-ben szerződött Dániába a 
Randers csapatához, onnan pedig 
Békéscsabán, Siófokon és a Duna-
újváros csapatán át vezetett vissza 
2013-ban az útja Győrbe.

13 szezonon keresztül viselte a 
Győri ETO mezét. Ez idő alatt hét-
szer-hétszer nyert magyar bajnok-
ságot és Magyar Kupát a csapattal, 
valamint négyszeres Bajnokok 
Ligája győztes. Érdekesség, hogy 
ha megrendezik a 2019–2020-as 
szezon női kézilabda Bajnokok 
Ligája négyes döntőjét, és azt meg 
is nyeri a Győri Audi ETO KC, ak-
kor ő is aranyérmes lesz, hiszen a 
négyes döntőig vezető meccseken 
rendszeresen pályára lépett.

„Győrben a sportág legmaga-
sabb céljaiért küzdhettem, hálás 
vagyok mind a két felejthetetlen 
korszakért, amit az ETO-ban tölt-
hettem. Sok ingázással töltött év 
után szerettem volna közelebb len-
ni a családomhoz, úgy, hogy azt ál-
talam szenvedélyesen szeretett ké-
zilabdát sem kell feladnom. Hosszú 
távú, mind a két fél számára ked-
vező megállapodást kötöttünk a 
budaörsi vezetőkkel, akik a pályán 
és a pályán kívüli céljaimban egy-
aránt támogatnak. Ameddig bírni 
fogom, mindenképpen szeretnék 
kézilabdázni. Hornyák Ágival, 
Pálos-Bognár Barbarával, Hajduch 
Csengével és Szabadfi Ágnessel is 
játszottam már együtt korábban, 
izgatottan várom a közös felkészü-
lést és a bemutatkozást budaörsi 

színekben. Különösebb győzködés-
re nem volt szükségem, jó hangu-
latú, barátságos közösségbe kerül-
tem. A karrierem során többször 
is játszottam már a BVUSS-ben, 
nagyon szeretem a csarnokot, min-
den körülmény adott a zavartalan 
munkavégzéshez. Cél az NB I-be 
feljutás, aminek meg kell valósulnia 
idén. Azon leszek, hogy a tudásom 
legjavával segítsem a klubot. Tem-
pó Budaörs!” 

forrás: budaorshandball.hu

fotó: rédl dávid 

NÉVJEGY:
Bódi Bernadett 
Poszt: jobbszélső 
Mezszám: 33 
Született: Szeged, 
1986. március 9. 
Magasság/súly: 
175 cm /  66 kg
Korábbi klubjai: Szeged 
KKSE, Agro SE Orosháza, 
Győri ETO KC, Randers 
HK, Békéscsabai ENKSE, 
Siófok KC, Dunaújvárosi 
Kohász KA, Győri ETO KC 
Kiemelkedő eredményei: 
négyszeres BL-győztes, 
EB-bronzérmes, hétsze-
res magyar bajnok és 
Magyar Kupa győztes

EREDMÉNYEK 

SH-ITB Budaörs 2i SC – Budapesti Erdért SE  4-1  
Pergel Szandra, Fazekas Mária-Varga Tímea, Imre Leila. . . .  3-0 (6, 6, 6) 
Surján Szabina-Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-0 (10, 9, 7) 
Pergel-Ambrus Krisztina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 (6, -5, -7, -5) 
Lovas Petra-Varga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-0 (4, 5, 8) 
Pergel-Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0 (5, 10, 9)
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K U T Y Á K AT  M É R G E Z E T T 
VA L A K I 

B U DAÖ R S Ö N

“Négy pulimat mérgezték meg 
Budaörsön csigaméreggel, senki 
nem élte túl. A feljelentést meg-

teszem. Fanni, Emma, Kiscsajszi, 
Cimbi!” – olvasható Kati bejegyzé-
se júniusban a Magyar puli közös-
ségi csoportban. A Budaörsi Ka-

maraerdő csoportban Annamária 
azt írja, hogy “az Aradi, Fodros és 

Fátyol utca környékén megmérgez-
tek öt kutyát, ebből négy meghalt.” 

Sajnos többször adtunk már 
hírt hasonló, értelmetlen tettek-
ről, például szögekkel teletűzdelt 

virsliről, máskor fagyállóval itatták 
meg az állatokat. Ne legyünk restek 
feljelentést tenni, hiszen a Büntető 
Törvénykönyv szerint az a személy, 
aki gerinces állatot indokolatlanul 
oly módon bántalmaz, hogy annak 
maradandó egészségkárosodását 

vagy pusztulását okozza, akár 
három évig terjedő szabadságvesz-

téssel büntethető.

B Á N Y AT Ó B A N 
N E  F Ü R Ö D J Ü N K , 

É S  E G YÉ B F O N TO S 
S Z A B Á LYO K

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

az ellenőrzött strandoknál.

A szabadvizeken való tar-
tózkodás szabályai mindenkire 
vonatkoznak, melyeket nagyon 
fontos betartani, hiszen élettani, 

egészségügyi és jogi, következmé-
nyei is lehetnek. A forró napokon 
nagyon sokan keresik fel a hűvös 
vizű bányatavainkat, azonban az 
alapvető szabályokkal sincsenek 

tisztában.

Pest megye közel negyven 
bányatavából mindösszesen 

 9 területén engedélyezett a fürdés. 
(Dunaharaszti, Dunavarsány, Dél-
egyházi tórendszer 2-4-6-os taván, 
Kiskunlacháza, Pócsmegyer, Ápor-
ka). Mindemellett Kiskunlacházán, 
Dunavarsányban pedig lehetőség 

van a jetskizésre, az Omszki tó egy 
részén pedig lehet wakeboardozni.

A Duna Pest megyei szakaszán 
is vannak kijelölt fürdőhelyek: Du-
nabogdány, Göd alsó, Göd-felső, és 

Ráckevén találhatók.

(Tilos fürdeni hajóútban, 
kikötők, hajóállomások, vízi 

sporteszköz közlekedésére szol-
gáló pályák területén, városok 
területén, valamint éjszaka és 

korlátozott látási viszonyok kö-
zött, kivéve, ha a vízfelület meg 

van világítva, és legfeljebb a mély 
víz határáig. )

A fürdési tilalmát minden  
esetben 60×30 cm-es tiltó tábla 
jelzi, amely jól látható helyen  

kerül elhelyezésre.

Fürdésnek számít az úszás és a 
lubickolás mellett a játékcsónak, 
vízibicikli, banánhajó, gumimat-
rac vízen történő használata és az 

ezekről történő vízbeugrálás.
6 éven aluli vagy úszni nem tudó 

12 év alatti gyerek csak szülői 
felügyelettel fürödhet szabad vizek-

ben, ahol a fürdés engedélyezett
A fürdésre kijelölt területen rend-
szeresen ellenőrzik a víz minősé-

gét, megtalálható a mosdó, zuhany, 
illemhely, hulladékgyűjtő, és a 

mentésre elsősegélynyújtásra kép-
zett személyzet.

A bányatavak mellől mindez 
hiányzik, jellemzőjük a kiszámít-

hatatlan mederviszony. Ezek a 
tavak néhány lépés után hirtelen 
mélyülnek, a nagy mélység miatt 

csak a felszín meleg, a hirtelen 
vízhőmérséklet csökkenés pedig 
könnyen okozhat izomgörcsöt, 

sokkot, szívmegállást.
Medrükben előfordulhatnak 
fém darabok, munkagép 

 alkatrészek, amik könnyen 
 okozhatnak sérülést,  

főleg a vízbe ugrálóknak.

 Aki a tiltás ellenére fürdőzik, 
nemcsak a testi épségét,  

egészségét, életét veszélyezteti,  
de szabály sértést követ el,  

vele szemben  
szabálysértési eljárás indul,  

ahol 5000-150.000 Ft-os  
pénzbírsággal is kiszabható  
A helyszíni bírság összege  

5000-50.000 Ft szabálysértési 
 bírságot szabhat ki  

a rendőrség,  
a közterület felügyelők,  
a természetvédelmi őr,   

az önkormányzati 
 természetvédelmi őr.

Akár bányatóhoz, akár épített 
strandra látogat bárki, fontos, 

hogy a saját és mások testi épsége 
mellett figyelmet fordítson a saját 
vagyonbiztonságra is! Lehetőség 
szerint őrzött parkolót válasszon! 

A gépkocsi utasterében semmit ne 
hagyjon! Távozáskor győződjön 
meg arról, hogy a kocsit biztosan 
bezárta-e. A strandokon leggyak-

rabban lopások fordulnak elő, 
de figyelemmel az is elkerülhető. 
Ahol lehetőség van rá, célszerű a 
csomagmegőrzőt használni! Őri-
zetlenül ne hagyjanak értékeket a 
törölközőn, takarón. Csak annyi 

pénzt vigyenek magukkal, ameny-
nyi feltétlenül szükséges. 

Kellemes, és biztonságos nyári 
időtöltést, kikapcsolódást kíván a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-

ság Bűnmegelőzési Osztálya!

Í T É L K E Z É S I  S Z Ü N E T 
A J Á R Á S B Í R Ó S ÁG O N

2020. július 15-étől augusz-
tus 20-áig ítélkezési szünetet 

tart a Budaörsi Járásbíróság. Az 
ítélkezési szünet időszaka alatt a 
járásbíróságon nem tartanak tár-

gyalást, kivéve személyes jelenlétet 
igénylő halaszthatatlan eljárási 

cselekmények esetén (pl. távoltar-
tás) a pénztár nem üzemel. Ügy-
félsegítő napot tartanak 9.00-től 
13.00 óráig július 20-án és 27-én 
augusztus 3-án, 10-én és 17-én. 
Az ügyfélcentrum hétfőtől pén-

tekig 9.00 és 11.00 óra között tart 
ügyfélfogadást. A bíróság polgári, 

végrehajtási, büntető és szabálysér-
tési ügyeletet tart.

Díjmentes 
felméréssel 
és ingyenes 
árajánlattal 
VÁRJUK
HÍVÁSÁT!

Tetőfedő munkák az egész ország területén!
Tel.: 36/20-210-1550    06/70-411-6512   
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A júniusi megfejtés: hatalmas teaválaszték

A JÓKENYÉR – ÍNYENCEK HÁZA

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

Kelemen Erika és Fábián Sándorné

2040 Budaörs, Budakeszi utca 1/2

www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince

… és a CSAKA Pince csapata

ÉLMÉNYEK A PINCÉBEN:
• ÜZLETI REGGELIK

• CÉGES RENDEZVÉNYEK

• CSAPATÉPÍTŐ (ÉLMÉNYFŐZÉS, ÉLMÉNYFESTÉS STB:)

• MAGÁN RENDEZVÉNYEK; SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS

• CSAKA GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK 

(BORVACSORA, SÖRVACSORA, BORKOSTOLÓ)

Információ árakról és aktuális programokról bővebben:

www.facebook.hu/csakapince

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

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

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

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

sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja

.....legyél te is Ínyenc!

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.

Csaka_Hirdetes_180x262_04.indd   1 2019. 06. 11.   10:26
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ÚJ TETŐK KIVITELEZÉSÉT VAGY 
HÉJAZATCSERÉT VÁLLALOK 

profi ács csapatommal! 
ÉRDEKLŐDNI: 30-685-8630 

www.budakornyekitv.hu

DIGI? TELEKOM? UPC?
NÉZZE A HELYI TV-T!

Tisztelt Lakosok, kedves Nézőink!

A Buda Környéki Televízió  
Budaörs és a környék lakosságának 

életét, kultúráját, programjait mutatja be.

DIGI: 155
UPC: 504

Magyar Telekom: 249
Magyar Telekom IP TV: 193

Kakuk Kornélia, főszerkesztő Tel.: 0630/630-8597

Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

Budaörsön az alábbi 
csatornahelyeken  

találják meg 
a helyi televíziót:

FénymásolásNyomtatás
Egyéb időpont 

telefonon egyeztethető 
06 30/645-4643  
06 30/192-6676

HOL? 
Budaörs, 

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

NYITVA:  

h.-cs.: 930 – 1700  

p.: 930 – 1500 



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

Újra itt a vásár az IKEA-ban! 
2020. július 2. és 2020. augusztus 5. között ismét 
kedvezményes áron vásárolhatod meg számos 
termékünket a budaörsi áruházban is. Siess, hogy 
ne maradj le róluk!

Nézz szét áruházunkban vagy online az IKEA.hu 
weboldalon!



AZ  Ú J OPEL

GRANDLAND 
HYBRID4

Kombinált használat esetén a Grandland X Hybrid 4 modell energiafogyasztása 20,3 kWh/100 km, üzemanyag-fogyasztása 1,4 l/100 km, károsanyag-kibocsátása 32 g/km.  Az említett üzemanyag-fogyasztási, CO2-kibocsátási 
és hatótávadatok 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-fo-
gyasztási, CO2-kibocsátási és hatótávadatok változhatnak a tényleges használati körülményektől és különböző tényezőktől függően, mint például: töltés gyakorisága, vezetési stílus, sebesség, konkrét felszerelések, opcio-
nális felszereltség, abroncsok formátuma, külső hőmérséklet és a jármű utasterének fűtési kényelme. A részletekről Opel márkakereskedőjénél 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 ingyene-
sen 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 követ-
kezik 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.

4X4 SUV EREJE
EGY HIBRID INTELLIGENCIÁJA


