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Budaörsi Napló

BALOGH LÁSZLÓ
ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ

+36 20 343 7773
edisoncenter.hu

MIÉRT BÉREL IRODÁT,  
HA SAJÁTJA IS LEHETNE? 

VÁSÁROLJON NÁLUNK IRODÁT AKÁR NHP HAJRÁ KEDVEZMÉNYES HITELLEL!

A+  ZÖLD IRODÁK BUDAÖRSÖN

ELADÓ

IRODA
HELYISÉG

1200 M2

Új helyi 
kisbuszok

Kőhegy 
Szakrális barlangtúra

Asztalitenisz
Cserék 
a női csapatban

Környezetvédelem

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!

5. 
oldal 

10. 
oldal 

16. 
oldal 



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.

NE VÁRJON, 
DIKTÁLJON!

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

ugyfelszolgalat.
vizmuvek.hu

Online ügyintézés

OTTHON+ OTTHON+
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INTERSPORT BUDAÖRS – A TESCO ÉS A KIKA MELLETT
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A Z O D VA S - H E G Y B O N TÁ S A E L L E N

Fellép a hatóság 
Múlt havi cikkünkben már 
foglalkoztunk az Odvas-
hegyen szembetűnő,  
nagy kiterjedésű tájsebbel 
és az építtetők hegy-
bontási kedvének törvényi 
hátterével.  

 Múlt hónapban írtunk a 
legutóbbi feltűnően lát-

ványos hegybontás kapcsán ar-
ról az általánossá váló helyzet-
ről, hogy az építtetők nem ve-
szik figyelembe a törvényi sza-
bályozásokat építkezéseik so-
rán. Akkor Csík Edina, a város 
főépítésze a konkrét Odvas-he-
gyi (Víg közből nyíló utcánál) 
esettel kapcsolatban elmondta, 
hogy: “Amikor megkezdődött a 
földmunka, akkor tettünk először 
feljelentést az illetékes hatóság-
nál Budakeszin, hiszen csak an�-
n�it bonthattak volna el a terület-
ből, amenn�i a ház megközelíté-
séhez feltétlenül szükséges. De 

jóval több földet termeltek ki. 
Ezért, ahog� a munkálatok ha-
ladtak, a napokban még eg�szer 
tettünk feljelentést Budakeszin, és 
most kaptunk csak rá választ, 
hog� megindítják az építésfel-
üg�eleti ellenőrzést”.

Ennek az intézkedésnek ered-
ményeként a budakeszi ha-
tóság valóban ellenőrizte az 
építkezést és körülményeit. A 
vizsgálat során pedig szabály-
talan tereprendezést állapítot-
tak meg és ezért építésrendé-
szeti eljárást indítanak az épít-
tetővel szemben. Mivel sikerült 

az illetékes hatóság figyelmét 
a problémára irányítani, és az 
megállapította a szabálytalan-
ságot, az eljárás során minden 
bizonnyal kötelezni fogja az épít-
tetőt a terep – legalább részleges 
– helyreállítására, illetve a terep 
kialakításával kapcsolatban az 
épület tervein is valószínűleg 
változtatásokat fognak kérni – 
tudtuk meg most Csík Edinától. 
„Múlt héten kaptuk kézhez Buda-
keszi Építéshatóság végzését, amit 
nem adhatunk ki, iratbetekintés 
csak az ingatlan-tulajdonos szá-
mára lehetséges” – mondta még 
kérdéseinkre válaszolva. Hoz-
zátéve: „Sajnos más esetben 
sem tud önkormányzatunk 
egyebet tenni, mint ahogy 
ezen ügy kapcsán is eljártunk: 
értesítjük Budakeszi Építéshatósá-
got az általunk szabál�talannak 
vélt építkezésekről, akik hatósági 
eszközeikkel ig�ekeznek jó irán�ba 
terelni építtetőket, tervezőket.”

B. É. - E. E. 

A Z M0- Á S É S A Z 1- E S F Ő Ú T C S O M Ó P O N TJ Á B A N

Megváltozott a forgalmi rend 
Az M1-es autópálya felújítá-
si munkáihoz kapcsolódóan 
megváltozott a forgalmi 
rend az M0-ás autóút és az 
1-es főút csomópontjában. A 
változtatásra a lezárt 
biatorbágyi felhajtó miatt 
van szükség, mely megol-
dással a szakemberek a for-
galom könnyebb lefolyását 
biztosítják.

 A forgalmi rend módosítását 
követően az 1-es főúton Bia-

torbágy felől a körforgalomba a for-
galom két sávon haladhat be, továb-
bá a körpályán részben két sávot ala-
kítottak ki a szakemberek. A részint 
spirális körforgalmi kialakításnak kö-

szönhetően a csomópont kapacitása 
növekedni fog, a forgalom a körfor-
galmon dinamikusabban tud keresz-
tül haladni. A körforgalom spirális ki-
alakítására tekintettel a Biatorbágy 
felől érkezőknek a választott forgalmi 
sáv már a körforgalomba való belé-
pés előtt előre meghatározza, mely 
kijáraton tudják majd elhagyni a kör-
forgalmat. A külső sávban érkezők az 
ipari park felé, illetve az 1-es főúton 
Budapest felé tudnak tovább haladni, 
míg a belső sávban érkezők az M0-ás 
autóút felé tudnak tovább haladni.

A társaság arra kéri a közlekedő-
ket, hogy a megváltozott forgalmi 
rendre tekintettel fokozott figye-
lemmel vezessenek a csomópont-
ban, illetve annak környezetében. A 
közlekedőknek ajánlott még indulás 
előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, 

munkavégzéshez kapcsolódó aktuá-
lis forgalmi helyzetről a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatá-
nál, a www.utinform.hu weboldalon, 
de érdemes navigációs, közösségi 
autós alkalmazást is használniuk, 
hogy az optimális útvonalukat meg-
tervezhessék.

Forrás: sajtóközlEmÉny

N E M Z E T KÖ Z I 
D E S I G N - D Í J AT 

NYE R T E K

 „BIG SEE”
A BIG SEE egy szlovén központú 

vállalkozás, amely 19 országból, köztük 
Magyarországról gyűjti az ajánlásokat 
és díjazza a délkelet-európai régió kre-
atív ötleteit, többek között az építészet, 
belsőépítészet, termék- és divattervezés 
területén a legkiválóbb munkákat. Az 
elmúlt hetekben hirdették ki a 2020-as 
eredményeket és építészet kategóriában 
három budaörsi épületet is találtunk a 
díjazottak között: az új buszvégállomást, 
a kis benzinkutat a Kötő utcánál és egy 
frankhegyi családi házat. 

A budaörsi buszpályaudvaron az újra 
gondolt forgalmi rendszerben az épületet 
az előző helyzettel szemben lévő oldalra 
helyezték el, fizikai akadályt építve, hogy 
a gyalogosok keresztben átvágjanak az 
úton. Évtizedek óta működik egy kis, 
kétsávos benzinkút a főút mentén. Az 
átalakítás fő célja az volt, hogy egy mo-
dern, de a kisvárosias környezetbe illő, 
minimalista stílusú benzinkút épüljön a 
régi helyén és  amit lehet, használjanak 
fel hozzá a meglévő elemekből. 

A díjazott ház Budaörs felső részén, a 
Frankhegyen épült. Elhelyezését a telek 
keskenysége és a szomszédok közelsége 
ihlette. A ház vonalát a tervező kissé fé-
kezi a lejtő irányába, amikor eléri a szom-
széd telek elejét. 

Forrás: 

https://bigsee.eu/hungary/
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P R Ó B AÜ Z E M B E N 

ÚJ HELYI 
KISBUSZOK

Pár napja feltűnhetett a 
budaörsieknek, hogy a két 
helyi körjáraton, a 288-as és 
a 289-es vonalán új buszok is 
közlekednek. Egyelőre azon-
ban próbaüzemben – tudtuk 
meg a szolgáltatónál Váradi 
Gábor területi vezetőtől.

A budaörsi helyi közleke-
dést szerződés szerint 2013. 
május 1-jétől óta szolgáltató 
Homm Kft. közösségi oldalán 
osztotta meg néhány napja azt 
a videót, melyben átvesznek az 
Iveco Danube Truck Magyar-
ország Kft.-től hét midibuszt. 
Ezek közül néhányat próba-
üzemben már be is állítottak a 
288-as és a 289-es vonalára. A 
cég videója alatt pedig a buda-

örsi közösségi oldalakon meg-
indult a találgatás, hogy ez va-
jon járatsűrítést is maga után 
vonhat-e, illetve változik-e a 
menetrend, az útvonal. Ezek-
re a felvetésekre azonban 
majd csak augusztus végén, 
szeptember elején kapha-
tunk választ – mondta a Bu-
daörsi Naplónak Váradi Gábor 
-, akkor ugyanis a szolgáltatást 
megrendelő önkormányzattal 
közösen hivatalos sajtótájékoz-
tatót tartanak.

Ami tehát most biztos, 
hogy az új városi autóbuszok 
ahogy Tóth Balázs, a Homm 
Kft. ügyvezetője fogalmazott a 
beszerzői eseményen az új jár-
művekkel kapcsolatban: „Me-
rem azt mondani, hog� ebben 
a kategóriában ezeknél nincs 
jobb a piacon.”

B. É. 

N E G Y V E N É V E S TÁV H Ő V E Z E T É K E K A L A KÓT E L E P E N

Végre megújulnak 
Régóta tervezett rekonst-
rukció vette kezdetét a 
lakótelepen: megújulnak a 
negyven éves 
távhővezetékek, így akár 
újabb négy évtizedig is biz-
tonságosan fogják szolgál-
ni a lakosságot. A beruhá-
zás  szeptember 25-éig 
tart, így a fűtési szezon 
kezdetére már az új csöve-
ket használják.

 Megkezdte az úgyneve-
zett primer táv hő ve ze-

té kek cseréjét a BTG Nonprofit 
Kft. azokon a vezetékszakaszo-
kon, amelyek a rendszer meg-
építése óta nem voltak cserélve, 
így koruk helyenként már a 40 
évet is eléri. A beruházás leg-
főbb célja a hőveszteség csök-
kentése, a vízszivárgások meg-
szüntetése és az üzembiztonság 
maximalizálása.

A rekonstrukcióra két, ösz-
szesen 1000 méteres szakaszon 
kerül sor, a Patkó utcában és az 
Iskola téren.  A kivitelezés be-
fejezésének határideje szep-
tember 25.

Annak érdekében, hogy fo-
lyamatos legyen a melegvíz-el-
látás, egy ideiglenes földfelszín 
feletti vezetéket építenek ki, 
amelyet az üzemi vezeték elké-
szülte után elbontanak.

A kivitelezők maximálisan 
alkalmazkodni fognak a fogyasz-
tói igényekhez. Szolgál ta tás-
kiesésre két alkalommal lehet 
számítani: az ideiglenes vezeték 
rákötésekor és az végső vezeték 
üzembe helyezésekor. Az előre 
látható leállásokról a közös kép-
viselők három nappal korábban 
értesítést kapnak. A melegvíz-
ellátási szünetek előre láthatóan 
8-18 óra közé fognak esni, hogy 
a fogyasztók a reggeli és esti 
csúcsidőszakban ne maradjanak 
ellátatlanul.  Az érintett helyszí-
nek: Szabadság út 133, Patkó 
utca 1-3-5-7-9, Patkó Óvoda, 
Szivárvány út 2-4-6-8, Puskás 
Tivadar utca 55, Gimnázium, 
Nádas dűlő sétány 1-3, 5-15-
17-21, Napsugár sétány 1-7, 
2-4, Szivárvány utca 1-3-5,10-
12, 14-24, 26-30,11-21.

BővEBBEn:

https://budaorsinaplo.hu/vegre-

megujulnak-a-negyveneves-

tavhovezetekek-a-lakotelepen/

J Ó L E N N E E G Y K U T YA K I K É PZŐ KÖ Z P O N T VAG Y K U T YA PA N Z I Ó I S

Pályázat az állatmenhelyre 
A Törökbálinton működő 
budaörsi állatmenhely és 
gyepmesteri telep üzemel-
tetésére pályázatot írt ki 
az önkormányzat, aminek 
beadási határideje 2020. 
augusztus 31. 12,00 óra. 
miért van erre szükség? – 
kérdeztük Nagy Ildikó 
Emesét a városháza sajtó-
referensét.

 Az állatmenhely és gyep-
mesteri telep üzemelte-

tését jelenleg a BTG Nonprofit 
Kft. végzi, a menhelyre beszállí-
tott állatok gondozását, vala-
mint a közterületről begyűjtött 
állati tetemek ideiglenes tárolá-

sát pedig az Állat- és Természet-
védők Budaörsi Egyesülete. A 
telep hatályos engedélye 80 ku-
tya és 60 macska befogadására 
ad lehetőséget. A telep üzemel-
tetéséhez szükséges valameny-
nyi költség az önkormányzatot 
terheli (közüzemi díjak, karban-
tartási, javítási költségek, az 
üzemeltetéssel kapcsolatban 
megkötött szerződések).

Az egyesület a feladatai el-
végzéséhez – amely különösen 
a menhelyre befogadott állatok 
gondozása, egészségügyi ellá-
tása, örökbefogadásuk előmoz-
dítása, a kóbor állatok befogása, 
a közterületen elhullott állati 
tetemek begyűjtése – évente 
kap támogatást az önkormány-
zattól.

A telep műszaki állapo-
ta elavult, felújításra szorul, 
amelynek végrehajtására az 
önkormányzat terveket ké-
szíttetett (teljes elektromos há-
lózat felújítása, vezetékes vízhá-
lózat kiépítése). Erre azonban 
most nem igazán van önkor-
mányzati forrás.

A jövő? “Azért írtunk ki 
pályázatot, hogy lehetőséget 
adjunk a menhely és gyep-
mesteri telep üzemeltetésére 
olyan befektetők számára, 
akik a telep mellett esetleg 
egy kutyakiképző központ, 
kutyapanzió vagy más ha-
sonló vállalkozás működteté-
sében is lehetőséget látnak” 
– tudtuk meg.

EE
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T E G Y Ü N K M I  MAG U N K A KÖ R NYE Z E T Ü N K É R T… – S Z U B J E K T Í V

Ne csak beszéljünk róla!
Mit akarok mondani? 
Elsősorban azt, hogy 
amit mi magunk csiná-
lunk, azzal bizony sok-
szor ellentmondunk 
annak, amit környezet-
védelem címszó alatt 
beszélünk.

 Nagyon nem egyértelmű a 
budaörsiek hozzáállása 

környezetünk megóvásához. Míg 
egyfelől sokan aggódnak (jogo-
san!) általában és mások építkezé-
sét látva például a hegyeink/
dombjaink beépítése miatt és 
hogy a csúcshoz egyre közelebb 
nőnek ki a házak a földből, nem is 
kicsik; másfelől ha a saját telkeik 
beépíthetőségéről van szó, az em-
berek igyekeznek megtalálni a 
korlátozó szabályozások alól a ki-
búvókat, és ha úgy rajzolja meg az 
építész a tervet, akár egy-két vagy 
több fa kivágását sem sajnálják.

Ugyanezt a kettősséget láttam 
az elmúlt hetekben a szúnyog-

irtás kapcsán kialakult vitában, 
a közösségi médiában. Vannak, 
akik már jó előre tiltakoztak, 
hogy az elmúlt évekhez hason-
lóan repülőről kiszórt vegyszer-
rel szabaduljunk meg a kicsiny 
vérszívóktól, mert ennek a mód-
szernek az élővilág egyensúlya is 
áldozatul esik. Majd az elmaradt 
irtás után, amikor már megje-
lentek a szúnyogok, többen úgy 
érveltek, ha eddig jó volt így, 
minek változtatni azon, ami 
“bevált”. És igen nehezen akar-
ták elfogadni, hogy nem(csak) 
az EU előírása miatt (ez nem a 
“görbe uborka” esete) kell áttérni 
átmenetileg a földi gyérítésre és 
minél előbb a biológiai szúnyog-
mentesítésre, hanem a saját és 
gyerekeink jövőjéért.

A fentieknél is furcsább szá-
momra a környezetünkhöz való 
hozzáállásunk például a kirán-
dulók körében. Ők ugyanis érte-
lemszerűen szeretik a természetet, 
hiszen azért húznak túracipőt. 
Ugyanakkor képesek leszedni a 
Kőhegyen, a Naphegyen, a Feny-

vesben stb. a védett virágokat és 
csokraikat a közösségi oldalakon 
meg is osztani. És igen, sajnos 
képesek eldobálni a kiürült flako-
nokat, zacskókat, összetört üveget, 
letérve a kijelölt útról letaposni, 
ami a lábuk alá kerül. Képesek 
biciklizni, lovagolni ott, ahol nem 
szabadna és akár az országos tűz-
gyújtási tilalmat megszegve képe-
sek egy kis szalonnasütögetésért 
kockára tenni mind a természeti 

értékeinket, vagy akár a közelben 
lévő lakó ingatlanokat is. Majd 
ugyanők haragudni azokra, akik 
időként összeszedik utánuk a sze-
metet, vagy akár élőláncot alkotva 
igyekeznek megállítani a védendő 
területekre induló munkagépeket. 
Akadályozni a “fejlődést…”

A környezettudatosság persze 
nagyon tág téma, és hogy meny-
nyire vagyunk, mi budaörsiek 
azok, azon is le lehet egyebek 
között mérni, ha belenézünk a 
háztartási kukákba. Némelyik 
eldobható “szatyor a szatyorban” 
és más csomagolóanyagokkal van 
tele, meg letört vécéülőkével, félig 
megevett dinnyével, penészes, de 
kibontatlan kenyerekkel, felvá-
gottakkal, törött játékokkal, ki-
nőtt ruhákkal és így tovább. Nem 
mondom, hogy ha már sikerült 
ilyeneket “előállítani”, ne dobjuk 
ki. De ugye kevesebb a szatyor, 
ha van vászontáskánk. Az élelmi-
szer vásárlásánál pedig érdemes 
odafigyelni miből mennyi kell, 
és a kinőtt ruha tovább ajándé-
kozható. S látták, látják, hogy mi 

F Ü G G Ő L E G E S K E R T N E M, D E FAÜ LT E T É S I  A KC I Ó L E S Z

Vajon megvalósítható ez helyben is?
A bécsi városi tanács 
júniusi ülésén rendele-
tet hoztak az új épüle-
tek homlokzatának 
kötelező zöldítéséről, 
mellyel hozzájárulnak a 
mikroklíma hűtéséhez. 
Vajon ez Budaörsön is 
megvalósítható?

 Bécs már évek óta a vi-
lág legélhetőbb város-

aként van számon tartva, ami 
nem véletlen. Főváros létére is 
tele van ugyanis rengeteg park-
kal és zöldterülettel, ami mos-
tantól a földről átkúszik a há-

zak falaira is, miután a bécsi 
városi tanács júniusi ülésén 
rendeletet hozott az új épületek 
homlokzatának kötelező zöldí-
téséről. A rendeletben ponto-
san előírják, hogy a zöld hom-
lokzatoknak hogyan kell 
kinéznie. Az újonnan épített 
ház homlokzatának legalább 
egyötödét növényekkel kell be-
ültetni. Ez minden 7 és fél mé-
ternél magasabb új építésű 
lakó-, és ipari épületre vonat-
kozik, a város egész területén. 
A klasszikus családi házak, la-
kóparkok, nyaralók és kisker-
tek azonban egyelőre kikerül-
tek a szabályozás alól.

Jó példáért nem kell azon-

ban ilyen messzire menni. Bár 
nem kötelező, Újpesten is van-
nak már zölddel befuttatott pa-
nelházak, lásd képünket.

S vajon megvalósítható ez 
Budaörsön is? – kérdeztük 
Nagy Ildikó Emesét a város-
háza sajtóreferensét. “Összes-
ségében elmondható, hogy a 
függőleges felületek zölddel 
való betelepítésében azért nem 
gondolkodunk még, mert egy-
részt van bőven potenciál az 
egyéb zöldfelületi fejlesztések-
ben, másrészt ez jellemzően a 
nagyvárosi, magas házas, más 
zölddel nem nagyon rendelke-
ző környezetben indokolt, és 
elég drága fenntartású mód-



Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  7   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

J Ú L I U S U TO L S Ó S Z E R DÁ J Á N

Kertbarátok Napja
Nagy Sándor Lászlóné 
Nyíri Ágnes, a Kertészek 
és Kertbarátok Dr. Luntz 
Ottokár Körének tagja 
az ötletgazdája annak, 
hogy létezzen 
Kertbarátok Napja, s 
javasolta, ez legyen júli-
us utolsó szerdája.  
Ebből az alkalomból e 
nap délután a Kert ba-
rátok, a Kertvarázslók 
és más érdeklődők 
összegyűltek Ági néni-
nél a Széchenyi utcában, 
ahol a kert megtekinté-
sén kívül szíves vendég-
látásban és szakmai 
beszélgetésen  
vettek részt.

 Július utolsó szerdája lesz 
ezentúl a Kertbarátok 

Napja – legalábbis a budaörsi 
kertbarátoké. Nagyné Nyíri 
 Ágnes hiába kereste ugyanis a 
 Kertbarátok Világnapját az in-
terneten, ilyen nem létezik, csak 
Angliában tartanak kertészna-
pot, ezért kezdeményezte, hogy 
Budaörsön ezentúl minden év-
ben ünnepeljék meg a kertész-
kedést.

A Széchenyi utcában délután 
öt órától tárt kapu várta az érdek-
lődőket. A Jókai Mór Művelődési 
Ház képviseletében jelen volt Si-
mon Erika és Kőporosy Borbála, 
mert a kultúrháznak a karantén 
ideje alatt keletkezett kertészeti 
témájú csoportja, a Kertvarázs-
lók. A Kertészek és Kertbarátok 
Dr. Luntz Ottokár Körének is 
van Facebook oldala, a Budaörsi 
Kertbarátok Köre, ezeken ke-
resztül bárki fordulhat kertmű-
veléssel kapcsolatban tanácsért. 
Székelyné Szatmári Csilla kör-
nyezetvédelmi ügyintéző pedig a 
városháza nevében érkezett.

  Nagyné Nyíri Ágnes, a 
rendezvény szervezője és 

házigazdája köszöntötte az 
egybegyűlteket. Ezen az első 
budaörsi Kertbarátok Napján ő 
felajánlotta három veteményes 
ágyását művelésre olyanok szá-
mára, akiknek nincs lehető-
ségük otthon kertészkedésre. 
Ezeket az ágyások szeptember-
től gondozhatja majd használó-
ja. Hozzátette, ezt a sajátságos 
„közösségi kert” rendszert is ki 
lehetne terjeszteni egész Buda-
örsre, hogy aki kora vagy egész-
ségi állapota miatt már nem 
tudja az egész területét megmű-
velni, annak se verje fel a gyom 
a kertjét, ha volnának, akik szí-
vesen kertészkednének benne.

A rövid bevezető után Ági 
néni végigvezette a közel másfél 
tucat látogatót gazdag kertjé-
ben, melyet látva könnyen ért-
hetővé válik, milyen mennyiség 
és minőség az, amit a gazdasz-
szony még a piacra is ki tud vin-
ni. Az előkert a színes virágoké, 
míg hátul az őszibarack, ringló, 
szilva, füge és cseresznyefák ad-
ják változatosságát a kertnek, az 
enyhén lejtős terepen a vetemé-
nyesek teraszai kísérik az utat a 

túlsó végen álló baromfiudvar-
hoz. Az állatok szerepe szoro-
san kapcsolódik a növényekhez: 
a tyúktrágya segíti tápanyag el-
látásukat, míg a kacsák a mez-
telen csigákat falják fel az ágyá-
sokból.

A hagyományos ágyásokon 
kívül van néhány magaságyás 
is. Mindkét típusú veteményes 
telve van különböző zöldségnö-
vénnyel. A paradicsomon, ka-
ralábén, céklán kívül van még 
ott mángold, rebarbara, torma, 
sárgadinnye is és ez még nem 
a teljes választék. Leginkább 
a fehér padlizsánnak jártak 
csodájára, amit látva rögtön 
megérti az ember, miért hívják 
ezt a növényt tojásgyümölcsnek.

A bemutató séta után a tera-
szon várta a látogatókat a terülj 
asztalkám, a beharangozott zsí-
ros kenyér mellett sok zöldség, 
ezen kívül rengeteg sütemény 
biztosította, hogy senki ne ma-
radjon éhes a túra után. Tartal-
masan telt tehát az első buda-
örsi Kertbarátok Napja, aki ott 
volt, nem bánta meg.

BorhEgyi Éva

van a kukák mellé kitéve? Hetek 
óta rongyolódik például a lakó-
telepen egy heverő és egy dívány, 
máshol egy rossz monitor. Az 
Auchanból hazatolt és vissza már 
nem vitt bevásárlókosarakról 
nem is beszélve! Ezek a mosta-
niak lassabban korrodálódnak, 
mint a korábbiak, de még azok-
ból is látni itt-ott egy-egy törött 
darabot.

Mit akarok mondani? Első-
sorban azt, hogy amit mi magunk 
csinálunk, azzal bizony sokszor 
ellentmondunk annak, amit 
környezetvédelem címszó alatt 
beszélünk. Hibáztatjuk a kör-
nyezetrombolásért a szabályokat, 
a városvezetést, a szomszédot, 
az új ide költözőket és még sok 
mindenkit, csak magunkba nem 
nézünk, vagy igen ritkán. Pedig 
ezzel kellene kezdeni…

EllEr ErzsÉBEt

szer. Másrészt nálunk az éghaj-
lati adottságok teljesen mások, 
mint Ausztriában. Sokkal szá-
razabb, naposabb az időjárás, 
ami megnehezíti a növények 
mutatós, egészséges állapotban 
tartását függőleges felületeken. 
A locsolási költségek jelentő-
sen nagyobbak lennének ná-
lunk” – tudtuk meg.

Budaörsön azonban e he-
lyett lesz őszi faültetési kam-
pány, és a 2019-ben született 
újszülötteknek igényelt „baba-
fák” kiültetése is ősszel lesz. Az 
intézményi felújítások kapcsán 
is sok új növényt ültetnek, és 
konyhakertek is létrejönnek. 
Idén is díjazzák Budaörsön 
a szép, rendezett udvarokat, 
előkerteket: a Tiszta, virágos 
Budaörsért verseny keretében, 
aminek az eredményéről web-
oldalunkon számolunk be.

EE
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M E G Ú J U L A KÖ R NYE Z E T V É D E L M I  P R O G R A M 

Az önkormányzat tettei 
és tervei

Budaörsnek évek óta 
van környezetvédelmi 
programja, amit azon-
ban most újítanak meg 
és várhatóan egy hónap 
múlva kerül a képviselő-
testület elé jóváhagyás-
ra. Bővebben tehát 
akkor írunk majd róla. 
Addig a legfontosabb, 
aktuális információkat 
emelte ki Székelyné 
Szatmári Csilla környe-
zetvédelmi ügyintéző.

 „Nagy hangsúlyt kap idén a 
szelektív hulladék-gyűjtők 

és környezetük rendezése. A Pat-
kó utcai gyűjtőpont kerítése már 
megújult, kamerás megfigyelést 
kapott. Sokan nem tudják, de a 
szelektív gyűjtőpontokon kizáró-
lag műanyag, papír, fém és üveg 
helyezhető el. Sajnos nagyon sok 
olyan hulla dékot hordanak oda 
szán dé k osan, vagy tévedésből, 
ami nem oda való, például vegyes 
háztartási hulladék, lom, sitt, és 
veszélyes hulladék is kerül a gyűj-
tőpontokra. Azon túl, hogy ez ve-
szélyes lehet a lakosokra és hulla-
dékbegyűjtőkre is, ez illegális 
hulladék lerakásnak minősül és 
szabálysértési eljárás indulhat az 
elkövető ellen pedig, az illegális 
hulladék elszállítása jelentős költ-
ség az önkormányzatnak ezért az 
illegális hulladék lerakását a kihe-
lyezett kamerák segítségével meg-
akadályozzuk és szankcionáljuk” 
– tájékoztatta lapunkat Székelyné 
Szatmári Csilla. Hozzátéve: a 
Mező utcai, a Holdfény utcai és az 
Ifjúság utcai gyűjtőpontokat is 
körbekerítik és későbbiekben sze-
retnék bekamerázni a rendezett 
állapot érdekében. A társasházak 
éves lomtalanítása sem marad  
el, 2020. szeptember 12-én kerül 
rá sor. 

A veszélyes hulladék és e-hul-
ladék ugyanakkor szabályosan 
leadható egész évben Érden a Sas 
utcai hulladék udvarban, Buda-
örsön pedig gyűjtést szerveznek, 
melynek kitűzött időpontja 2020. 
október 10., szombat. A leadható 
hulladékok típusáról itt tájéko-
zódhatnak: https://www.eth-erd.
hu/udvar.php

Elindult az illegális hul-
ladéklerakók feltérképezése, 
felszámolása és az ismétlődő 
lerakások elleni védekezés kidol-
gozása, ami hatalmas feladatot 
jelent. Itt is a megelőzésen van 
a hangsúly. A szemét vonzza a 
szemetet, ezért a rendszeresített, 
állandóan problémát okozó he-
lyeken felhalmozott hulladákot 
elszállíttatják, a további lerakást 
megakadályozzák, elkerítéssel, 
bekamerázással. 

Sajnos sokan a zöldhulladékot 
nem tekintik hulladéknak. Pedig 
az elszállított illegálisan lerakott 
hulladék majd 50%-a kertekből 
származó avar, fűnyesedék, levá-
gott gally. A heti zöldjárat min-
denkitől elviszi a zöldhulladékot, 
de csak abban az esetben, ha az 
zöld zsákban vagy összekötegelve 
van kihelyezve a házaink elé. A 
közterületen, házunktól távolabb, 
szabálytalanul, vagy az erdőszélé-
re kihelyezett zöldhulladék ille-
gális hulladéklerakásnak minő-
sül, szintén szabálysértési eljárást 
vonhat maga után.

„Az önkormányzatok között 
az elsők között vagyunk, akik 
átfogó védekezési tervet dolgoz-
nak ki a szúnyoggyérítés terén. 
Az önkormányzat ökológusokból 
és biológusokból álló szakértői 
csapatot kért fel,  segítségükkel 
kidolgozzuk a hatékony biológi-
ai gyérítés forgatókönyvét, hogy 
a 2021-es szúnyogszezonban a 
biológiai gyérítés aránya növe-
kedhessen és földi kémiai gyérí-
tést csak a kritikus helyszíneken 
kelljen bevetni. Idén a járvány-

helyzet miatt elmaradt az újítás, 
de jövőre már a legkorszerűbb 
és legkörnyezetkímélőbb mód-
szereket alkalmazzuk” – hang-
súlyozta a szakember. Lakossági 
szemléletformáló kampányt is 
szeretnénk indítani, a Levegő 
Munkacsoporttal együttműköd-
ve, a hulladékkal történő fűtés 
káros hatásainak bemutatására, a 
korszerű és környezetbarát lehe-
tőségek ismertetésére.

„A házi tüzelőberendezések-
ben csak a direkt erre való tisz-
ta száraz fát, brikettet, pelletet 
szabad elégetni például a festett 
ablakkeretet már nem. Az OSB 
lap, bútorlap hiába fából van, 
műanyagot és ragasztót is  tartal-
maz elégetésekor rákkeltő, anya-
gok szabadulnak fel, mérgezik az 
egész környéket. Sajnos az sem 
ritka, hogy olajos rongyot, ház-
tartási hulladékot is rádobnak a 
tűzre. Nagyon ártalmas, szigorú-
an tilos” - tudtuk meg.

Időnként érkezik olyan beje-
lentés az önkormányzathoz, hogy 
itt-ott „gazos” a közterület. Az 
emberek mindenhol frissen nyírt 
gyepet szeretnének látni. Azon-
ban ezen a gondolkodásmódon 
is el kell kezdenünk változtatni 
– szögezi le a szakember. Termé-
szetesen ahol például parlagfüves 
a közterület, ott rendszeres a ka-
szálás. De a természetes virágos 
rétet idéző területeket érdemes 
más szemmel nézni. Ha meg-
hagyjuk, a hasznos élőlények, 
például méhek, katicák élőhelyet 
találnak, ezzel jót teszünk a ter-
mészetnek és magunknak is.

(Szerettük volna összeállítá-
sunkban ismertetni a megújuló 
környezetvédelmi programnak az 
építészettel, továbbá a zaj- és le-
vegőszennyezettséggel kapcsolatos 
megállapításait is, de lapzártánk 
idején erről még tart a lakossággal 
az egyeztetés, így a jövő hónapban 
térünk rá vissza – a szerk.) 

EE

Lévai utcai „gazos”

Bretzfeld úti méhlegelő
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Környezetvédelem – A Z É P Í TŐ I PA R B A N

Egyre többen beszélnek 
„zöld fordulatról” az ingatlan-
piacon (is). Napjaink meghatá-
rozó témája a klímaváltozás: 
nem csak a jogszabályi környe-
zet átalakulása, de a vásárlók 
érdeklődése is azt erősíti, hogy 
az építtető cégeknek egyre na-
gyobb hangsúlyt kell tenniük 
a környezetbartá megoldások, 
technológiák használatára.

„Az építés mellett az üze-
meltetés várható hatásait és 
költségeit is érdemes figye-
lembe venni. Hosszú évek 
tapasztalata igazolja vissza: 
egy jól átgondolt tervezés, az 
építési technológiák és meg-
oldások helyes megválasztása 
adott esetben már 3-5 év alatt 
vissza tudja hozni az esetleges 
extra költségeket. Talán ez is 
indokolja azt, hogy a környe-
zetbarát, energia-hatékony 
technológiák iránt egyre nő az 

érdeklődés” – mondta lapunk-
nak Balogh László.

A budaörsi Edison Centert 
építő MB Ingatlan értékesítési 
vezetője arra is emlékeztetett: 
a hatóságok hozzáállása is 
egyre szigorúbb, szinte évről-
évre emelkednek az elvárások. 
„De nem csak a jogi környezet 
alakul át, tapasztaljuk, hogy a 
vevők is egyre tudatosabban 
keresik az ilyen megoldásokat. 
2021-től pedig már csak olyan 
lakás kaphat használatbavételi 

engedélyt, amelynek energia-
igénye a nullához közelít és 
egyre komolyabb követelmé-
nyekre kell felkészülni a meg-
újuló energiahordozók felhasz-
nálásának a terén is” – mondta 
Balogh.

A cég budaörsi beruházása 
a szigorodó szabályoknak már 
most is megfelel. Az Edison 
Center fűtése illetve hűtése is 
geotermikus földhő használa-
tával valósul meg. A levegő hő-
cserélő rendszer segítségével 

ablaknyitás nélkül cserélhető 
a levegő és szabályozható a 
páratartalom – ráadásul a cse-
rélt levegőből kinyerik a hő-
energiát, amit visszajuttatnak 
az épületbe. Az alkalmazott, 
korszerű megoldásokkal az 
irodaépületben és a lakások-
ban is találkozhatnak majd a 
vásárlók.

„Az irodarész önmagában 
is páratlan beruházás Buda-
örsön: ez a város első valóban 
zöld irodaháza. Három szinten 
közel 1200 négyzetméternyi, 
A+ energiahatékonyságú iroda 
várja új gazdáját. Az MNB nö-
vekedési hitel programjában 
elérhető, alacsony kamatozású 
hitelnek köszönhetően most 
rendkívül gyors megtérülés-
sel számolhatnak a vásárlók. 
Kobban megéri vásárolni, mint 
bérelni” – fogalmazott a cég ér-
tékesítési vezetője. 

Zöld ház: nem csak a környezetet, hanem a pénztár-
cát is kíméli. Balogh Lászlóval, az Edison 
Center Budaörs építtetője, az MB Ingatlan értékesí-
tési vezetőjével beszélgettünk a megújuló energia 
használatáról, környezetbarát kialakításról vala-
mint a szigorodó jogszabályokról is.
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A V I L ÁG E L S Ő S Z E P LŐT E L E N F O G A N TATÁ S K Á P O L N Á J A

Szakrális barlangtúra
Amikor történelmi érde-
kességeket szeretnénk 
látni, a legritkábban 
gondolunk arra, hogy 
lakóhelyünkön keres-
géljünk. Most azonban 
ez történt, július 30-án 
ugyanis a Budaörsiek 
Facebook csoportban 
felvetett ötlethez tucat-
nyian csatlakoztak, és 
látogattuk meg közösen 
a kőhegyi barlangot. 
Kovács Richárd, a 
Wendler Ferenc Szűz 
Mária Alapítvány elnöke 
kalauzolta időben és 
térben az érdeklődőket.
 

 A kőhegyi barlang bejá-
ratait rács fedi és lakat 

őrzi, ami 2011-ben került oda, 
miután 2010-ben egy nagyobb 
beruházás keretében a barlan-
got a Budaörsi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat a városi ön-
kormányzat támogatásával 
rendbe hozatta. A bejáratokat 
fedő rács kulcsait pedig a 
Wendler Ferenc Szűz Mária 
Alapítvány őrzi, és mint július 
30-án délután Kovács Richárd, 
az alapítvány elnöke a Budaörsi-
ek Facebook csoportban Rozs-
nyai Márton szervezésében 
összejött érdeklődőknek el-
mondta, jelenleg az alapítvány 

tulajdona a kőhegyi kápolna és 
az itt található barlangok is. Ez 
utóbbiak egy része természetes, 
más része mesterségesen vájt 
üreg. Az is kiderült, hogy Kovács 
Richárd nem először kalauzolja 
itt az érdeklődőket, bár ez a le-
hetőség nem köztudott a város-
ban, és már több mint egy éve 
nem volt bejárás.

Az üregek történetének 
megértéséhez Kovács Richárd 
először a kápolnában elmesél-
te Wendler Ferenc és a Kőhegy 
históriáját. A történet szerint 
Wendler Ferenc álmaiban több-
ször megjelent a Szűzanya, 
először 1841-ben, majd 1847-
ben, és utóbbi alkalommal egy 
kőhegyi vadrózsabokor virágai-
ban látta meg az arcát meg azt 
a feliratot, hogy „Én vag�ok a 
Szeplőtelen Fogantatás”. Az ál-
mait elmondta a plébánosnak, 
az meg az érseknek. Az időpont 
azért fontos, mert a Szeplőtelen 
Fogantatás hittételét majd csak 

1854-ben hirdette ki a pápa, 
tehát Wendler Ferenc már több 
évvel korábban látta ezt. Sokan 
úgy tudják, a franciaországi 
Lourdes-ban van a világ első 
Szeplőtelen Fogantatás kápol-
nája. De ez nem így van, mert 
a kőhegyi korábbi – hallhattuk. 
Tény, hogy mindkettő a Szűz 
Máriával kapcsolatos látomás-
hoz kötődik. (...) Wendler Ferenc 
1857-ben, második felesége ha-
lála után kezdett el egy kereszt 
alakú üreget vájni a hegy olda-
lába, hogy oda beköltözzön. 
1878-ban meg is tette és innen-
től kezdve életét a kápolna gon-
dozásának szentelte. Később, 
1893-ban fia, András is felköl-
tözött hozzá, de nem a barlang-
ba, hanem épített egy kis házat 
(ez nem épült újra, bár tervben 
volt).  (...) Apja halála után And-
rás ápolta a kápolnát az első 
világháborúig, majd Wendler 
Ferenc unokája, Grósz Mátyás. 
1931-ben a család a gondozás 

feladatát átadta a Budaörsi Ró-
mai Katolikus Egyházközség-
nek. Ezekben az időkben min-
dig a „legderekabb legény” kap-
ta meg a kápolna kulcsát egy 
évre – mesélte Kovács Richárd 
– és azzal együtt a karbantartás 
feladatát, a meszelést, a javítá-
sokat. Ez nagy megtiszteltetés 
volt, a fiúk vetélkedtek érte. Az 
eredeti kápolnánál az utolsó 
mise 1945-ben volt, a második 
világháború után azonban gaz-
dátlanná vált, állapota romlott, 
falait széthordták építőanyag-
nak a faluba. Közadakozásból 
2003-ban építették újjá a mai 
és az egykori, az 1946-’47ben 
Németországba kitelepített bu-
daörsiek.

A barlangok rekonstrukcióját 
2010-ben kezdték el. Nagyon 
rossz állapotban volt, sok he-
lyen betömetékelődött, máshol 
a teteje beomlott. Eredetileg 
hosszabb a barlangrendszer, 
mint ami most megtekinthető 
– hangsúlyozta Kovács Richárd 
-, akik emlékeznek még rá, azt 
mondják, át lehetett menni az 
üregeken keresztül a hegy túlol-
dalára.  (...)

Rozsnyai Márton lapzártánk-
kor újabb barlanglátogatást 
szervez a közösségi oldalon, le-
het még csatlakozni.

B. É. 

a tEljEs cikk itt olvasható: 

https://budaorsinaplo.hu/szakralis-

barlangtura-es-a-vilag-elso-

szeplotelen-fogantatas-kapolna/
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M I LYE N A G M O M E N T E S É L E L M I S Z E R L Á N C? É S M I  A Z A B B C?

Így választottam 
TEJET az Auchanban

Van olyan, hogy a mul-
tik és a hazai termelők 
üzletpolitikai elképzelé-
seik találkoznak?
A Martontej márkanevű 
termékeket előállító, 
ráckeresztúri Prograg-
Agrárcentrum Kft. és a 
budaörsi központú 
Auchan esete azt hiszem 
ilyen. Cikkünkből az is 
kiderül, mit jelent a 
GMO mentesség és miért 
fontos, hogy a Prograg-
Agrárcentrum Kft.  
is BBC tag lett. 

Nehezen tudok választani 
a budaörsi Auchanban a pol-
cokon található, közel száz 
különböző helyről származó 
tejtermék közül. Szerencsére 
nem vagyok laktóz érzékeny, 
de azért eszembe jut egy cikk 
arról, hogy mikor és milyen 
formában egészséges a tej 
fogyasztása. Illetve egy má-
sik, aminek a lényege: ha már 
élelmiszert állítunk elő, te-
gyük ezt úgy, hogy lehetőség 
szerint az emberiség egész-
ségét szolgáljuk vele. 

„Kedves Partnerek, Érdek-
lődők, Martontej kedvelők! 
Örömmel értesítünk benne-
teket, hogy túl vagyunk az 
Élelmiszerlánc Biztonsági 
Centrum Nonprofit Kft. audi-
tá lásában egy újabb sikeres 
GMO mentes megméret-
tetésen és újabb egy évre 
megkaptuk a GMO mentes 
termelő üzemminősítést” – 
osztotta meg a napokban a 
Martontej márkanevű termé-
keket előállító, ráckeresztúri 
Prograg-Agrárcentrum Kft. a 
közösségi oldalán. A GMO az 
angol Genetically Modified 

Organisms rövidítése, és a 
genetikailag módosított szer-
vezeteket jelenti. Mint ahogy 
Bodó Ágoston a cég ügyve-
zetője írja, számukra a GMO 
mentesség hitbéli kérdés, 
mert a genetikai módosítások 
terén bekövetkezett, tudomá-
nyos léptékkel mérve is gyors 
fejlődés következtében nem 
jut elegendő idő a poten-
ciális veszélyek, valamint az 
emberi egészségre és az élő-
világra gyakorolt hosszú távú 
ha tások teljes kivizsgálására. 
Ezért elővigyázatosságból ők 
egy GMO-mentes élelmiszer-
láncot alakítottak ki. 

Az első láncszem a vál-
lalkozás saját földterülete-
in megtermelt takarmány. 
Nagy előrelépés volt, hogy 
2017-ben átálltak a lenmag 
alapú takarmányozásra és 
– társulva a Noack Magyar-
ország Kft-vel és a Vitafort 
Zrt-vel – 2019-ben tagjai 
lettek a francia Bleu-Blanc- 
Coeur (BBC, magyarul Kék 
Fehér Szív) szövetségnek. 
A BBC termékek jótékony 
hatását az emberek szerve-

zetére klinikai tanulmányok 
bizonyítják, az egészséges 
embereknél megelőzési cél-
lal, míg a krónikus betegség-
ben szenvedőknél kezelési 
céllal is fogyaszthatóak. Leg-
inkább a cukorbetegeknél, a 
szív és érrendszeri betegsé-
gekkel küzdőknél figyeltek 
meg pozitív hatásokat. Nem 
utolsó sorban a lenmagnak 
köszönhetően kellő fehérje is 
kerül az állatok szervezetébe, 
így nagyban csökkenthető 
a szójafelhasználás, ami je-
lentős a világon. Emellett ha 
a BBC modellnek megfelelő 
takarmányt fogyasztanak, a 
szarvasmarháknál jelentősen 
csökken a metánkibocsátás, 
ez pedig igen jelentős lépés a 
környezetvédelemben. 

A második láncszem a 
Martontej szarvasmarhatele-
pe Martonvásáron, amely min-
den környezetvédelmi előírás-
nak megfelel és ahonnan évi  
14 millió liter tej kerül a hazai 
boltokba.

A harmadik láncszem a  
12 000 liter/nap kapacitású 
tejfeldolgozó üzem, amely a 

zárt technológiának köszön-
hetően alkalmas kosher ter-
mékek gyártására is. 

A negyedik láncszem az 
értékesítés. A termelői pi-
acok, a termelők saját kis 
boltja vagy akár boltjai soha 
nem vehetik fel a versenyt a 
nemzetközi áruházláncok-
kal. Tehát a megoldás az, ha 
a multik és a hazai termelők 
üzletpolitikai elképzelései ta-
lálkoznak, hogy egészséges 
élelmiszereket kell eljuttatni 
a fogyasztók nagyobb töme-
géhez. Természetesen ehhez 
a vásárlók szemléletváltozá-
sa is szükséges, akik az „ol-
csóság” helyett a minőségi, 
finom, egyebek között GMO-
mentes magyar termékeket 
részesítik előnyben, illetve 
mondjuk a BBC termékeket. 

Még mindig nehezen tu-
dok választani a budaörsi 
Auchanban a polcokon a 
tejtermékeknél, majd végül 
leemelek egy saját márkásat. 
Megnézve a gyártót: nahát, 
ez is Martontej! Mehet a ko-
sárba…

EE
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NÉVJEGY:

 KOCSIS ANETT
A központ igazgatója. Diplomáit 
a Nyíregyházi Főiskolán, a 
Kodolányi János Egyetemen és 
a Budapesti Corvinus 
Egyetemen szerezte, jelenleg 
PhD-képzésben vesz részt a 
neveléstudomány területén. 
2007 óta foglalkozik különleges 
bánásmódot igénylő gyerme-
kekkel. „Pályám elején idősebb 
korosztállyal kezdtem dolgozni, 
de beigazolódott, hogy a korai 
életszakaszban kell kezdeni a 
fejlesztést. Így a leghatéko-
nyabb. Több magán fejlesztő 

központ munkájának elindításá-
ban vezető szerepet kaptam. 
Azonban soha nem mondtam le 
a speciális nevelési igényű gyer-
mekekkel való egyéni, fejlesztő 
munkáról. Szakterületem tehát 
a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek fejlesztése, de nemcsak 
magyar, hanem idegen anya-
nyelvűek számára is a magyar, 
mint idegen nyelv tanítása.” Az 
angol és német nyelvhez szok-
tatást azért kezdik el már óvo-
dáskorban, hogy a kicsik minél 
fogékonyabbak legyenek annak 
befogadására. Ez  később, az  
iskolás éveikben nagyon hasz-
nos lesz számukra. Anett hang-
súlyozza, hogy minden gyer-
meknek jár a személyre szabott 
megsegítés. Ehhez pedig – mint 
ebben az óvodában is - több 
szakterület, köztük gyógypeda-
gógusok, logopédusok, óvoda-
pedagógusok, mozgásterapeu-
ták közös munkája szükséges. 
De nemcsak a gyerekek, hanem 
a munkatársak „fejlesztése”, kép-
zése is nagyon fontos: „a testüle-
ten belül megkeressük a mun-
katársak személyiségének meg-
felelő továbbtanulási lehetősé-
geket, egyeztetve azokat az 
intézmény és a magánember 
érdekeivel.”

„M I N D E N T E G Y H E LYE N, M I N D E N B Ő L A L E G J O B B AT, 
M I N D E N Ó V O DÁ S U N K N A K ”

Beszélj velem!
Hova fordulhat egy szülő, 
ha a gyerekéről kiderül, 
hogy különleges bánásmó-
dot igényel? A Budaörsi 
Naplóban az elmúlt évek-
ben többször olvashattak 
már a Beszélj Velem Óvoda 
és Fejlesztőközpontról, 
ami ugyan nem helyben, 
hanem a közelben Nagy-
tétényben található, de  
– többek között a budaörsi 
önkormányzat anyagi 
támogatásának köszön-
hetően - sok budaörsi  
óvodásuk van. 

 A Beszélj Velem Óvoda és Fej-
lesztőközpont fenntartója a Be-

szélj Velem Alapítvány, amit 1996-ban 
egy olyan édesanya hozott létre, akinek 
a gyermeke súlyos beilleszkedési zava-
rokkal és magatartásbeli gondokkal 
küzdött, és aki ezzel köszönte meg az 
akkor kapott segítséget Kopp Miklósné 
Ági néninek, aki az alapítvány elnöke és 
a központ szakmai vezetője. Először őt 
kérdeztük. 

A módszer, amire a két intézmény 
épül, 23 éves. Mi az, ami most is alap és 
min kellett ennyi év alatt változtatni?

A módszerünk természetesen folya-
matosan megújul, hiszen a nevünkből is 
adódik „Beszélj Velem”, vagyis a gyermek 
diagnózisának megfelelő speciális kom-
munikáció kialakítása az elsődleges cél, 
illetve a nyelvi fejlesztés. Ezen túl azon-
ban nálunk a gyerekek mindent egy he-
lyen megkapnak, így nincs szükség arra, 
hogy óvoda után különböző helyekre 
vigyék őket a szüleik fejleszteni, mozog-
ni. Ennek érdekében több szakterület 
képviselői dolgoznak együtt.  Már több 
éve összeszokott, kiváló csapatunk van, 
jórészt fiatalok, de több évtizedes gya-
korlattal rendelkező kollégák is. Ugyan-
akkor az évek alatt igazodnunk kellett 

természetesen a változó elvárásokhoz, a 
családok, az önkormányzatok és az állam 
részéről, hiszen például a ránk vonatkozó 
törvények is változtak. 

Honnan jönnek a gyerekek ide 
Nagytéténybe, hányat tudnak fogadni 
és mennyire adottak az eredményes 
munkához a feltételek? 

Egész Magyarországról jönnek hoz-
zánk. Van négy kis létszámú, 5-7 fős 
csoportunk, gyógypedagógusokkal, és 
életkor szerint három integrált csoport, 
egy-egy csoportban 10-13 fővel. Szeren-
csére a közlekedés nagyon jó, könnyen 
megközelíthető helyen vagyunk. A felté-
telek adottak, van egy nagy tornaterem, 
sok eszközzel, több fejlesztő szoba áll 
rendelkezésre az egyéni fejlesztések-
hez és maguk a csoportszobák tágasak, 
jól felszereltek. A csoportok átjárhatók. 
Kiemelném még, hogy megoldott az 
egészséges étkeztetés is, igazodva a táp-
anyag allergiás gyermekekhez.

Ez egy alapítvány által fenntartott 
magánvállalkozás, ami állami felada-
tokat is ellát. Mennyit kell fizetni a 
szolgáltatásaikért a szülőknek, illetve 
vannak-e fizetési könnyítések? 

Nyugodtan mondhatom, hogy na-
gyon alacsonyak az áraink, és több féle 
kedvezmény van. Például Budaörsön is 
az önkormányzat átvállalja a szülőktől a 
fizetést. De ahol nem, ott adunk testvér 
kedvezményt, továbbá minden új gyer-
mek után - akit egy már itt lévő hozott - 
10% árcsökkenés jár. Illetve egy vagy két 
összegben való éves befizetés is kedvez-
ményt von maga után. Emellett kihasz-
náljuk a civil szervezet adta pénzbeli és 
természetbeni adományokat, nálunk a 
szülők és családtagok is „adománygyűj-
tők” és nagy segítségünkre van ebben a 
munkában az Óvodaszék.

 Korábban szó volt róla, hogy lesz 
baba-mama klub.

Igen, ehhez készen áll a teljes anyag, 
és ide olyan gyermekek várunk, akik a 
bölcsődét már kinőtték, de óvodába 
még nem kerültek be, és olyanokat, akik 
a teljes integráció előtt még egy védett 
környezetben akarnak „erősödni”. 

1225 Budapest, Nagytétényi út 67. 
Tel.: +3630 970-5085  

Email: beszov@t-online.hu
 https://beszeljvelem.hu.

NÉVJEGY: HERCZEG BEATRIX
Öt éve vezető, nemrég került a Kipp-Kopp Óvoda 
élére. Sopronban, a Benedek Elek Pedagógiai 
Főiskolán végzett óvodapedagógusként 15 éve. 
Több mint 10 évig úszott versenyszerűen, és ez idő 
alatt is sokszor segített és tanított kisgyerekeket. 
„Már itt éreztem, hogy jó érzéssel tölt el a gyermekek 
közelsége. A sport és az egészséges életmód nagyon 
fontos szerepet játszik az életemben mind a mai 
napig. Vezetőii hitvallásomnak a gyermekek szerete-
tét, tiszteletét, feltétel nélküli elfogadását tartom, 

mely elveket óvodapedagógusként is vallok. Beatrix kiemeli, hogy óvo-
dájukban nagyon sok a szabad levegőn a mozgás, és eközben a szel-
lem erősítése, fejlesztése: “Szívvel –kézzel –fejjel” (Pestalozzi). Néhány, 
általa bevezetett újítás: a görkorcsolyázás, a sakk, a bélyeggyűjtés (ezen 
keresztül ugyanis megismerhetők a földrajzi helyek, az állatok, növé-
nyek), a környék munkahelyeinek meglátogatása, megismerése. 
Tovább nagyon jó hatással van a gyerekekre a zene, a tánc, a hangsze-
rek megismerése. „Alapelvünk, hogy mindenki tehetséges valamiben, 
ezért nálunk a tehetséggondozás legalább tíz területen zajlik.”
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R E F O R MÁT U S É S G Ö R Ö G K ATO L I K U S 

Épülő HITélet 
A Szabadság út 71. szám 
alatt 2019. szeptember 
22-én volt az alapkő 
letétele az új reformá-
tus templomnak és gyü-
lekezeti központnak.  
Az épületet jövő húsvét-
kor tervezik átadni.  
A 2013 óta épülő görög-
katolikus Szent Demeter 
templom kivitelezése is 
látványos szakaszába 
érkezik a közeljövőben.

 Az új református templom és 
gyülekezeti központ építése 

azután kezdődött, hogy februárban 
a református közösség tagjai társa-
dalmi munkában előkészítették a 
munkaterületet, hogy megkezdőd-
hessen rajta az építkezés. A telek 

hátsó részébe tervezett kétlakásos 
parókia épületével kezdtek a kivite-
lezők, ennek idén augusztus 8-ig 
kell elkészülnie. Az utcafronti temp-
lomépületet jövő év húsvétjára ter-
vezik befejezni, illetve akkor kerül-
het sor majd az átadásra. A temp-
lom magába foglalja majd a lelkészi 
hivatalt és a különböző gyülekezeti 
helyiségeket. A nagyarányú üvegfe-
lületekkel bíró templom előterében 
közösségi társalgó lesz, mely a gyü-
lekezeten belüli szociális kapcsola-
tok megerősítését is szolgálhatja 
majd. Az épületet úgy tervezték, 
hogy befogadóképessége mobilis le-
gyen, így a jövőbeli események rész-
vevőinek létszámához igazíthatók 
majd a belső terek. A beruházáshoz 
szükséges összeg hozzávetőlegesen 
800 millió forint, mely úgy jött ösz-
sze, hogy az egyházközség még 
2018-ban 400 millió forintot kapott 
az egyházkerülettől, melyet egy álla-

mi pályázaton nyertek, a másik 400 
milliót közvetlenül a kormányzattól 
kapták támogatásként. A budaörsi 
református közösség honlapjáról ki-
derül, hogy a gyülekezet adománya-
iból is összegyűlt mintegy 20 millió 
forint, ami bár eltörpülni látszik a 
800 millió mellett, Varga András 
gondnok állítja, az is szükséges volt 
ahhoz, hogy a szükséges szerződé-
seket aláírják és elkezdődhessen az 
építkezés. Azonban a honlapon ol-
vasható beszámolójában hozzáteszi, 
hogy “folytassuk és tartsuk meg a 
templomépítés céljára felajánlott 
adakozási kedvünket, ami eddig jel-
lemezte a gyülekezetet, hiszen a meg-
épülő gyülekezeti központ üresen fog 
megépülni, és a berendezési tárgyak-
ra vagy az orgonára még nincs forrá-
sunk.“

A görögkatolikus Szent Deme-
ter templom 2013 óta épül, hol rö-
videbb, hol hosszabb leállásokkal, 

kivitelezői problémákkal. Legutóbb 
2017-ben írtunk az akkori helyzeté-
ről. azonban idén új lendületet vett 
az építkezés, és hamarosan, várha-
tóan július végére szerkezetkész lesz 
az épület. Ennek eléréséhez azon-
ban még el kell készülnie a templom 
tetején annak a fogadószerkezetnek, 
amire ráillesztik majd azt a 20 ton-
nás vasbeton kupolát, amit a talaj-
szinten, egy zsaluzaton készítettek 
el, és amit majd egy 120 tonnás au-
tódaru fog a helyére emelni. Ezután 
kezdhetik majd meg a belső mun-
kálatokat (elektromos és gépészeti 
alapszerelést, belső vakolást, bur-
kolatokat és az aljzat kialakítását), 
illetve a külső homlokzat kialakí-
tását, ami szintén nagy feladat lesz. 
Az épület szerkezetkész állapotba 
kerülése után a folytatásról majd a 
Hajdúdorogi Főegyházmegye illeté-
kesei fognak dönteni.

B. É. 

Helyszín:  FlyBy Steakhouse és Prémium Húsbolt udvara,  
2040 Budaörs, Károly király u. 28.

Időpont: 2020. szeptember 5., (szombat) 10:00–18:00

•  Grill és BBQ sütőink remekei, kézműves söreink  
és kiváló boraink egész nap várják az éhes  
és szomjas vendégeket.

•  A gyerekeket egész nap kézműves foglalkozás, 
arcfestés és szakképzett animátorok szórakoztatják.

•  A belépés díjtalan, de a helyszín adottságai miatt  
500 főnél több vendéget nem tudunk beengedni, 
ezért érdemes időben érkezni.

•  A tűző nap vagy csepergő eső sem foghat ki rajtunk, 
hiszen kényelmes sátrakkal készülünk ellenük.

További információ honlapunkon  
(www.flyby-steakhouse.hu) vagy facebook oldalunkon 
(https://www.facebook.com/FlybySteakhouse).

Budaörsi Steak&Wine Harmony 
Családi gasztro nap
Programok:

10:00  Kapunyitás

11:00  Megnyitó

11:15  Grill és hamburgersütési workshop

11:45  Sörök világa Katona Csabával

12:00  BBQ workshop: Grill vagy BBQ?  
Mitől lesz a pulled beef tökéletes?

12:30  Pribojszki Mátyás és a Grunting 
Pigs (Blues & Food Yard)

14:00  Steak workshop: Praktikus  
választási és sütési tanácsok  
az otthoni sütéshez

14:45  Steak&Wine: Legjobb borok  
a steakhez Polgár Gézával

15:00  Repülés és gasztronómia:  
Kerekasztal beszélgetés  
híres pilótákkal

16:20  Vidám örömsütés  
Janklovics Péterrel

Műsorvezető: Beszeda Gábor
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T R I AT LO N V E G YE S VÁ LTÓ

Megvédte bajnoki címét 
a budaörsi csapat

 Megvédte bajnoki címét 
vasárnap a triatlon vegyes 

váltó országos bajnokságon Len-
gyeltótiban Bukovszki Tünde, 
Kiss Gergely, Horváth Karolina 
és Molnár Péter. A budaörsi né-
gyes tavaly 1:51:01 órás időered-
ménnyel nyert, ezúttal 1:39:20 
órával bizonyult a legjobbnak. “Jó 
látni, hogy a korosztályos váloga-
tottjaink milyen kiváló formában 
vannak, még az olimpiai kvóta vá-
rományosaival felálló ellenfeleket 
is sikerült megelőzniük. Nagyon 
bízunk benne, hogy a járványhely-
zet lehetővé teszi a nemzetközi 
szezon egy részének megrendezé-
sét, mert ebből még nagyon szép 

eredmények is kisülhetnek” – 
mondta Lipták Tamás, a magyar 
szövetség szakmai igazgatója az 
MTI-nek.

E R E D M É N Y E K :

1. Budaörsi TK 
(Bukovszki Tünde, Kiss Gergely, 
Horváth Karolina, Molnár Péter) 

1:39:20 óra 

2. PSN Zrt. 
(Sárszegi Noémi, Bicsák Ben-
ce, Soós Fanni, Karai Botond) 

1:41:48 ó
 

3. Team Újbuda SE 
(Peszleg Dominika, Wágner 
Tamás, Bragmayer Zsanett, 

Mészáros Viktor) 
1:42:48 ó

R Ö P L A B DA

7 új játékos a BDSE 
NBI-es női csapatában

 Öt új igazolással, valamint 
két, utánpótlásból felke-

rült röplabdázóval vágunk neki a 
2020/21-es NBI-es idénynek. Ez 
lesz az első teljes szezon Fésüs 
Irén irányításával. Igazán fiatal, 
19,9 éves átlagéletkorú csapatá-
nak nem lesz könnyű dolga - hir-
dette ki végleges 2020/21-es kere-
tét a BDSE-Emericus NBI-es női 
röplabda csapata. Négy játékos 
érkezett Fehérvárról, közülük 
ketten, Sziládi Viktória és Orosz 
Bianka, az utánpótlás-válogatot-
takban is letették a névjegyüket – 
szerepeltek többek között a 2018-
as szófiai U18-as Európa-bajnok-
ságon is. Rajtuk kívül Berkó Vivi-
en és Szabó Lilianna érkezett 
Székesfehérvárról – 
mindannyiukat Fésüs Irén hozta 
el a MÁV-Előre csapatától. Ötö-
dik igazolásként Csóka Lili jött 
Szombathelyről. A fiatal feladó 
tavaly ősszel az Extraligában is 

bizonyított, amikor Cicic Marija 
sérülése miatt 8 mérkőzésen volt 
karmestere a Haladásnak. Rajtuk 
kívül 2 fiatal a BDSE-Emericus 
sok száz fős utánpótlásából  ke-
rült fel, így már ötfős a saját neve-
lésű kontingense a keretnek.

A csapat vezetőedzője az a 
Fésüs Irén, aki az év elején 20 év 
után hagyta el a fehérvári MÁV-
Előre csapatát, és akit igazi szó-
kimondó maximalistaként ismer 
mindenki. A korábbi válogatott 

kiválóság az alapjaitól építgette 
korábbi állomáshelyén az után-
pótlást, majd az NB I-ben is letet-
te a névjegyét – távozásakor nem 
is volt kérdés, hogy lesznek, akik 
követik őt Budaörsre. Kifejezet-
ten ért a fiatalok nyelvén, ami-
re szüksége is lesz az NBI egyik 
legfiatalabb együttesénél, ráadá-
sul széles utánpótlás-bázisra tá-
maszkodhat, ahonnan, reméljük, 
egyre több fiatal kerül fel az első 
csapathoz.

FOCI NB II
EDDIG EGY GYŐZELEM, 

KÉT VERESÉG

Vereséggel kezdte csapa-
tunk az NB II. 2020/2021-es 
szezonját augusztus 2-án, amit 
az M4 országos sport tévé is 
közvetített. A BSC az első osz-
tályból kieső Debrecenhez lá-
togatott. Bár a hazaiak veszé-
lyeztettek többet, sokáig nem 
született gól a mérkőzésen. 
Végül a Debrecen egy hajrá-
ban szerzett találattal otthon 
tartotta a három pontot, mert 
a végeredmény Debrecen – 
Budaörs 1-0.

Sikeresebb volt a Budaörs 
az NB II Labdarúgó Merkan-
til Bank Liga 2. fordulójában, 
mint az elsőben. Augusztus 
5-én a BFC Siófok ellen 3:2-re 
nyert a “hazai” pályán, Tatabá-
nyán Bár siófoki helyzettel in-
dult a találkozó, sok-sok válto-
zatos helyzet után a 85. perc-
ben újabb gól és 3-2. Utána 
még az ellenfél lövését védte 
bravúrral a budaörsi kapus.

Majd augusztus 8-án zajlott 
a Szolnoki MÁV FC – Budaörs, 
Labdarúgó Merkantil Bank 
Liga 3. fordulója. A végered-
mény Szolnok-Budaörs: 1-0. A 
Budaörs megérdemelt volna 
egy pontot, de a jobb helyzet-
kihasználásának köszönhető-
en a Tisza-parti csapat otthon 
tudta tartani a három pontot.

BővEBBEn:  BSC 1924
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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

ÚJ TETŐK KIVITELEZÉSÉT VAGY 
HÉJAZATCSERÉT VÁLLALOK 

profi ács csapatommal! 
ÉRDEKLŐDNI: 30-685-8630 
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KÉKSZALAG
WITTINGHOFF TAMÁS 
HAJÓJA MEGNYERTE 

A KATEGÓRIÁJÁT

Az idei Kékszalagon R1 – 
Yardstick III/1 Class kategó-
riában Wittinghoff Tamás, 
Budaörs polgármestere illetve 
csapata lett az első. A Kéksza-
lag olyan nemzetközi távolsági 
vitorlásverseny, amit évente 
rendeznek közel harmincféle 
hajóosztályban az alapvetően 
túra jellegű hajók között. Mára 
Európa legnagyobb presztízsű, 
legrégebbi, leghosszabb távú 
és a legtöbb indulót regiszt-
ráló ilyen verseny. Az idén a 
Magyar Vitorlás Szövetség 
(MVSZ) elnöksége Balatonfü-
red városával, a szponzorokkal 
és a médiapartnerekkel foly-
tatott egyeztetéseket követően 
döntött úgy, hogy tekintettel a 
koronavírus járványra az 52. 
Kékszalag Nagydíjat az ere-
detileg tervezett 2020. július 
2-4. helyett 2020. július 30. és 
augusztus 1. között rendezik 
meg. Bár egyébként az időpont-
ja a hagyomány szerint mindig 
azon júliusi napokra esik, ame-
lyek legközelebb esnek a teli-
holdhoz.

A másik budaörsi érdekelt-
ségű versenyező Litkey Farkas, 
aki Soling világbajnok és az Ily-
lyés Gyula Gimnázium egykori 
diákja, abszolút sorrendben 
PreVital hajójával a 9. helyen 
végzett.

A S Z TA L I T E N I S Z: 
P E R G E L É S N AG Y VÁ R A D I  M E G Y,  P ÓTA É S DA R I  J Ö N

Helga most egy csapatban 
játszhat példaképével

A női Extraligában cím-
védő SH-ITB Budaörsi 2i 
SC csapatában folytatja 
pályafutását Póta 
Georgina, az első számú 
magyar asztalitenisze-
ző. Jön még a 18 éves 
fiatal tehetség  Dari 
Helga is. A csapat eddigi 
legerősebb játékosa 
Pergel Szandra előtt új 
lehetőségek nyíltak, 
hivatalosan júliustól 
nincs már Budaörsön, 
ahogy Nagyváradi 
Mercédesz is külföldre 
ment.

 A kétszeres Európa-bajnok, 
a 35 éves Póta Georgina 

ősztől játszik Budaörsön, a női 
Extraligában címvédő SH-ITB 
Budaörsi 2i SC csapatában. A 
sportoló itthon a Statisztikában 
versenyzett,   2008 óta   pedig a 
TTC Berlinnél. Az már korábban 
biztos volt, hogy ott nem hosszab-
bítja meg szerződését, mert június 
1-jén adott életet első gyermeké-
nek, Reginának, aki miatt olyan 
klubban szeretne újrakezdeni ősz-
szel, amely közel van a lakhelyé-
hez, így nem kell sokat utaznia.  

Póta tehát jön, de a csapat ed-
digi legeredményesebb játékosa 
Pergel Szandra 11 év után el-
megy, illetve hivatalosan júliustól 
elment, ugyanis Franciaországba 
igazolt. “Szandra előtt új lehető-
ségek nyíltak. Kipróbálja magát 
külföldön, ő még sose játszott kint” 
– mondta lapunknak a szakosz-
tályt vezető Szvitán Krisztina. 
Aki megerősítette azt az MTI hírt 
is, hogy a karrierjét szintén kül-
földön, egy német klubcsapatban 
folytatja másik sikeres sportolónk, 
Nagyváradi Mercédesz is.

Ugyanakkor jön még “egy 
nagyon fiatal tehetség, a 18 éves, 
nagykárolyi Dari Helga. De nem 
pótlásról van szó, ő mindenhogy 
jött volna” – tette hozzá a szak-
osztályvezető. Helga 2017-ben 
a nagykárolyi helyi lapnak azt 
nyilatkozta, hogy “példaképem 
Elizabeta Samara (Konstanca, 
Románia) Európa-bajnok és Póta 

Georgina (Magyarország). Két na-
gyon jó játékos, akikre felnézek, és 
remélem, hogy egyszer én is eljutok 
majd oda, ahova ők.” S lám, most 
egy csapatban játszhat az egyik 
példaképével!

A budaörsi csapat az Extraligá-
ban címvédőként indul, a Bajno-
kok Ligájában pedig a Lille legyő-
zésével juthat a csoportkörbe.
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F E L F Ü G G E S Z T E T T É K A NYO M O Z Á S T 

Ki mérgezi 
a kutyákat?

Jelentkezzenek a rend-
őrségen azok, akik a 
kihelyezett méreggel, 
vagy az elkövetővel kap-
csolatban érdemleges 
információval rendel-
keznek!

 A Budaörsi Állatmenhely 
pár hetes Facebook be-

jegyzése: 
„Búcsúzunk Bénitől égebbi 

követőink közül többen emlékez-
nek rá. Bénit majdnem két éve 
fogadták örökbe a menhelyről, 
idén töltötte be a kilencedik évét. 
Még várt volna rá jó pár gazdival 
együtt töltött év, de sajnos ez nem 
adatott meg neki. A múlt hétvé-
gén megmérgezték, családja és az 
állatorvosok napokig küzdöttek 
az életéért, de nem sikerült. Béni 
átkelt a szivárványhídon. Vigyáz-
zatok a kutyáitokra és cicáitokra 
Budaörsön!”

A budaörsi közösségi oldala-
kon egyre többször jelenik meg 
a fentihez hasonló, szomorú be-
jegyzés, mely szerint mérget szór 
ki valaki a kutyáknak, hol a kert-
városi részeken, hol a lakótelepen. 
Ezeket a posztok írói általában 
fotókkal is dokumentálják. A baj 

csak az, hogy valószínűleg nem 
osztják meg azonnal a rendőrség-
gel is az információkat. Érdeklő-
désünkre ugyanis, hogy hol tart a 
nyomozás, ma ezt a választ kaptuk 
a Pest megyei kapitányságról: se-
hol, mert felfüggesztették.

„Tisztelt Hölgyem! Megke-
resésére válaszolva tájékoztatjuk, 
hogy az Ön által említett kutya-
mérgezésekkel kapcsolatban a 
Budaörsi Rendőrkapitányság 
állampolgári bejelentés alapján 
folytatott nyomozást ismeret-
len tettes ellen. A büntetőeljárás 
során beszerzett adatok alapján 
az elkövető személyazonossá-
gát nem sikerült megállapíta-
ni, ezért az eljárást a Budaörsi 
Rendőrkapitányság felfüggesz-
tette. A büntetőeljárás tovább 
folytatása akkor lehetséges, ha 
az elkövetővel kapcsolatban 
érdemi információ jut a rend-
őrség tudomására. E miatt is 
fontos, hogy akár személyesen 
(2040, Budaörs, Szabadság út 
160.), akár telefonon (06-23-
505-400) jelentkezzenek azok, 
akik a kihelyezett méreggel, 
vagy az elkövetővel kapcsolat-
ban érdemleges információval 
rendelkeznek. Üdvözlettel, Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Kommunikációs Osztály”

A betörő 
nem nyaral

Bár lassan közeledik a 
nyári szabadságolások 
vége, a betörők és tolva-
jok kihasználják még a 
nyár utolsó lehetősége-
it. “Alkalom szüli a tol-
vajt”, tartja a mondás, 
de az alkalmat ne 
teremtsék meg Önök!
 

 Az alábbiakban néhány 
olyan megoldásra teszünk 

ajánlást, melyek figyelembevéte-
lével elkerülhetik, hogy sértetté 
váljanak és rossz emlékeik ma-
radjanak erről a nyárról.

Amennyiben üdülni megy 
a család, kérjék meg rokonukat, 
megbízható szomszédjukat a le-
vélszekrényük rendszeres kiürí-
tésére. A megtelt levélszekrény 
árulkodó jel lehet a tolvaj számára 
arról, hogy hosszabb ideje nem 
tartózkodnak a lakásban. Arra is 
megkérhetik megbízottjukat, hogy 
ne csak a virágokat locsolja meg, 
hanem az utcai függönyöket alkal-
manként húzza el, kapcsolja be a 
rádió,- vagy tévékészülékeket. 

Ne osszák meg a közösségi ol-
dalakon azt, hogy éppen hol nya-
ralnak, nehogy ennek ismereté-
ben váljon célponttá az otthonuk! 

A nyári melegben sokan nyi-
tott ablak mellett alszanak, nappal 
az ajtókat is nyitva tartják. Értékeik 

védelme szempontjából nem jelent 
védelmet a szúnyogháló!

Ha napközben otthon tar-
tózkodnak, vagy akár csak rövid 
időre hagyják el a lakásukat – 
vendégeiket kísérik ki, vagy ép-
pen ismerőseikkel váltanak pár 
szót – akkor is mindig zárják be 
az ajtót!

A kertes házban lakók zárják 
a kapukat, illetve a ház ajtaját, ab-
lakait, amíg a kert hátsó végében 
dolgoznak, vagy pihennek! 

Biztonságtechnikai üzletekben 
kapható mobil, mozgásérzékelővel 
ellátott riasztókészülék, amely al-
kalmazható az udvaron, erkélyen 
lévő, vagy kempingezés során a 
sátorban, lakókocsiban elhelyezett 
értékek védelmére is. A hatósuga-
rába kerülő mozgó tárgyak, sze-
mélyek jelenlétét hangadással jelzi, 
használják ezeket! 

Amennyiben strandon, für-
dőben töltik szabadidejüket, le-
hetőség szerint vegyék igénybe az 
értékmegőrzőt! Abban az esetben. 
ha nincs, a parton hagyott értékek-
re felváltva vigyázzanak, soha ne 
hagyják őrizetlenül táskáikat, cso-
magjaikat! Figyeljenek egymásra 
és egymás értékeire, a lopás ezzel 
megelőzhető! 

 Ingyenesen hívható  

 segélyhívó számok: 

 104, 105, 107, 112 

PEst mEgyEi rEndőr-FőkaPitányság

BűnmEgElőzÉsi osztály
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Bu da ör si Nap ló 
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A júliusi megfejtés:  Don Antonio szósz

A JÓKENYÉR – ÍNYENCEK HÁZA

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

Bujdosó Annamária (Sóskút) 

és Légrádiné Sárkány Lilla.

2040 Budaörs, Budakeszi utca 1/2

www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince

… és a CSAKA Pince csapata

ÉLMÉNYEK A PINCÉBEN:
• ÜZLETI REGGELIK

• CÉGES RENDEZVÉNYEK

• CSAPATÉPÍTŐ (ÉLMÉNYFŐZÉS, ÉLMÉNYFESTÉS STB:)

• MAGÁN RENDEZVÉNYEK; SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS

• CSAKA GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK 

(BORVACSORA, SÖRVACSORA, BORKOSTOLÓ)

Információ árakról és aktuális programokról bővebben:

www.facebook.hu/csakapince

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

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

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

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

sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja

.....legyél te is Ínyenc!

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.
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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,
• Don Antonio szósz termékcsalád,
• Pödör olajok és balzsamecetek,
• Széles nemzetközi- és hazai borválaszték, 
• Kanálka: Kézzel készült chutney-kal, változatos 

zöldségkrémekkel és sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja
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További információért olvasd be a QR kódot 
vagy látogass el a www.IKEA.hu weboldalra.

Húsmentes golyók húsimádóknak

Még egy apróság is hatalmas változást hozhat magával. 
Új, húsmentes golyóink hasonlóan kiváló ízzel és textúrával rendel-
keznek, mint a klasszikus húsgolyók, miközben klímalábnyomuk csak 
4 % a húsos változatéhoz képest. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell 
lemondanod a megszokott ízről és állagról, miközben a bolygónkat is 
véded.

Próbáld ki te is! A húsmentes golyók augusztus 1-től elérhetőek az 
IKEA áruházakban. 



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.
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