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MIÉRT BÉREL IRODÁT,  
HA SAJÁTJA IS LEHETNE? 

VÁSÁROLJON NÁLUNK IRODÁT AKÁR NHP HAJRÁ KEDVEZMÉNYES HITELLEL!

A+  ZÖLD IRODÁK BUDAÖRSÖN

ELADÓ

IRODA
HELYISÉG

1200 M2

Koronavírus 
újabb hullám 5. 

oldal 

A hídról
fejújítják a körforgalmat 
az autópálya felett

Póta Georgina 
városunkban folytatja7. 

oldal 

Terranews
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F R I S S  C I K K  A
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O N L I N E  Ú J S Á G O N !

Kövessen bennünket a        acebookon is!

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.
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INTERSPORT BUDAÖRS – A KIKA ÉS A TESCO MELLETT
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TÉPŐZÁRAS 
MODELLKÉNT 

IS!

KÖNNYŰ,  
STRAPABÍRÓ FELSŐRÉSZ

NYOMOT NEM  
HAGYÓ GUMITALP

ECO ORTHOLITE 
KÖZÉPTALP

Alta Sport gyerek/ifjúsági szabadidőcipő
Könnyű, strapabíró felsőrész, Eco Ortholite középtalppal és nyomot 
nem hagyó gumi talppal. Tépőzáras méretek: 28-35. [3642377]  
Fűzős méretek: 36-40. [3642295] 

10.990,- 6.990,-

HU_INS_Budaoers Magazin Sept_180x262.indd   1 03.09.20   12:18
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AU G U S Z T U S I  R E N D K Í V Ü L I  K É P V I S E LŐ - T E S T Ü L E T I  Ü L É S

Vita nélkül vették sorra 
a napirendeket

Egyebek között az isko-
lák támogatásáról, 
nemzetiségi önkor-
mányzatok pályázatai-
nak elbírálásáról, a 
könyvtár vezetését érin-
tő változásról, a jár-
ványveszély okozta gaz-
dasági károk enyhítése 
érdekében tett anyagi 
segítségnyújtásokról, a 
Hosszúréti–patak szabá-
lyozásáról, a budaörsi 
távhőrendszerről és 
néhány önkormányzati 
ingatlan sorsáról dön-
töttek az önkormányza-
ti képviselők augusztus 
26-án.

 A képviselő-testület tagjai 
az augusztus 26-i rendkí-

vüli ülésre szinte teljes létszám-
ban megjelentek, csak Kapitány 
Gábor (Fidesz – KDNP) hiány-
zott. Néhány módosításról sza-
vaztak a meghívóhoz képest, il-
letve egy sürgősségi indítványról, 
hogy csatlakozzon-e Budaörs a 
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségéhez.  A napirendre vételt a 
képviselők egyhangúan megsza-
vazták, de a döntésnél Czuczor 
Gergely (Fidesz), Löfler Dávid 
(Fidesz) és Kisberk Balázs (Gaz-
dakör) tartózkodott.

A napirend előtti hozzászólá-
sok sorát Czuczor Gergely (Fi-
desz) nyitotta meg, aki a Thököly 
utcában lévő játszótér fáinak bal-
esetveszélyessé válását jelentette 
be. Lőrincz Mihály, a műszaki 
ügyosztály vezetője megígérte, 
hogy utánanéz és ha szükséges, 
kicserélik a sövényt.

Laczik Zoltán (Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület) a szö-
kőkutak üzemen kívüliségéről 
érdeklődött, amiről kiderült, a 

koronavírus okozta költségcsök-
kentés miatt maradtak tél után is 
bedeszkázva.

A legutóbbi ülésen a Kamara-
erdei úthoz kért két keresztező-
désbe forgalomfigyelő tükröket 
Kisfalvi Péter (BFE), aki kö-
szönte, hogy a Kolozsvári utcá-
hoz kaptak, bár azt is jól kellene 
beállítani, de a Kassai utcához is 
szükséges volna. Ezen kívül a sar-
kon lévő pékség előtti területen a 
jobb beláthatóság érdekében meg 
kéne tiltani a parkolást – mondta.

Farkas Benedek (BFE) kör-
zetének problémái is a műsza-
ki ügyosztályhoz tartoznak. A 
Bazsarózsa utcai játszótérnél 
az autók általában a megenge-
dettnél nagyobb sebességgel 
haladnak, amit fekvőrendőrrel 
(bár ez a busz miatt kevésbé jó 
megoldás) vagy kijelzős sebes-
ségmérővel lehetne visszafogni. 
A Tátika utcában az oda épített 
nagy mennyiségű társasház okán 
megnövekedett a lakosságszám, 
melynek következményeit a je-
lenlegi csatorna kérdéses, hogy 
bírni fogja a jövőben. A Kővirág 
utcában egyáltalán nincs közvi-
lágítás, bár az oszlopok megvan-
nak hozzá. Lőrincz Mihály mind-
három kérdést megválaszolta: a 
fekvőrendőr kihelyezését nem 
befolyásolja a buszforgalom, de 
majd megvizsgálják a problémát. 
A Tátika utca csatornája el fogja 
bírni a terheket. A közvilágítást 
pedig majd pótolják.

A lakótelepet érintő kérdések-
kel kapcsolatban Kisberk Balázs 
és Stift Nándor (BFE) szólalt fel. 
Előbbi a köztereken a hajlékta-
lanokra hívta fel a figyelmet és 
szociális segítségnyújtást kért 
számukra. Stift Nándor többek 
között a Lévai utcában félig el-
készített járdájára kérdezett rá. 
Lőrincz Mihály elmondta, hogy 
a járdafelújítást ősszel folytatják. 
Egy másik felvetésére azonban 
megjegyezte, hogy a lakókat za-

varó, hangoskodó fiatalokkal 
szemben nem a padok eltávolítá-
sát látja jó megoldásnak.

Az első napirendi pont az idei 
költségvetés módosítása volt, 
amit a két fideszes képviselő vita 
nélkül elutasított, de a BFE több-
ség elfogadta azt. 

A “településrendezési eszkö-
zök módosításáról szóló” napi-
rendnél Czuczor Gergely jelezte, 
hogy kész megszavazni, annak 
ellenére, hogy a bizottsági ülésen 
még ellenezte, de közben rájött, 
hogy ezek a módosítások a szél-
sőséges mértékű és módú építke-
zések visszaszorítása érdekében 
születnek. 

Némiképp kapcsolódik e té-
mához a negyedik napirendi 
pont, melyben a 10 tonnás vagy 
annál nehezebb tehergépjármű-
vek helyi közútra jutását behaj-
tási engedélyhez és útfenntartási 
hozzájárulás fizetéséhez kötik.  
A közútkezelői hozzájárulás 
mértéke a gépjármű súlyának és a  
helyi közút használatának idejé-
től függ.

A Helyi Esélyegyenlőségi Szó-
szóló újabb három évre Nyikes 
Fatime, a Buda-környéki Látás-
sérültek Közhasznú Egyesületé-
nek elnöke lett, aki betegség mi-
att most nem volt jelen az ülésen, 
így a távolból kívánt neki jobbu-
lást a polgármester.

Elköszönt Budaörstől a vá-

rosi könyvtár vezetője, Csabay 
Károly, mint közösségi oldalán 
megosztotta, ismét tanárként 
folytatja, ezért az intézmény ve-
zetésével ideiglenesen az eddigi 
helyettest, Bíró Ágnest bízták 
meg, december végéig. Utána pá-
lyázatot írnak ki a megüresedett 
állásra. 

A kultúrában dolgozó köz-
alkalmazottak ilyen státusa a 
2020. évi XXXII. törvény szerint 
munkaviszonnyá változik. Ehhez 
kapcsolódóan a budaörsi önkor-
mányzat mind a könyvtár dolgo-
zóinak, mind a művelődési ház 
alkalmazottainak a bérét meg-
emelte. Majd a következő napi-
rendben arról is döntöttek, hogy 
az állami iskolák idén is kapnak 
támogatást az önkormányzattól 
az alapítványaikon keresztül a 
mindennapi szakmai kiadásaik 
biztosításához, melyet a fenntar-
tó KLIK-től nem remélhetnek. 
Példaként elhangzott, hogy a 
közelmúltban meghibásodott az 
Illyés gimnázium uszodájának a 
hőközpontja, melynek a javítá-

sáról az önkormányzat finanszí-
rozásával a BTG gondoskodott, 
mert a KLIK elzárkózott. 

A továbbiakban pozitívan 
döntöttek a Kamaraerdei Közös-
ségi Ház kiegészítő támogatási 
kérelméről, elfogadták a nemze-
tiségi önkormányzatok pályáza-
tainak elbírálását, a civil szerve-
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zetek támogatás-elszámolásait, 
beszámolóit, a 2019. évben tá-
mogatott helyi kiadványok el-
számolásait és a Budaörsi Városi 
Önkéntes Tűzoltó Egylet beszá-
molóját. 

A testület idén is döntött a rá-
szorulók részére szociális tűzifa 
biztosításáról.

Az önkormányzati tulajdo-
nú helyiségek bérleti díjának 
mérséklésével támogatja a város 
azokat a cégeket, amelyeknek 
csökkentek a bevételeik a koro-
navírus járvány miatt. Ilyen pél-
dául a közétkeztetéssel foglalkozó 
Julienne Kft. és a BTG. 

Elfogadták a képviselők a 
budaörsi rendőrkapitánysággal 
kötött együttműködési megál-
lapodást is. Illetve a javaslatot a 
Hosszúréti-patak átfogó rende-
zéséről, mely figyelembe veszi 
a Budapest-Balaton kerékpárút 
tervezett nyomvonalát. (Ennél a 
napirendnél szeretett volna tíz 
percben hozzászólni Kiss Anna-
mária kamaraerdei lakos, aki a 
tervezett nyomvonal elleni petí-
ciójához saját állítása szerint már 
több mint 300 aláírást gyűjtött 
össze. De nem mondhatta el, amit 
szeretett volna, mert – amint ar-
ról a polgármester tájékoztatta 
jelenlévőket – a hölgy meg sem 
várta, amíg elmagyarázzák neki, 
hogy a szervezeti működési sza-
bályzat szerint kettő percet sza-
vazhat meg neki a képviselő-tes-
tület.)

Elfogadták azt a határoza-
tot is, mely a budaörsi távhő-
rendszer kérdéseivel foglalkozik, 
továbbá döntöttek arról, hogy az 
eredménytelen szippantóskocsis-
pályázat miatt tájékoztatják az 
állami szervet közérdekű szol-
gáltató kijelölésére. A pályázat 
sikertelenségének oka a rezsi-
csökkentési kampány keretében 
meghatározott, s költségeket nem 
fedező alacsony hatósági árak – 
hangzott el.

A fentieken kívül még több 
önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan sorsáról döntöttek, vé-
gül egyebek között arról, hogy a 
következő rendes testületi ülés 
időpontja a munkatervben sze-
replő szeptember 16. helyett 30-
án lesz.

B. É. 

W I T T I N G H O F F TAMÁ S TÁ J É KO Z TATÓ J A 
A KO R O N AV Í R U S - H E LY Z E T R Ő L

Kérem a budaörsieket, hogy a tavaszi járványhullámhoz hasonlóan, 
ezúttal is fegyelmezetten tegyünk meg mindent, amivel csökkenteni tudjuk  
a vírus terjedését – fogalmazott Wittinghoff Tamás polgármester  
szeptember 3-ai közleményében, amelyben a vírushelyzettel összefüggésben  
alkalmazandó szabályokat is ismerteti.

KEDVES 
BUDAÖRSIEK!
Amitől tartottunk, bekövetke-

zett, a koronavírus-világjárvány 
nem múlt el a nyáron, sőt, úgy tű-
nik, új erőre kapott. Országszerte 
tapasztaljuk, hogy egyre több az 
igazolt fertőzött, naivitás volna 
azt hinni, hogy Budaörs kivétel 
lehet.

Már most is látjuk, hogy ná-
lunk is felütötte fejét a vírus. 
Talán már értesültek róla a he-
lyi médiából, hogy a Budaörsi 
Latinovits Színház lemondta a 
bemutatóját, mert munkatársai 
közül többen is megbetegedtek. 
A színháznak otthont adó Jókai 
Mór Művelődési Ház – beleértve 
a közösségi tereket is – áttért az 
online programokra.

Hogyan tudjuk fékezni a fer-
tőzés további terjedését? A tavasz-
szal bevezetett és működő mód-
szerekhez kell újra nyúlnunk: aki 
teheti, maradjon otthon, kerülje 
a családon kívüli személyes kon-
taktusokat. Ahol csak lehetséges, 
térjenek át az online munkavég-
zésre. Ahol ennek feltételei nem 
adottak, ott fokozottan ügyelje-
nek a fertőtlenítésre, zárt helye-
ken a gyakori szellőztetésre.

Viseljünk maszkot! Mára tu-
dományosan bizonyítottá vált, 
hogy az általános maszkviselés 
meglepően jó hatásfokkal akadá-
lyozza meg a vírus terjedését.

A város fenntartásában lévő 
intézményekben megszigorítot-
tuk az eddig sem túl laza járvány-
védelmi szabályokat.

Az óvodák és a bölcsődék ki-
dolgozták az intézményükre al-
kalmazandó előírásrendszert. A 
legkisebb gyermekek természe-
tesen nem viselhetnek maszkot, 
de rajtuk kívül mindenki másnak 
kötelező. Az óvodai, bölcsődei 

dolgozók és a szülők közötti le-
hetőleg ne legyen kontaktus, és a 
szülőknek is kötelező a maszkvi-
selés, kézfertőtlenítés. Rendsze-
resen fertőtlenítjük a helyisége-
ket, bútorokat, játékokat.

Az óvodák, bölcsődék alkal-
mazottait és az egészségügyi dol-
gozókat ettől a héttől folyamato-
san teszteljük.

A városi rendezvények elma-
radtak augusztus végén és sajnos 
így lesz az őszi programokkal is.

Szintén nem örömteli, hogy 
az Idősek Otthonában látogatási 
tilalmat kellett elrendelnünk, de a 
lakók védelmében ezt muszáj volt 
megtennünk.

Szeptember 1-jétől a Város-
házára ismételten csak maszk-
ban, vagy más, a száj és az orr 
eltakarására alkalmas ruhadarab 
használata mellett lehet belépni.

Kérem a budaörsieket, hogy a 
tavaszi járványhullámhoz hason-
lóan, ezúttal is fegyelmezetten 
tegyünk meg mindent, amivel 
csökkenteni tudjuk a vírus ter-
jedését. Vigyázzanak magukra, 
vigyázzunk egymásra!

Wittinghoff tamás

2020-09-03 13:45

Kapcsolódó ciKKünK:

 https://budaorsinaplo.hu/itt-a-

jarvany-masodik-hullama/

a Budaörsi óvintÉzKedÉseKről  
továBBi online ciKKeinK:

https://budaorsinaplo.hu/a-

budaorsi-1-szamu-altalanos-

iskolat-bezarjak-a-virus-miatt/

https://budaorsinaplo.hu/itt-a-

jarvany-masodik-hullama/

https://budaorsinaplo.hu/a-

varoshazan-ismet-kotelezo-a-

maszkhasznalat/

https://budaorsinaplo.hu/a-

konyvtarban-is-kotelezo-

holnaptol-a-maszk/

https://budaorsinaplo.hu/

megsem-nyithat-a-szinhaz-es-a-

muvhaz/

https://budaorsinaplo.hu/a-

budaorsi-altalanos-iskolak-

jarvanyugyi-terve/

https://budaorsinaplo.hu/

koronavirus-labor-a-budaorsi-

szakrendeloben/
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A Z Ú J  KÖ R NYE Z E T V É D E L M I  P R O G R AM 2.  R É S Z

Még készül…
A környezetvédelmi 
programnak egyebek 
között tartalmaznia kell 
a szennyvízkezelési  
tervet, a fenntartható 
energia- és klíma  
akciótervet, melyek 
Budaörsön most  
készülnek.

 Megújul Budaörs környe-
zetvédelmi programja – ír-

tuk júliusban (https://
budaorsinaplo.hu/megujul-
budaors-kornyezetvedelmi-
programja/) online és az augusz-
tusi nyomtatott lapban –, akkor a 
napi teendőkre, mint például a 
hulladékkezelés, szúnyogirtás, 
parkfenntartás stb. koncentrálva 
és folytatást ígérve. Hosszabb tá-
von ugyanis egy települést ter-
mészetvédelmi szempontból 
egyebek között a zaj- és le ve gő -
szennyezettség elkerülése, csök-
ken  tése és például az építészeti 
szabályozása határozza meg. A 
programnak ez a része azonban 
– érhetően – hosszabb előkészítő 
munkával készül el, ezért 
Garancsy Katalin, az önkor-
mányzat e területért felelős mun-
katársa a tőle kért interjú előtt 
egy rövid összefoglalót küldött el 

a Budaörsi Naplónak.
Eszerint: „Budaörs Város Ön-

kormányzata a 2013-ban elfoga-
dott 2013-2018. közötti időszakra 
vonatkozó környezetvédelmi prog-
ramját sikeresen működtette. Mi-
vel a környezetvédelmi program 
hatéves időszakra tud felelősséggel 
tervezni, így szükségessé vált an-
nak aktualizálása.

A környezetvédelmi prog-
ramnak tartalmaznia kell a 
környezeti elemek állapotának 
a bemutatását, a fenntartha-
tó fejlődéssel összhangban álló, 
elérni kívánt környezetvédelmi 
célokat, valamint környezeti 
célállapotokat; a célok és cél-
állapotok elérése érdekében te-
endő főbb intézkedéseket, ezek 
megvalósításának ütemezését, a 
kitűzött célok megvalósításának 
szabályozási, ellenőrzési, értéke-
lési eszközeit és végül az intézke-
dések végrehajtásának várható 
költségigényét. Nagyon fontos 
munkarész lesz az anyagban pél-
dául a szennyvízkezelési terv, 
hiszen Budaörs a felszín alatti 
vizek védelme tekintetében foko-
zottan védett kategóriába esik.

Jelenleg az elérni kívánt kör-
nyezetvédelmi célok és célállapo-
tok meghatározása, valamint ezen 
célok és célállapotok elérésére szol-
gáló főbb intézkedések ütemezését 

egyeztetik a hivatal munkatársai 
külső szakértők bevonásával.

Nagyon fontos, hogy a környe-
zetvédelmi programot összhang-
ba kell hozni három különböző 
dokumentummal, melyek szintén 
készülőben vannak:

Folyamatban van a Fenn-
tartható Energia és Akcióterv 
(Sustainable Energy Action Plan 
– SEAP) monitoringja a 2018-as 
évre vonatkozó energiafogyasztási 
adatokra vonatkozóan.

Készül a Fenntartható Energia 
és Klíma Akcióterv (Sustainable 

Energy and Climate Action Plan, 
SECAP) a Compete4SECAP projekt 
részeként. A SECAP a SEAP-hoz 
képest már tartalmazni fogja a klí-
maadaptációval kapcsolatos hely-
zetértékelést és intézkedéseket is.

Továbbá folyamatban van a He-
lyi klímastratégia kidolgozása is 
(KEHOP-1.2.1-18-2018-00139), 
melyhez kapcsolódó lakossági 
kérdőívek kitöltését ezúton is kö-
szönjük minden budaörsinek, aki 
hozzánk hasonlóan a klímaválto-
zást szívügyként kezelik. Feldolgo-
zásukat megkezdtük.

Fenti dokumentumok elfoga-
dását várhatóan a képviselő-tes-
tület decemberi ülésére tudjuk 
előterjeszteni, a Környezetvédel-
mi Program végleges változata 
azonban még a környezetvédel-
mi hatóságok három hónapos 
véleményezése után kerülhet csak 
a jóváhagyó grémium elé. Azt 
azonban biztosan megelőzi majd 
egy részletes, tartalmi tájékoz-
tatás, addig is szíves türelmüket 
kérjük.”

Amit tehát ismét megígérhe-
tünk, hogy visszatérünk a témára!

(A Budaörsi Napló környezet-
védelmi összeállítását lásd lapunk 
2020. augusztusi nyomtatott szá-
mában a 6. oldaltól.)

ee

LOMTALANÍTÁS
Szeptember 12-én szombaton lesz lomtalanítás a 
lakótelepen, október 10-én pedig veszélyes hulla-
dékgyűjtés. Mi számít lomnak? Például ágybetét, 
bútordarab, játék, kerékpár, szőnyeg, szánkó, baba-
kocsi, amely a kukákban nem helyezhető el, továbbá 
elhasználódott, megunt vagy funkciójukat vesztett 
textil, papír, fém, fa, műanyag stb. alapanyagú tár-
gyak. Ezeket a lomtalanítást megelőző naptól a szál-
lítási nap reggel 7 óráig tegyék a ház elé úgy, hogy 
azt az ÉTH munkatársai könnyen megközelíthessék, de a forgalmat ne akadályozza! Ne rakjon ki építési 
törmeléket, gumiabroncsot, elektronikai –és egyéb veszélyes hulladékot, illetve kommunális hulladé-
kot! A lomtalanítást a családi házas övezetekben egyénileg kell megrendelni. 
A veszélyes hulladékok begyűjtését az önkormányzat megbízásából a BTG végzi majd 2020. október 
10-én, szombaton. A helyszín az Ifjúság utcai parkoló. Ide kidobásra szánt vegyi anyagokat tartalmazó 
dobozok, elektronikus hulladékok, járművek gumija stb. adhatók le. 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
– HAVI 16 100 FORINT

A 2020/2021-es tanévben is pályázhatnak ösztöndíjra a közokta-
tási intézményekben tanuló, budaörsi lakóhellyel rendelkező, 
szociálisan rászoruló és jól tanuló fiatalok. Aki: az általános iskola 
7-8. évfolyama, szakiskola, gimnázium vagy szakközépiskola 
nappali képzésében folytat tanulmányokat. Továbbá az előző 
tanév folyamán a tanulmányi átlaga 4,60-5,00  között volt, kivéve 
ha szakképzésben vesz részt, az ő esetében 4,20 az alsó határ.  Az 
is pályázhat, aki nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi verse-
nyen 1-10 helyezést ért el. Jelentkezni 2020. szeptember 1-je és 
30-a között lehet. Az ösztöndíjra minden tanévben újra kell 
pályázni. A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege 
megegyezik a mindenkori minimálbér legkisebb összegének 
10%-ával, 2020-ban 16 100 Ft és a tanév szorgalmi időszaka alatt, 
10 hónapig utalják át folyószámlára.

BőveBBen: https://budaorsinaplo.hu/osztondijpalyazat-havi-16-100-forint/
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T Ü R E L E M, M É G E G Y K I S  T Ü R E L E M…

Mikor adják át a Tesco hidat?
“Az elmúlt hetekben 
sikerült jó ütemben 
haladni az építkezéssel, 
és bízunk benne, hogy az 
időjárás a következő 
hetekben is megfelelő 
lesz, hogy ebben az 
ütemben tudjuk folytat-
ni a munkálatokat, és 
mielőbb át tudjuk adni 
újra a forgalomnak az 
érintett útszakaszt” – 
válaszolta levelünkre 
szeptember 3-án a Tesco 
a budaörsi körforgalom 
felújításával kapcsolat-
ban. De konkrét időpon-
tot a befejezésre nem 
írtak, a vállalt határidő 
pedig október.

 A budaörsi Tesco felüljáró 
felújítása sokaknak hosszú-

nak tűnik, és miután elkezdődött az 
iskolákban a tanítás, illetve vissza-
tértek a munkahelyekre az emberek 
a szabadságról, egyre türelmetle-
nebbek az arrafelé közlekedők. Au-
gusztus 11-én közzétett online cik-
künkből (https://budaorsinaplo.hu/
a- tes co-va l asza-a-bud aors i -
feluljaro-felujitasarol/) kiderült, 
hogy hivatalosan októberre kell, 
hogy befejeződjön az építkezés, és a 
munkálatokat késleltette a korona-
vírus, de a rekonstrukció keretében 
például az új talpgerendák beépíté-
se, valamint új szalagkorlátok építé-
se már addig megtörtént.

 S miért a Tescót kérdeztük? 
Mert az önkormányzattól azt az in-
formációt kaptuk, hogy az az útsza-
kasz a Tesco tulajdonában van, így a 
felújítást is ők végeztetik. S bár Lő-
rincz Mihály műszaki ügyosztály-

vezetőnek azt mondták, igyekeznek 
augusztus végére befejezni a mun-
kálatokat, ez nem sikerült. 

Ezért augusztus végén újra 
megkérdeztük a Tescótól, hogy ha-
ladnak, amire szeptember 3-án ezt 
válaszolták: “Mindenekelőtt szeret-
nénk mindenkitől elnézést kérni 
a munkálatok elhúzódása és az ez 
által okozott kellemetlenségekért. 
Kollégáink a kivitelező céggel és 
a Magyar Közút illetékes képvise-
lőivel napi kapcsolatban vannak 
a munkák további felgyorsítása és 
a körforgalomi útpálya lehetőség 
szerinti minél korábbi megnyitása 
érdekében. Az elmúlt hetekben si-
került jó ütemben haladni az épít-
kezéssel, és bízunk benne, hogy az 
időjárás a következő hetekben is 
megfelelő lesz, hogy ebben az ütem-
ben tudjuk folytatni a munkálato-
kat, és mielőbb át tudjuk adni újra a 
forgalomnak az érintett útszakaszt. 

Fontosnak tartjuk azt is megjegyez-
ni, hogy a rekonstrukciós és új szer-
kezetek kivitelezési munkálatai so-
rán a szabványokban előírt egymást 
követő technológiai folyamatokat 
be kell tartani, technológiai időket 
ki kell várni. Ha ez nem történne 
meg, az minőségi károsodásokat 
eredményezne. Emellett a körfor-
galom egyes részeinél speciális, 
egyedi tervezésű és gyártású szer-
kezetek kerülnek beépítésre, melyet 
csak a külföldi gyártó képviselőjé-
nek helyszíni jóváhagyásával lehet 
megvalósítani, ahol szintén kiemelt 
figyelemmel járnak el a technológiai 
folyamatok, idők betartására. Ez-
úton is köszönjük szépen mindenki 
türelmét és megértését.”

Vagyis türelem, még egy kis tü-
relem. Addig pedig, aki teheti, hasz-
nálja az autópálya feletti átkelésre 
az Auchan hidat, illetve kerüljön az 
Egér út felé.                                       ee
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NAOS
CÉGPORTRÉ

Márkus Ádám a magyarországi cég ügy-
vezetője: A NAOS csoport 20 éve van jelen 
Magyarországon. Francia, családi kézben 
levő – saját laboratóriummal rendelkező 
-   vállalkozás vagyunk, több mint 100 or-
szágban van jelenlétünk. Magyarországon 
a Bioderma és az Institute Esthederm már-
kákat forgalmazzuk. Előbbinél a biológiát 
helyezzük a bőrgyógyászat szolgálatába, 
utóbbinál pedig az esztétika és a női szépség 
van a központban. Világszerte bőrgyógy-
ászokkal, gyermekorvosokkal, gyógyszeré-
szekkel, védőnőkkel, kozmetikusokkal állunk 
kapcsolatban, termékeink gyógyszertárak-

ban (offline és online), orvosoknál, esztétikai 
szalonokban, klinikákon érhetőek el2011-
ben költöztünk Budaörsre, akkoriban még 
csak 15 fővel. Azóta kétszer is költöztünk, 
s bővítettük az irodánkat nettó 180 nm-re. 
Jelenleg 26 kollegánk van Magyarországon, 
melyek közül 12 fő rendszeresen használja 
az irodát. A legutolsó felújítás 2020 év ele-
jén történt, a Terrapark rugalmasságának 
köszönhetően zökkenőmentesen zajlott. A 
tapasztalataink pozitívak, szeretünk itt dol-
gozni. A jövőben szeretnénk a környezetvé-
delmi és egészségügyi trendeknek megfele-
lő szolgáltatásokat is meghonosítani a céges 
kultúránkban: így az elektromos, plug-in 
autók töltése lesz megoldandó közös feladat, 
továbbá azon munkakörökben ahol megold-
ható, szeretnénk támogatni és ösztönözni a 
munkába járást kerékpárral. Ezek pedig csak 
infrastrukturális fejlesztéssel oldhatóak meg. 
Ugyan nem én hoztam Budapestről Buda-
örsre a céget, de van személyes kötődésem 
a városhoz: édesapám 1983 óta itt gyermek-
orvos, én pedig az Illyés Gyula Gimnázium és 
Szakközépiskolába jártam az 1990-es évek 
közepén. Szeretem, szeretjük Budaörsöt, jók 
az adottságai, jól megközelíthető, sok a zöld 
és szép a környezet, a környéken sokféle szol-
gáltatás érhető el.

NEWSTERRA

T E R R A PA R K B A N A Z I R O DA H Á Z A K 
ÁT L AG O S K I H A S Z N Á LTS ÁG A 90 S Z Á Z A L É KO S

Idén elmaradt az uborkaszezon
A koronavírus járvány 
árnyékában az üzleti 
élet minden területén 
sok a bizonytalanság, 
így az irodapiacon is. 
Szilágyi Évát, a 
Terrapark értékesítési 
vezetőjét kérdezgettük 
az elmúlt három hónap-
ban tapasztaltakról.

Volt-e nyári uborkaszezon 
az irodapiacon, vagy a 
járványügyi korlátozások 
részbeni feloldása miatt 
idén nem?

Nem mondhatnám, hogy ubor-
kaszezon lett volna. Ugyanany-
nyi érdeklődővel foglalkoztunk, 
mint eddig és új szerződéseket, 
hosszabbításokat is írtunk alá. 
Tehát ebből a szempontból 
nem tapasztaltunk elakadást 
a járványhelyzet okán. Talán a 
tárgyalótermek kisebb mértékű 
bérlésén érezni a leginkább azt, 
hogy másképp járnak most a 
bérlők be az irodákba. No és a 
Terrapark buszjárat is szüne-
tel egy ideje a vírus miatt, de 
dolgozunk azon, hogy amint 
rendeződik a helyzet, a buszok 
újra induljanak.

Milyen intézkedésekkel 
reagált a Terrapark a jár-
ványra és mik az eddigi 
tapasztalatok? A második 
hullámban lesz-e változás 
ezekben?

A járványhelyzet kezdete óta 
fokozottan végzünk fertőtle-
nítést a közös területeken, és 
ezt egy jó darabig még nem is 
fogjuk abbahagyni. 

 Hogy áll most a 
Terraparkban az irodák 
kihasználtsága, milyen 
típusú és mekkora vár 
bérlőre? 

A mi épületeink átlagos ki-
használtsága 90 százalékos és 
a legnagyobb szabad terület 
jelenleg 300 négyzetméteres. 
A többi több kisebb irodából 
tevődik össze. A legnagyobb 
területre is van kint ajánlat és a 
többiről is tárgyalunk folyama-
tosan. Van egészen kicsi, egy-
személyes irodánk és van 30, 
50, 100 négyzetméterű, most 
még szabad területünk.

 ee

ÚJ BÉRLŐK

Saint Gobain 
Hungary Kft.
 D2-es épület 
bruttó 145 m2
Bíró Sándor 
D12-es épület    
bruttó 19 m2

BŐVÜLT:

Homlok 
Építő Zrt. 
D10-es épület  bruttó 
170 négyzetméter,
 így összesen 
bruttó 509 négyzetmé-
ter a bérelt területük
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„O LYA N S Z Í N V O N A LO N TA R TJ U K F E N N A PA R KO K AT, 
M I N T E G Y MAG Á N K E R T E T ” 

Intenzíven gondozott zöldek 
az irodák körül

A Terrapark Kft. irodaházainak egyik nagy 
előnye, hogy zöldövezetben vannak. A 
Csiki-hegyek hátterével az épületek parko-
sított környezete - mintegy 5000 négyzet-
méter épített kert - vonzó a bérlők számá-
ra. Azonban ezt a kertet ápolni, gondozni 
kell, amit a TreeRain Kft. végez.  A napi 
rutinfeladatok között néha problémákat is 
meg kell oldani . Erről kérdeztük Treer 
Albertet, a cég ügyvezetőjét. 

A Terrapark Kft. irodaházaihoz tartozó zöldfelület a D épületnél 2000 négyzetméter, a C épü-
letnél 3000 négyzetméter. Előbbi 700 négyzetméter gyepet tartalmaz, míg utóbbi mintegy 1000 
négyzetmétert. A karbantartását a TreeRain Kft. végzi nyolc éve. A füves gyep mellett tehát van 
még zöldfelület .Treer Albert, a kft. ügyvezetője elmondta, hogy  ezekhez az „A”-kategóriás iro-
dákhoz illő kertek intenzív gondozást igényelnek.  Automata öntözőrendszerrel vannak ellátva, 
így mindig zöld és pormentes az irodák környezete. Főleg örökzöldekből (fenyő- és tujafélék, 
borókák, babérmeggy) és télizöldekből (fagyal) áll a növényzet, így télen sem kopár. És legalább 
húszféle cserje, plusz különböző fák és egyéb évelők tarkítják.

A zöldfelület-kezelésére vonatkozóan megtudtuk, hogy a gyepet kéthetente nyírják, a csopor-
tos beültetéseket gyomlálják, évente háromszor-négyszer visszavágják a sövényeket, továbbá a 
feladatok közé tartozik a lombseprés is. „Olyan színvonalon tartjuk fenn a parkokat, mint egy ma-
gánkertet” – fogalmazott  Treer Albert. „Ez egy igényes környezet, azért van a gyakori nyírás, a gyom-
lálás, az öntözés, hogy a növényekkel borított terület megfeleljen az elvárásoknak” – tette hozzá.

A Terrapark Kft.-hez tartozik még 40 000 négyzetméter beépítetlen terület és parkoló, ahol 
szintén rendszeresen kaszálni kell, például a parlagfű miatt. A munkavégzést általában szomba-
tokra ütemezik. Azért  nem hétköznapokra, amikor az irodaházakban dolgoznak, hogy ne zavar-
ják a munkát, illetve azért nem vasárnap, hogy az ott lakók pihenése is nyugodt legyen.

Vajon a bérlők alakíthatnak-e a saját igényeiknek megfelelően az irodájukhoz tartozó terü-
leten kertet? – tudakoltuk. Válaszában az ügyvezető elmondta, hogy az ingatlanokhoz tartozó 
parkosított zöldfelület tájépítész által tervezett kert, harmonikus egységet képez a házak között. 
Így nagyobb volumenű növényültetésre akkor kerül sor, ha pótolni kell az elpusztult példányo-
kat. Az alapnövényzeten általában nem szoktak változtatni, esetenként van igény kisebb virág-
ágyások kialakítására, üde színfoltként, illetve előfordult, hogy az ott lévő cég logóját formálta 
meg a sövény. Az eddigi változtatások? Például a C épület előtt a betontámfal apró beültetéseit 
cserélték talajtakaró madárbirsre, esztétikai okból, így egységes zöldfelületet képez, ami lágyítja 
a bejáratnál lévő márványlépcsők és fémkorlátok ridegségét.

Végül rákérdeztünk, hogy mi a véleménye a szakembernek arról a mostanában divattá váló, 
és a környezetvédők által preferált megoldásról, hogy a gyep illetve a kaszálni való terület egy 
részét hagyják meg vadvirágos rétnek. Treer Albert szerint nagy felületen nincs értelme, mert 
rendkívül költséges volna annak kézi gyomlálása, márpedig gyomlálni kell, mert a parlagfű ab-
ban a közegben is kinőne. De kisebb területeken, foltokban megvalósítható, akár a beépítetlen 
területeken, ha a városnak erre vonatkozóan van egységes koncepciója. (A budaörsi városhá-
za illetékes munkatársa a Budaörsi Napló augusztusi számában azt nyilatkozta, hogy például a 
Terrapark mellett a lakótelepen a cél ez – a szerk.)                                                                        Borhegyi Éva

SAINT-GOBAIN 
HUNGARY KFT.
 CÉGPORTRÉ

A Saint-Gobain 68 országban van jelen 
- köztük Magyarországon -, 171 000 alkal-
mazottal. A cég bevételeinek több mint a 
75%-a az építési piacról származik, főként 
új lakóépületek építéséhez és felújításához 
kapcsolódóan; a fennmaradó 25% pedig 
különböző ágazatokból, mint az autóipar, 
a repülés, az egészségügy, a védelem és 
biztonság, az élelmiszeripar. A vállalat elkö-
telezett a társadalmi felelősségvállalásban, 
ezen belül például a környezettudatos ter-
mékek kifejlesztésében.

Milyen részleg és hány fő   költözik 
október 1-jén a Terraparkba? – kérdez-
tük a bemutatkozás után Horváth László 
operatív vezetőt. „Az Abrasives divízió, 12 
fővel, amely csiszoló anyagokat - például 
köszörűköveket, vágó és tisztító korongo-
kat, építőipari gépeket és tárcsákat - és 
megoldásokat tervez, gyárt és forgalmaz, 
amelyek mindennapi életünkben min-
denhol megtalálhatók: épületekben, köz-
lekedésben, infrastruktúrában és számos 
ipari alkalmazásban.” – mondta. És mely 
termékeiket szeretnék a Terrapark többi 
bérlőjének illetve a környéken élőknek a 
figyelmébe ajánlani? „A portfóliónkból 
azokat a köszörűköveket, vágókorongo-
kat, csiszolóvásznakat, amelyek a legjobb 
megoldást tudják biztosítani a számukra” 
– válaszolta. Végül: miért éppen Budaörsön 
és a Terraparkban választottak irodát? “Bár 
korábbi kapcsolatunk nem volt a település-
sel, lokáció szempontjából tökéletes ez a 
helyszín” – tudtuk meg. 
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U G YA N A Z A Z I N G AT L A N MA, M I N T 5 É V V E L E Z E LŐT T 

Sokkal többet ér

Sokkal többet is érhet 
Budaörs területén 
ugyanaz az ingatlan ma, 
mint 5 évvel ezelőtt.  
A magyar lakáspiacon  
a négyzetméter árak 
folyamatos emelkedése 
miatt ugyanannyi  
pénzért egyre kisebb 
alapterületű lakóingat-
lanokhoz juthattunk  
az elmúlt öt évben.

 Országszerte folyamato-
san az ingatlanpiaci árak 

emelkedéséről számoltak be a 
szakértők 2016-tól. A 2019-es év 
végén már sokat hallhattunk 
olyan prognózisokat, amelyek az 
áremelkedés lassulásáról és meg-
állásáról, vagy esetlegesen az árak 
csökkenéséről szóltak. Az idén 
pedig a koronavírus is igen nagy-
ban befolyásolta az ingatlanpiac 
helyzetét. Hosszú távon –öt év 
alatt – mégis az árak emelkedésé-
ről számolhatunk be.

Városunkban az elmúlt öt 

évben egymást felváltva a tégla-
lakások és a panellakások voltak 
a legdrágábbak, a sort pedig a 
családi házak zárták, viszont a 
vizsgált időszak elején a panelek 
és a házak árai igencsak közel 
azonos árfekvésen mozogtak, sőt 
idén újra egyre közelebb kerültek 
egymáshoz.

A panellakásokat 2016 má-
jusában még 418 ezer Ft/m2-es 
áron kínálták eladásra, de ekkor 
közel azonos áron vásárolhat-
tunk családi házat is. Majd 2017 

júliusában egy kisebb áremelke-
dés következtében eltávolodtak 
a családi házak átlagos árfekvésé-
től, így elérve a 445 ezer forintos 
négyzetméter árat. 2018-ra pedig 
100 ezer forintos áremelkedés ta-
núi lehettünk. Ezt követően még 
egy évig meredeken tovább emel-
kedtek az átlagárak, elérve 2019 
júliusában a 788 ezer forintot. 
Akkor azonban év végén a már 
gyakran emlegetett árcsökkenés 
ennél az ingatlantípusnál valóban 
beteljesült, hiszen 2020 júliusára 

ELADÓ 
Ö N KO R MÁ NY Z AT I 

I N G AT L A N O K
A képviselő-testület döntése 
szerint három pályázatot írt 
ki a budaörsi önkormányzat 
ingatlanok értékesítésére.
 
Budaörs Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének nyilvános pályázatot 
hirdet a Budaörs, Domb utcában 
található, 8503/3 helyrajzi számú, 6865 
m² területű, „kivett beépítetlen terület” 
megnevezésű és a 8508/1 helyrajzi 
számú, 1011 m² területű, „kivett lakóház 
és udvar” megnevezésű ingatlanok 
együttes értékesítésére
 
Pályázat egy Petőfi Sándor utcai 
komplex ingatlan értékesítésére 

Budaörs Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete nyilvános pályázatot 
hirdet a Petőfi Sándor utca 1. szám alatt 
található, 325 négyzetméteres lakóház, 
udvar, áruház és gazdasági épület 
funkciójú ingatlan értékesítésére.  
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. október 30., 14:00 óra.
 
Felhívás egy 3 szobás lakás  
bérleti jogára 

Budaörs Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a Budaörs Város Önkormány-
zatának tulajdonában lévő Budaörs, 
Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 4. szám 
alatti, 3 szobás, 64 m2 alapterületű lakás 
piaci alapú bérbeadás útján történő 
hasznosítására.
 

BőveBBen: budaors.hu
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az átlagos árfekvés 658 ezer Ft/
m2-re mérséklődött.

Ugyanakkor Budaörsön a 
téglalakások ára emelkedett leg-
inkább az évek során. 2016 júli-
usában még átlagosan 522 ezer 
forintos négyzetméter áron kí-

nálták eladásra, 2017 júliusára 
pedig ez az összeg mintegy 30 
ezer forinttal csökkent négyzet-
méterenként. Majd 2018 megint 
az árak emelkedését hozta, így 
ekkor átlagosan 610 ezer Ft/m2-
es árfekvésen kínálták eladásra a 
budaörsi téglalakásokat. A 2019-
2020-as évek szintén az árak fo-
lyamatos drágulását hozták, így 
elérve napjainkban a 821 ezer Ft/
m2-es átlagárat.

Összegezve: az Ingatlannet.hu 
statisztikai adatai alapján a vizs-
gált időszakban, a budaörsi csa-
ládi házak átlagára megfontoltan 
ugyan, de szinte folyamatosan 
emelkedett. 2016 júliusában még 
átlagosan 416 ezer forintos négy-
zetméter áron találhattunk ilyen 
típusú ingatlanokat, azonban az 
évek során ez az összeg több mint 
200 ezer forinttal emelkedett, így 
elérve 2020 júliusában a 625 ezer 
Ft/m2-es árfekvést.

forrás: ingatlannet.hu 

Kapcsolódó online ciKKünK:

 https://budaorsinaplo.hu/

nagyot-nott-a-minosegi-

korszeru-szigetelt-otthonok-ara/

Lassan minden lakás elkel 
az Edison Centerben

Már csak az utolsó lakások keresik jövőbeli, boldog tulaj-
donosaikat a budaörsi Edison Centerben, ahol 7-8 lakás 
elérhető még el az érdeklődők számára. A fejlesztő 
Molnár Beton építési üzletágának értékesítési vezetője 
azt is elmondta: most 1 millió forintos konyhabútor 
kuponnal segítik a döntést, a lakásokat pedig már idén 
birtokba vehetik a vevők.

Az utolsó kanyarba érkeztek a munkálatok az Edison utcában 
épülő Edison Center Budaörs társasház és irodakomplexumnál. Az 
építőipari szakemberek most még szorgosan dolgoznak, de ha-
marosan már a rakodómunkásoké lesz a terep: az év végére be-
költözhetnek a lakások új tulajdonosai, és az üzleti épületben is 
átvehetik az irodák kulcsait a vállalkozások. 

Az építtető cég illetékese lapunknak arról beszélt: nem volt 
nehéz vevőket találni. „Országszerte több száz építkezésünk volt 
már, és jelenleg is zajlik több is. Tudjuk milyen az, amikor élénk és 
milyen az, amikor lanyha a kereslet egy társasház iránt. Az Edison 
Center az egyik legkelendőbb termékünk volt, a tervezőasztalról 
elvitték a lakások jelentős részét – a munkálatok befejező szaka-
szához érve már csak 7-8 lakásunk maradt az érdeklődők számára” 
– fogalmazott Balogh László.

Ebben, mint mondta, valószínűleg az is szerepet játszik, hogy 
a 2020-as év már folyamatban levő építkezésként érte őket, így 
lakásaikat még most is 5 százalékos áfával tudják kínálni, ami ko-
moly árelőnyt jelent. Az év elejétől ugyanis ismét 27 százalékra 
nőtt az építkezések áfája.

A cég értékesítési vezetője kiemelte: az építkezés során keres-
ték az igényes, műszakilag is tartós és minőségi megoldásokat. Az 
épület tetején kialakított penthouse-okat, valamint az irodaháza-
kat kívülről az osztrák Fundermax cég exkluzív homlokzati lapjai-
val burkolják, ami idehaza igazi különlegességnek számít.

Az Edison Center Budaörs a kor követelményeit meghaladó, 
AA++ energiaosztályú lakásokat és irodahelyiségeket kínál – ez 
jelenleg az elérhető legkedvezőbb besorolások közé tartozik. Az 
építtető számos korszerű megoldás alkalmaz a kivitelezésben: 
hűtési valamint fűtési igényeket megújuló energiával (geotermi-
kus energia) elégítik ki. A felület fűtés és hűtés pedig egész évben 
kellemes életteret kínál. A légcserélő rendszer pedig gondoskodik 
arról, hogy ablaknyitás nélkül is pollenmentes friss levegő jusson 
a helyiségekbe.

EGYRE TÖBB 
LAKÁS ÉPÜL 
A KÖRNYÉKEN

A KSH gyorstájékoztató-
jából megtudhatjuk, 
hogy 2020 I. negyedévé-
ben Pest megyében 
15%-kal nőtt az épített 
lakások száma az előző 
év azonos időszakához 
képest. Építési forma sze-
rint a lakások 78%-át csa-
ládi házas formában, 
11%-át többszintes, 
többlakásos épületben 
adták át. Az új lakások 
átlagos alapterülete 118 
m² volt, mely igencsak 
meghaladta az országos 
átlagot.
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N E M C S U PÁ N A K A P C S O L AT F E J LŐ D I K , 
H A N E M A Z E G YÉ N I S

Figyeljünk 
a jelzésekre!

Egyéni vagy közös célok? 
Mindkettő egyformán 
fontos és össze is han-
golható. Amikor egy 
házasságban, párkap-
csolatban élünk hosszú 
évek óta, az egyének 
határai - főleg ha már 
gyerekek is vannak, - 
átjárhatóvá válnak, sok-
szor nem egyértelmű, 
hogy ki, kinek az életét 
éli, amibe gyakran bele 
is kényelmesedünk, ter-
mészetessé válik. Hol is 
van a Te és az Én hatá-
rom, hol kezdődik a „mi” 
és meddig tart? 

Egy párkapcsolat attól fog jól mű-
ködni, ha a közös célok mellett egyé-
ni célok is fellelhetők és folyamatos 
körforgás van a célok megfogalma-
zásában és kivitelezésében. Ez tartja 
mozgásban a rendszert, és viszi előre 
a kapcsolatot, ettől tud úgymond 
fejlődni. Nem csupán a kapcsolat fej-
lődik, hanem az egyén is. Egyénen-

ként és a legszentebb emberi kap-
csolódásban, a párkapcsolatban is 
fejlődnünk kell. Ha nincs megújulás, 
nincs változás, csak stagnálás, akkor 
ott vegetáció és előbb-utóbb eltá-
volodás üti fel a fejét. Ez folyamatos 
konfliktusokban és egyet nem ér-
tésben nyilvánul meg a mindenna-
pok szintjén. Vagy épp arra leszünk 
figyelmesek, hogy egyre több dolog 
van, amiben idegesít a társunk reak-
ciója, vagy mozdulata, szokása, ami 
korábban nem zavart bennünket. 
Összességében pedig egyre fárad-

tabbnak és elcsigázottabbnak, célt 
vesztettnek érezzük magunkat. 

Amíg még nem késő, észbe lehet 
kapni, értelmezni lehet az érkező je-
leket. De hogyan? Mindig ez a kérdés. 
Először is le kell tenni a társunk „hi-
ányosságaira” való koncentrálásról! 
Mindaddig, amíg a társunk hibázta-
tásával töltjük az időnket, addig ma-
gunkról vonjuk el a figyelmet, nem 
vagyunk képesek meglátni a saját hi-
báinkat az egyes helyzetekben, konf-
liktusokban.  Kezdjünk el magunkkal, 
a saját felelősségünkkel foglalkozni!

Ehhez szükségünk van egyfe-
lől döntésre: arról, hogy mostantól 
tudatosan fogjuk élni az életünket. 
Mit is jelent ez a gyakorlatban? Egy 
szóval önismeretet. Ma már nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy 
önismeret nélkül éljünk. Másfelől 
elköteleződésre: mert az önismereti 
út sosem könnyű, de legalább fel-
ismerjük, hogy visszafele már nincs 
miért nézni, csakis előre van értelme 
haladni.

Egy párkapcsolat akkor működő-
képes, ha két, önmagában is kerek, 
egészséges lelkületű ember alkot-
ja. Nem kiegészíteni kell egymást, 
hanem vállalni magunkat, álarcok, 
önmagunk, vagy épp a társunk el-
nyomása nélkül. 

Kolos Krisztina Családfelállító / Házassági és párkapcsolati tanácsadó, tréner
Bővebben  www.kapcsolatikonfliktusok.hu 
Elérhetőségek +36 20/401- 2116 E-mail koloskriszti@gmail.com 
Facebook @kapcsolatikonfliktusok.hu

Egyéb időpont 
telefonon 

egyeztethető  
06 30/645-4643  

vagy 
06 30/192-6676

Fénymásolás

Nyomtatás

HOL? 
Budaörs, 

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

NYITVA:  

h.-cs.: 930 – 1700  

p.: 930 – 1500 
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A Z E G É S Z S É G Ü G YI  KÖ Z P O N T K Í VÁ N C S I  A V É L E M É NYÉ R E

Fontos a páciensek visszajelzése
Szeptember második 
felében ismét kérdőív 
kitöltésére kéri a járó-
beteg-ellátást igénybe 
vevő pácienseket a 
Budaörsi Egészségügyi 
Központ.

 Mindössze két percet vesz 
igénybe annak a kérdőív-

nek a kitöltése, amelyben a Buda-
örsi Egészségügyi Központ visz-
szajelzést kér a szakrendeléseket 
felkereső páciensektől a rendelő-
intézetben végzett munka meg-
ítéléséről.

Az elégedettségmérésre 2019 
tavasza után másodízben kerül 
sor, terv szerint szeptember má-
sodik felében, az aktuális jár-
ványügyi szabályok betartásával. 
A kérdések az összehasonlítha-
tóság érdekében nagyrészt meg-
egyeznek majd a tavalyiakkal, azt 
tudakolják, hogy a betegek meny-
nyire elégedettek az ellátást végző 
személyzet munkájával, a szak-
rendelő felszereltségével, az épü-
letben biztosított körülmények-

kel, az információs csatornákkal. 
A kérdőív névtelen, kitöltése 
önkéntes, a válaszok bejelölése 
mellett a válaszadó szöveges ész-
revételt is tehet.

„A betegek véleménye fontos 
visszajelzést jelent számunkra, 

lehetőséget arra, hogy a szolgál-
tatások színvonalát folyamatosan 
emeljük – mondja Zsákai Zol-
tán, a szakrendelőt üzemeltető 
Jump Consulting vezetője. – A 
minél pontosabb kép kialakítása 
érdekében azt kérjük az egyhetes 
lekérdezési időszakban a szak-
rendelőben megforduló betegektől, 
minél nagyobb számban éljenek a 
visszajelzés lehetőségével, töltsék 
ki a kérdőívet.” A kérdéssort tar-
talmazó A4-es lapot a kötelező 
kézfertőtlenítés után a betegirá-
nyításnál lehet átvenni, és az 
ugyanott található gyűjtődo-
bozba kell bedobni.

A 2019-es mérésben a válasz-
adók 81  százaléka értett egyet 
teljesen vagy részben azzal az 
állítással, hogy „a járóbeteg-el-
látás színvonala budaörsi rende-
lőintézetben jó”, és 63  százaléka 
azzal, hogy „az ellátás színvona-
la a rendelőintézetben nőtt”. A 
legmagasabb pontszámokat az 
orvosok felkészültsége, az épület 
tisztasága, a gyógyítást végzők 
kommunikációja és a betegirá-
nyítók munkája kapta. A több-

ség szintén pozitívan értékelte a 
szakrendelők tárgyi felszereltsé-
gét, műszerezettségét és a bete-
gek tájékoztatását a rendelések 
során. Ettől elmaradt a várako-
zásra szolgáló terek – előterek, 
folyosók, mosdók – kényelmének 
megítélése, ám ebben a tekintet-
ben előrelépést hozhat a tavaly 
elvégzett átépítés és gépészeti 
felújítás, különösen a légkondici-
onálás bevezetése.                    r. g. 

TOVÁBBRA IS 
IDŐPONTOT 
KELL KÉRNI

A Budaörsi Egészségügyi 
Központ továbbra is a 
népegészségügyi ható-
ság járványügyi rendel-
kezéseinek pontos betar-
tásával fogadja a betege-
ket. A szakrendeléseket 
előzetes telefonos idő-
pontkérés után lehet fel-
keresni. Az épületbe kizá-
rólag a főbejáraton 
keresztül lehet bejutni, 
ahol koronavírus-szűrő-
pont várja a látogatókat. 
Szájmaszk viselése köte-
lező.
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PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS

figaro házassága
rendező ALFÖLDI RÓBERT

DAVID ELDRIDGE

születésnap
rendező PELSŐCZY RÉKA

HUBERT SELBY JR. 

rekviem egy álomért
rendező BERZSENYI BELLAAGH ÁDÁM

SZÉKELY CSABA

öröm és boldogság
rendező ALFÖLDI RÓBERT

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

a kis herceg
rendező VARSÁNYI PÉTER

ERICH KÄSTNER – LŐKÖS ILDIKÓ

emil és a... 
rendező SZEMÁN BÉLA

WÉBER ANIKÓ

az osztály vesztese
rendező KOLOZSI ANGÉLA
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H U M O R B O M B Á K K A L,  H Í R E S P I LÓTÁ K K A L 
É S S Ü T É S I  TA N ÁC S O K K A L VA S TAG O N M E G F Ű S Z E R E Z E T T P R O G R AM O K

Családi nap a Flyby udvarán
A Budaörsi Steak & Wine 
Harmony családi gasztro 
napja nem szűkölködött 
sem programokban, sem 
finomságokban szeptember 
ötödikén, szombaton. A ren-
dezvénnyel Budaörs végér-
vényesen felkerült a BBQ, 
grill és steakvilág térképé-
re, hiszen a helyi látogatók 
mellett az ország minden 
részéről érkeztek vendégek.

A Flyby udvarán felállított színpadon egy-
mást követték a sütéssel egybekötött előadá-
sok. Szappanyos Viktor és Zsidákovits Richárd 
séfek indították a sort. Az otthoni hambur-
gersütés összes praktikáját megmutatták a 
húskeveréstől, a sütésen keresztül a tálalásig. 
Megtudtuk, hogy a megfelelő (80-20) hús-
vesefaggyú arány rendkívül fontos és azt is,  
hogy egy igazán ízletes hamburgerpogácsába 
sem sót, sem fűszereket nem kell előzetesen 
keverni, közvetlenül sütéskor kell mindkét 
oldalt borssal és nagy szemű sóval ízesíteni.

A Flyby profi módon felszerelt konyhájából 
tökéletes, zamatos steakek kerülnek az éttermi 
vendégek asztalára. Aki az otthoni grillen sze-
retne steaket sütni, számos értékes informá-
ciót és praktikát kapott a steak workshopon. 
Megtudhattuk, mennyire fontos a tökéletes 
alapanyag. A legfinomabb steakek a szárazon 
érlelt húsokból süthetők, ami a Flyby speciális 
érlelő kamráiban történik tized fokra beállított 
hőmérsékleten és kontrollált páratartalom-
ban. A kamrában lévő sótéglák olyan kedvező 

légkört biztosítanak, amelyben 30-60 napig 
érlelődnek a legjobb húsok. Ezek az érlelt hú-
sok a Flyby húsboltjában mindig kaphatóak 
vákuumfóliába csomagolva. A sütés, pihente-
tés, forgatás, kérgezés, maghőmérés fogalmait 
a gyakorlati bemutató tette tisztába. A tökéle-
tesre sütött medium és medium rare steakek 
pillanatok alatt eltűntek a kóstolásnál.

A BBQ (barbecue) sütés fogalmát sokan 
keverik a grillezéssel, pedig a barbecue egy 
alacsonyabb hőmérsékleten (120 Celsius) 
hosszabb ideig, akár 10-15 óráig tartó füstös 
sütést jelent. A húsok előkészítését, fűsze-
rezését és akár egy otthonra is beszerezhető 
BBQ sütő használatát Boros Gábor, a Flyby 
BBQ séfje mutatta be a színpadon. Elkészített 
egy tökéletes pulled beef (tépett marhanyak) 
szendvicset is, ami azonnal gazdára talált a 
közönségben.

Egy jó kerti sütögetés nem záródhat 
desszert nélkül. A grillezett ananásznyárs 
zabkeksz bundában, vagy a kókusztejes 
gyümölcskavalkád fahéjas gyömbérrel, belga 
vajas pirított kaláccsal és fagylalttal talán első 
hallásra bonyolultnak tűnik. Dömők Zsolt, 
a Flyby kreatív séfje jó hangulatú összmun-
kában bemutatta, hogy milyen gyorsan és 
egyszerűen lehet csodás forró édességeket 
varázsolni a parázs fölött.

A nap csúcspontja kétségkívül az a ke-
rekasztal-beszélgetés volt, amelyen Besenyei 
Péter műrepülő világbajnok, Bánszki Tamás 
ejtőernyős világbajnok, Simon Martin Airbus 
kapitány és Vécsei Csaba pilóta, az esemény 
házigazdája beszélt a repülésről, ételekről, ita-

lokról. A közönség hol feszült izgalommal, hol 
hangos vidámsággal hallgatta a négy repülős 
történeteit. Megtudhattuk többek között azt 
is, hogy Besenyei Péter nemcsak a műrepülés-
ben jutott fel a csúcsra, hanem a borok kiváló 
szakértője is. Vécsei Csaba műsoron kívül meg-
súgta nekünk, hogy ennek még lesz szerepe a 
steakhouse életében.

A nap végén Janklovics Péter színész és 
stand-up komikus sütögette a humorbom-
bákkal vastagon megfűszerezett szűz nyársa-
kat, és bár élete korábbi szakaszában neki is 
volt kapcsolata a vendéglátással, valószínűleg 
mindannyian jobban jártunk, hogy a humor 
világában kötött ki. A két hatalmas BBQ sütő-
ből egész nap finomabbnál finomabb sültek, 
porchetta, tépett nyakas szendvics, BBQ olda-
las került a vendégek tányérjára. A kellemes 
illatok belengték az egész környéket. Senki 
sem ment haza éhesen.

AZ ESEMÉNY UTÁN  VÉCSEI CSA-
BÁT KÉRDEZTÜK: Miért nyitották 
ki ezúttal nemcsak az étterem ajtaját, 
hanem az udvar kapuját is a vendégek 
előtt, mi volt a családi nap célja?

Mindenképpen szerettük volna megmu-
tatni, hogy a profi kiszolgálás nemcsak az étte-
remben,  hanem fesztivál körülmények között 
is megy. A BBQ ételekkel pedig egy újdonságot 
hoztunk a városba, melyet étlapunkon és a 
húsboltban is megtalálnak majd. A rendez-
vény lehetőséget adott arra, hogy még többen 
megismerjék a nevünket és ne csak a prémium 
húsbolt miatt térjenek be hozzánk.

Már a beharangozóban kiemelte, 
hogy a kézműves sörökről Katona Csaba 
történész, a borról pedig Szentesi József, 
Budaörs híres borásza fog beszélni. Az 
utóbbival kialakult valamilyen tartós 
együttműködés is?

Szentesi József szakmai elhivatottsága 
rendkívül meggyőző számomra. Számos borát 
megkóstoltam és a következő borlapunkon 
mindenképpen kiemelt helyet fog kapni. Meg-
lepődve hallottam, hogy bár a legnagyobb 
szállodaláncoknak is ő készíti a bor specialitá-
sokat, Budaörsön mi leszünk az első étterem, 
ahol valóban a boraihoz méltó kiemelt szerepet 
fogja kapni. Őszintén büszke vagyok, hogy ezzel 
is helyi termelőt támogatunk.

Nem volt-e kicsit csalódott, hogy a 
járványügyi korlátozások és biztonsági 
előírások betartása ellenére elfért volna 
még néhány érdeklődő az udvaron?

Nagyon profin, magas színvonalon szervez-
tük meg a családi gasztro napot. A program, a 
koncert, az ételek hibátlanok voltak. A tévéből 
jól ismert Beszeda Gábor rendkívül jó hangu-
latot teremtett a színpadon. Az elmúlt napok 
eseményei miatt tudatosan tartottuk a szabá-
lyozáshoz mérten is alacsonyabban a vendég-
számot. A kapunál mindenki hőmérséklet el-
lenőrzésen és kézfertőtlenítésen esett át, hogy 
a rendezvény mindenki számára biztonságos 
legyen. Bízom benne, hogy jövőre már nem kell 
aggódni a vírus helyzet miatt és nem kell korlá-
toznunk a látogatók számát.

Mi lesz a következő esemény a Buda-
örsi Steak&Wine Harmony szervezésében?

A Budaörsi Steak&Wine Harmony mára 
fogalom lett. Nem árulok el nagy titkot, ha 
elmondom, hogy a következő steak és bor va-
csorán a Szentesi pince borai köré fogunk egy 
harmonikus vacsorát alkotni.

Addig is szeretettel várnak mindenkit az 
étteremben, akár ebédidőben, akár egy külön-
leges vacsorára.

                                      2040 Budaörs, Károly király utca 28. https://flyby-steakhouse.hu/
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Póta Georgina 
városunkba igazolt

A BSC asztalitenisz szak-
osztálya, Budaörs Város 
Önkormányzata és a 
Magyar Asztalitenisz 
Szövetség közös sajtótá-
jékoztatót tartott 
augusztus utolsó napján 
a budaörsi sportcsarnok-
ban. Bemutatták az asz-
talitenisz csapat új tag-
ját, Póta Georginát, 
méltatták a szakosztály 
eredményeit és ismer-
tették az SH-ITB 
Budaörsi 2i SC csapat 
terveit a 2020/2021-es 
szezonra. Továbbá egy 
új asztalitenisz csarnok-
ról is szó esett.

 Szeptember 1-én a sport-
élet egyes területein is új 

szezon veszi kezdetét, új tervek-
kel. Ezzel a gondolattal kezdte 
Somlyó Gergely, a közel száz-
éves, mintegy ötszáz taggal bíró 
versenysport egyesület, a BSC el-
nöke tájékoztatóját, de nyomban 
úgy folytatta, a mai bizonytalan 
helyzetben nem lehet tudni, ho-
gyan alakul, meddig lehet tervez-
ni a 2020-2021-es szezonban, de 
„ma is kell egy jó klub” – tette hoz-
zá a BSC szlogenjét. Például az 
asztalitenisz szakosztály tervei 
közt szerepel a nemzetközi kupán 
való részvétel, mely sorozatban a 
18. ilyen évük lesz. Bár a korona-
vírus járvány megnehezítette az 
előző szezont, az volt a női csapat 
legeredményesebb éve, hiszen 
megszerezték a negyedik magyar 
bajnoki címüket, szerepeltek a 
Bajnokok Ligájában és az olimpi-
ai kvalifikációt elérő női váloga-
tott három tagja is a BSC sporto-
lója.

Somlyó Gergely a sikerek fel-
sorolása után kitért a támogatók-

ra. Budaörs Város Önkormány-
zatának szerepére, a Magyar 
Asztalitenisz Szövetséggel való 
jó kapcsolatra, illetve kiemelte a 
legnagyobb szponzort, a klubot 
30 éve támogató 2i Irányítástech-
nikai és Informatikai Kft. alapító-
ját, Németh Pált. Továbbá Szabó 
Zsoltot, hiszen az SH-ITB Kft. se-
gítsége is nélkülözhetetlen, főleg 
az elmúlt hónapok során, amikor 
az egyesület 25 millió, a szakosz-
tály 11 millióval kevesebb pénz-
ből gazdálkodhatott, mint amit 

2020-ra előirányoztak. Hozzátet-
te azonban, hogy a jövőbeli sike-
rek elérésének záloga az, hogy le-
gyen megfelelő anyagi támogatás, 
akár állami, hiszen nemzetközi 
eredményeik indokolják.

A sajtótájékoztató fontos beje-
lentése volt, hogy Póta Georgina 
kétszeres Európa-bajnok, négy-
szeres Bajnokok Ligája győztes, 
tizennyolcszoros magyar bajnok 
és háromszoros olimpikon asz-
taliteniszező Budaörsön folytatja 
sportkarrierjét. Úgy nyilatkozott, 
hogy boldog, és bár még nem 
teljes erőbedobással, de három 
hónapos kisbabája mellett foko-
zatosan be fog kapcsolódni a BSC 

asztalitenisz szakosztályának éle-
tébe. A csapat célja pedig, hogy 
szeretnék megnyerni a magyar 
bajnokságot és nemzetközi vo-
nalon is minél előrébb jutni. Ő 
is jelezte, hogy a célok eléréséhez 
támogató partnerekre van szük-
sége a klubnak.

Azt már Szvitán Krisztina 
szakosztályvezető ismertette, 
hogy a magyar csapatbajnokság 
első fordulója szeptember 11-13. 
között lesz a Marczibányi téren az 
Ormai csarnokban. (Ez már lap-

zártánk utáni időpont. Az ered-
ményről az online újságon tájé-
koztatunk – a szerk.) A Bajnokok 
Ligájában pedig a budaörsi női 
csapat a francia Lille Métropole 
csapatával játszik egy oda-vissza 
vágós selejtezőt a csoportkörbe 
kerülésért, melynek első meccse 
2020. október 11-én, vasárnap 
16 órakor kezdődik a budaörsi 
sportcsarnokban.

Borhegyi Éva

a teljes ciKK itt olvasható: 

https://budaorsinaplo.hu/

a-bsc-sajtotajekoztatoja-az-

asztalitenisz-szakosztalyrol-es-

pota-georgina-leigazolasarol/

RÖPLABDA 
- BDSE 

ÚJ REMÉNYSÉGEK 
Orosz Bianka és Sziládi Viktória  ja-

nuárban érkezett a budaörsi röplabda 
csapathoz azzal a négyfős fehérvári 
kontingenssel, amely Fésüs Irén ve-
zetőedzőt követte Székesfehérvárról. 
Bár féléve a csapattal edzenek, csak 
most, szeptemberben mutatkoz-
hatnak be tétmérkőzésen a BDSE-
Emericus színeiben. 

Sziládi Viktória szélső ütő és 
Orosz Bianka center bár már az év 
eleje óta a budaörsi NB I-es BDSE-
Emericus csapattal edzenek, a 
2020/21-es szezonban most mutat-
kozhatnak be.  A Fehérvárról igazolt 
játékosok az utánpótlás-válogatot-
takban is letették névjegyüket. A 
lányok 11 éve ismerik egymást, pár-
huzamosan futott a sportkarrierjük, 
és igazi barátokká is váltak. ezért 
nem is volt kérdés, hogy Budaörsre is 
közösen jönnek és követik a szintén 
nemrég ide érkező Fésüs Irén vezető 
edzőt a csapathoz, akit már ovis koruk 
óta ismernek. 

“Nagyszerű edzőnek tartom. Öt-
éves korom óta vagyok nála, és még 
mindig tudok tanulni, még mindig fo-
lyamatosan fejlődöm. Mindig fejleszti 
magát, ami nekünk is a hasznunkra 
válik. A kapcsolatunk? Gyakorlatilag ő 
a pótanyukánk.” – mondta el Sziládi. 

“Azt tudtuk, hogy itt jobb körülmé-
nyek várnak ránk, mint amik Fehérvá-
ron vannak, ami elengedhetetlen a fej-
lődésünkhöz. Ezt már most is érezzük” 
– tette hozzá a 18 éves játékos.Orosz 
Bianka is elmondta, hogy bár az iskola 
utolsó félévében kellett ingáznia Fe-
hérvár és Budaörs között, nem bánta 
meg a döntést. Bár az utánpótlás-vá-
logatottakból már kiöregedtek (U21-
es válogatott nincs, csak egyetemi), 
nagy vágyuk újra címeres mezt húzni. 

“Nekem a közeljövőben a legfon-
tosabb célom a magyar válogatottban 
való szereplés” – mondta még Sziládi 
Viktória, de Orosz Bianka is megerő-
sítette: “Nekem is nagy álmom oda el-
jutni, de úgy érzem, addig még nagyon 
sokat kell tanulni, fejlődni.”

forrás: sajtóKözlemÉny

továBBi friss sporthíreK:

 https://budaorsinaplo.hu/

category/arhivum/sport/
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ONLINE KOMMENTEK
Cikkünk online közzététele után többen hozzászóltak a közösségi oldalakon. Ezekből idézünk: „A buszvég-
állomáson van egy pasas, aki tiniket környékez. Füvet kínál nekik és óvszert. (…) Kicsit örülök is hogy feljött 
ez a téma, egy ideje gondolkozunk, hogy vajon mit lehetne tenni ebben a helyzetben. (…)” – írja Vivien. 
„Amúgy meg minden hol jelen van még, Svájcban is, sőt az egész föld bolygón” – jegyezte meg Dániel, 
mire Sándor válasza: „Svájcban pont azért adnak legálisan igazolt drogosnak, hogy ne bűncselekmény 
árán keljen hozzájutniuk.” Zoltán hosszabb bejegyzéséből: „(…) országunkban a prevenciós munkacsopor-
tok papíron, a kimutatásokban, és mondjuk az újságcikkekben, jól mutatnak, egészen biztosan dolgoznak 
is valamit, de így nincs sok értelmük. (…) Ha nem beszélik a gyerekek nyelvét, ha nem tudják, hogy azt a 
korosztályt épp mi foglalkoztatja (…) akkor csak egy száraz téma marad és kb. 80 százalékban nem érünk 
el semmit. A család, a baráti, ismerősi közeg, a szocializálódás, a családi morál fogja befolyásolni a gyere-
ket, onnan veszi le a mintákat (+internet, közösségi oldalak stb.) és aszerint fog viselkedni. (…) Budaörsön 
pedig van (nemcsak) a fiatalok között kábítószer fogyasztás, de ez a bejelentések, feljelentések és tett 
intézkedések hiányában statisztikailag nem mérhető, ezért is volt a rendőrség válasza az, ami. A probléma 
valós, látható, szem előtt van, de ha mindenki elfordítja a fejét, akkor marad minden a régiben.” Az is fel-
merült, hogy aki ilyet lát, hol jelentse be. Javaslatunk szerint a cikkben szereplő munkacsoport bármelyik 
tagjánál. Amit tudni érdemes: a rendőrök keze jogilag meg van kötve, hogy mit tehetnek, és egy ismeret-
len gyerek esetében lehet, hogy előbb jobb akár a szülőket, majd a segítő szakembereket értesíteni.

K Á B Í TÓ S Z E R E Z É S 

Mennyire van jelen?
A közterület-felügyeletet 
is megkeresték azok a 
lakók, akik szerint drogozó 
fiatalok zavarják a nyugal-
mukat, de a Buda örsi 
Rendőr kapi tányságra nem 
érkezett bejelentés/felje-
lentés közterületeken 
talált fecskendőkről.  
Az utolsó felmérés pedig, 
hogy a kábítószerezés 
mennyire van jelen a 
városban, lassan tíz éve 
készült.

 Többen tudni vélik, hogy a 
Kálvária dombnál, a Temp-

lom téren illetve onnan nem mesze a 
szűk Köz-téren rendszeresen dro-
goznak fiatalok. Amit szerintük a 
másnapra ott hagyott fecskendők és 
egyéb hulladékok bizonyítanak.

Anélkül, hogy kétségbe von-
nánk, hogy – miként sajnos más 
településeken – Budaörsön is prob-
lémát jelent a kábítószer használata, 
ebben az ügyben se igen várható 
előrelépés, ha csak a közösségi olda-
lakon osztják meg a fertőzött terüle-
teken élők a tapasztalataikat és nem 
tesznek hatósági bejelentést. „Kérdé-
sére válaszolva tájékoztatom, hogy a 

Budaörsi Rendőrkapitányságra nem 
érkezett bejelentés/feljelentés közte-
rületeken talált fecskendőkről, injek-
ciós tűkről. Üdvözlettel, Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Kommu-
nikációs Osztály” – kaptunk rövid 
választ a droghelyzetre vonatkozó 
kérdéseinkre a rendőrségtől. „Adat-
igénylés” miatt pedig, hogy az utób-
bi években nőtt-e vagy csökkent a 
droghasználat a városban, fordul-
junk az önkormányzathoz – írták.

Fordultunk is. Amit megtud-
tunk: „A Prevenciós Munkacsoport a 
budaörsi gyermekvédelmi észlelő- és 
jelzőrendszer kezdeményezésére ala-
kult meg 2015-ben, az Esély Szociális 
Társulás Szociális és Gyermekjóléti 
Központ, a Budaörsi Rendőrkapi-
tányság, Bakai Gyöngyi addiktológiai 
konzultáns, valamint Budaörs Város 
Önkormányzatának együttműkö-
désével” – tájékoztatott az önkor-
mányzat sajtókapcsolatokért felelős 
munkatársa. „A kitűzött cél Budaörs 
területén egészségneveléssel, kábító-
szer használattal és egyéb szenvedély-
betegségekkel kapcsolatos megelőző 
és aktív beavatkozó tevékenység egy-
séges koordinációjának szervezése, 
a tevékenységben résztvevő tagok 
szakmai kapcsolatainak szorosabb-
ra fűzése, munkájuk hatékonyabbá 
tétele volt. A prevenció területei kü-
lönösen az alkohol, a dohányzás, a 

drog, a bűncselekmény, az egészséges 
életmód kialakítása és egyéb függő-
ségek megelőzése. A Drogprevenciós 
Munkacsoport megalakulása óta 
folyamatosan dolgozik. Tagjai 
rendszeresen egyeztetnek, szükség 
szerint esetmegbeszéléseket tarta-
nak. Ennek is köszönhető, hogy Bu-
daörsön, a főváros közelsége ellenére 
sem kiugróak az erre a területre vo-
natkozó számok. (Vagy inkább azért, 
mert Budaörsön nincs bulinegyed? 
– a szerk.) Az évek óta jól működő 
iskolai drogprevenciós előadások je-
lenleg szervezés alatt állnak, de eb-
ben a tanévben is folytatódni fognak.”

“A jelzett konkrét problémával 
kapcsolatban a közterület-felügyele-
tet is megkeresték azok a lakók, akik 
szerint drogozó fiatalok zavarják a 
nyugalmukat” – derült még ki. – “De 
a helyszínre kiszálló közterület-felü-

gyelők akkor nem találtak drogozó 
gyerekeket.”

Tudomásunk szerint 2012-ben 
készült az utolsó felmérés a budaör-
si droghelyzetről, amit a helyi KEF 
(Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) 
csinált, és amiből akkor az derült ki, 
hogy  a városban lakó, tanuló diákok 
majdnem 30%-a fogyasztott már 
tiltott szert, ami a drogokon kívül 
a visszaélésszerű gyógyszerhaszná-
latot is tartalmazza. Továbbá, hogy 
a budaörsiek körében fogyasztott 
legnépszerűbb szerek a kannabisz, 
a patron/lufi, az inhalánsok és a 
mágikus gombák. Az országos át-
lag alatt marad az ecstasy, kokain 
és heroin használata. Akkor a 12-
15 évesek 86,3%-a már fogyasztott 
alkoholt életében és majdnem a fele 
egy hónapon belül is ivott. 39%-uk 
már részegedett le életében és majd’ 
minden nyolcadik fiatal az elmúlt 
hónapban is. Hát ennyi. Mivel friss 
felmérés nincs, valójában senki nem 
tudja, hogy most ténylegesen hány 
fiatalt, gyereket és milyen mérték-
ben érint a kábítószerezés Budaör-
sön. S amíg nem történik (újabb, 
hiszen pár éve sajnos volt!) tragédia, 
azt sem tudhatjuk meg biztosan, 
hogy az érintett környéken élők va-
lóban nemcsak jókedvű, szórakozni 
vágyó tinédzsereket látnak és halla-
nak az ablakuk alatt éjszakába nyú-
lóan, hanem “van ott más is.”

ee

friss jogi És rendőrsÉgi híreK, 
töBBeK Között  

a Bárddal támadó fÉrfi elfogásáról:

 https://budaorsinaplo.hu/

category/arhivum/paragrafus/

A fotó csak illusztráció

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  17   
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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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