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Wittinghoff Tamás 
fél, hogy korai még a nyitás

Wittinghoff Tamás pol-
gármester fél, hogy 
korai a mai nyitás.  
Már maga is megkapta 
a vakcinát. Cikkünkben, 
ami nagyrészt a Buda 
környéki Televíziónak 
adott interjúra épül, a 
budaörsi lakosság koro-
navírus elleni beoltott-
ságáról és az oltások 
körüli tevékenységek 
helyi vonatkozásairól is 
beszél.

 “Félek, hogy korai. Túl 
magasak a halálozási és a 

fertőződési adatok. Az első oltás 
még nem védettség… Ne legyen 
igazam” – válaszolta Wittinghoff 
Tamás Budaörs polgármestere a 
Budaörsi Naplónak a miniszter-
elnök által április 7-én bejelentett 
és másnap életbe is lépett, a ko-
rábbi szigorú korlátozásokat eny-
hítő intézkedéseire. 

Az iskolákkal kapcsolatban 
már a Buda környéki Televízió-
nak adott interjú elején fejtette 
ki, hogy aggódik, ha április 19-től 
újra be kell járni a gyerekeknek, 
“hiszen ott 30-40 gyerek kicsi lég-
térben ül együtt 6-szor 45 percet, 
ez önmagában problémát okoz. 
Akkor hoz a kormány felelős 
döntést ezzel kapcsolatban, ha a 
gyerekeket is beoltják, ami már le-
hetséges”. A polgármester például 
a saját gyerekeit nem engedte is-
kolába akkor, amikor a járvány-
ügyi adatok már figyelmeztettek 
a harmadik hullámra. Majd az 
interjú végén visszatérve a témá-
ra: „nem hiszen, hogy dátumokat 
kellene előre megmondani.” A pe-
dagógusok teljes védettségének a 
kialakulása – bár jó, hogy az oltá-
suk halad előre – idő kérdése. A 
beiratkozás határideje adott, áp-
rilis 12-13. S bár szomorú, hogy 

a szokásos módon nyílt napokat, 
nem lehet tartani, de „Budaörsön 
nem lehet rosszul választani” és a 
tájékozódáshoz kiadványokat is 
készített az önkormányzat.

Az interjúból kiderül, hogy a 
legutóbbi, még húsvét előtti adat 
szerint a Budaörsön élő mintegy 
23 000 választópolgár (azaz nagy-
korú, felnőtt ember) közül 5000 
az átoltott, illetve a hétvégén 
is rengeteg embert beoltottak. 
„Nagyon jó, hogy nagyon sokan 
veszik fel az oltást” – szögezte le 
Wittinghoff Tamás. Továbbá azt 
is közölte, hogy az adatokat az 
önkormányzat a háziorvosoktól 
kéri (központilag nem kapnak), 
akiken most ebben az időszakban 
óriási teher nehezedik és ember-
feletti munkát végeznek hétvégén 
ugyanúgy, mint hétköznap. A há-
ziorvosok azokat az oltóanyago-
kat adják be, amelyeket rendelő-
intézeti keretek között is tudnak 
kezelni, ezen kívül az ő feladatuk 
az is, hogy megszervezzék, kik 
juthatnak oltóanyaghoz.

Arról is beszélt a polgármes-
ter, hogy sokan panaszkodtak 
az internetes közösségi felülete-
ken, mert ellentmondást látnak 
abban, hogy egyes körzetekben 
még nem oltottak be minden-
kit az idősebbek közül, máshol 
pedig már egészen fiatalok is 
megkapták a vakcinát. Bár ez 
egyre kevésbé jellemző az idő 
előrehaladtával, ennek oka az, 
hogy az egyes körzetek házior-
vosának páciens-létszáma külön-
böző, az oltóanyagok mennyisége 
viszont közel egyforma, így ahol 
kevesebben vannak, hamarabb 
sor kerül a fiatalabbakra is.

Az önkormányzat minden 
segítséget megad a háziorvo-
soknak, amire lehetősége van, 
például az adminisztrációban, az 
oltóanyag szállításában. Bár az ol-
tásra regisztráltak száma sem te-
lepülésenként, sem háziorvoson-
ként nem nyilvános, Wittinghoff 

Tamás bízik abban, hogy tovább-
ra is sokan jelentkeznek.

De kiemelte: hogy az oltot-
tak is fertőződhetnek, fertőzhet-
nek, ezért továbbra is mindenki, 
a beoltottak is fegyelmezetten 
hordják a maszkot, a saját és a 
környezetünk egészsége érdeké-
ben is.

Az önkormányzati szakren-
delők kórházak alá rendelését a 
budaörsi polgármester egy jár-
ványhelyzetben helyesnek tartja – 
derült még ki. (Erről ITT is írtunk: 
https://budaorsinaplo.hu/friss-
hirek-a-budaorsi-egeszsegugyi-
koz pont bol-valtozas-a-terhes gon-
d ozasban/)

A helyi iparűzési adó lefelezé-
séből adódó bevételkiesésre is rá-
kérdezett a tévé riportere és hogy 
a vállalkozók miként reagáltak 
az önkormányzat felhívására, 
miszerint adományként fizessék 
be ezt a különbözetet az önkor-
mányzat számára. Még húsvét 
előtt számos ilyen felajánlás írt 
alá a polgármester, de a végső 
számot, hogy mennyi pénz folyik 
így be, még nem tudja.

Szó esett még a civileknek 
kiírt támogatási pályázatról, és 
a zöldhulladékok begyűjtésének 
problémáiról.

A polgármester a beszélgetés 
végén a magánéletéről elárulta, 
hogy nagypapa lett, és ő is nehezen 
viseli, hogy a járvány miatt nem ta-
lálkozhat rendszeresen az unokájá-
val. Az első oltást ő is megkapta, 
Törökbálinton, ahol egy parlamen-
ti képviselővel közösen állt sorban 
és örül, hogy sorra került.   De a 
politikai felhangokat az oltás kö-
rül nagyon károsnak tartja, és az, 

hogy az ellenzéket oltásellenesség-
gel vádolja a kormánypárt, „egy-
szerűen gyalázat”, hiszen ő maga is 
első pillanattól és egyértelműen azt 
mondja, hogy muszáj elérni egy 
átoltottsági szintet ahhoz, hogy le-
győzzük a járványt.

B. É. – E. E. 

Az intErjú 2021. április 6-án kÉszült
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A család- és gyermekjóléti szolgálatot 
ne féljenek felkeresni!

„A család- és gyermekjólé-
ti szolgálatot ne féljenek 
felkeresni, mert mi nem 
vesszük el a gyerekeket! 
Sokszor ugyanis ettől tar-
tanak a bajba került szü-
lők. Segíteni próbálunk! 
Elsődleges célunk, melyet 
a törvények is előírnak és 
biztosítanak, hogy a gyer-
mekek családjukban 
nevelkedjenek és az ott 
kialakult veszélyeztető 
tényezőket segítsünk 
megszüntetni, szolgálta-
tások közvetítésével és/
vagy segítő beszélgetések 
keretében” – mondja cik-
künk végén Búzer Károly 
az Esély Szociális Társulás 
Szociális és Gyermekjóléti 
Központ intézményveze-
tője, aki Török Ildikóval, a 
család- és gyermekjóléti 
szolgálat szakmai vezető-
jével tájékoztatott a fel-
adataikról és a pandémia 
alatt megváltozott hely-
zetről.

 A járványhelyzet hatással 
van a szociális szféra mun-

kájára is, így az Esély Szociális 
Társulás budaörsi kirendeltségén 
szintén érezteti hatását. A tapasz-
talatok azt mutatják, a pandémia 
magyarországi megjelenése óta az 
itt dolgozók munkája több lett, és a 
korábbi gyakorlathoz képest szük-
ségszerűen módosult. Ezekről a vál-
tozásokról kérdeztük az intézmény 
vezetőjét, Búzer Károlyt, aki tavaly 
májusban megbízottként, majd júli-
us óta öt évre kinevezve tölti be ezt 
a tisztséget, és Török Ildikót, aki 
szintén a közelmúltban lett a csa-

lád- és gyermekjóléti szolgálat szak-
mai vezetője. Mindketten korábban 
is itt dolgoztak, más beosztásokban, 
Búzer Károly már 12 éve.

Az intézmény életében a veze-
tőváltás a szervezet belső átalaku-
lását is maga után vonta. „Vannak 
bizonyos gyakorlatok, amelyekről 
úgy gondolom, hogy meg kellett vál-
toztatni, de ez nem azt jelenti, hogy 
ezek rosszak voltak” – mondta az in-
tézményvezető. 

A Szociális és Gyermekjóléti 
Központ Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálatot azonban nemcsak a 
váltás és a járványhelyzet állította 
kihívások elé, hanem az is, hogy a 
szociális szférában óriási a mun-
kaerőhiány, így nehezen találtak 
szakképzett munkavállalót. „Múlt 
év végén a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársainak több mint 
a fele pályakezdőből állt, és a beta-
nítás nagyon megterhelte a szakmai 
gyakorlattal rendelkező kollégákat. 
Ez a terület igen komplex, rengeteg 
törvényt és szakmai protokollt kell is-
merniük a szakembereknek, amelyek 
elsajátítása hosszú időt vesz igénybe. 
Nagyon nehéz időszakon vagyunk 
túl, de mostanra sikerült egy jó csa-
patot kialakítani” – tudtuk meg.

Tavaly májusban ráadásul 
Búzer Károly egyik első feladata az 
volt, hogy átköltöztesse a közpon-
ti irodájukat a Petőfi Sándor utca 
sarkáról a Szivárvány utca 3-ba, 
a már meglévő, kisebb irodájuk 
mellé. Az új ügyfélfogadó helyiség 
a régi kisposta helyére került, amit 
az önkormányzat erre a célra fel-
újíttatott, a régi iroda pedig most 
back-office-ként működik. Ezeken 
kívül van egy harmadik irodája az 
Intézménynek, a Szivárvány utca 
5. alatt, ahol a Támogató Szolgálat 
működik, amely a fogyatékos sze-
mélyek önálló életvitelét segíti elő, 
elsősorban a lakáson kívüli közszol-
gáltatások elérésében, a fogyatékos 
személyek szállításával, valamint 
életvitelük önállóságának megőrzé-

se mellett a lakáson belüli speciális 
segítségnyújtást biztosítja személyi 
segítés révén.

Az erre vonatkozó jogosultság 
valamennyi fogyatékossági cso-
portba tartozó súlyosan fogyatékos 
személyre kiterjed – fogyatékossá-
gának igazolásával–, aki fogyaté-
kossági támogatásban, vakok sze-
mélyi járadékában, magasabb 
összegű családi pótlékban részesül.

A Támogató Szolgálat két 
Opel Vivaro személygépjármű-
vel rendelkezik, melyek közül 
az egyik akadálymentesített, így 
kerekesszékeseket is tudnak szállí-
tani. Korlátozott számban, a szabad 
kapacitás függvényében vállalják 
még idősek, illetve egészségügyi 
szempontból rászorulók szállítását.

A költözés egyfelől jó, de hátrá-
nya, hogy míg a Petőfi Sándor utcai 
épületben volt adományraktár, az 
új helyen nincs. „Ezért karácsony 
előtt minden irodánk tele volt 
adománnyal, mert nem akartunk 
nemet mondani a felajánlásokra, 
amiket szétosztottunk a rászorultak 
között, de a tárolás megoldatlansága 
miatt most már csak közvetítünk 
az adományozók és az adományt 
fogadók között” - mondta Búzer 
Károly. Hozzávéve: „Természetesen 
nem adunk ki beleegyezés nélkül 
adatokat, nagyon körültekintően 
járunk el.”

A Szociális és Gyermekjóléti 
Központ több településen lát el szo-
ciális feladatokat. A budaörsieket 

érintő területek: a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat, a támogató 
szolgálat és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás. Utóbbi náluk nem 
jelentős, mert a városban inkább 
a Máltai Szeretetszolgálat végzi az 
önkormányzat megbízásából. A 
korábbiakhoz képest 2016. január 
óta törvényileg annyi változás tör-
tént, hogy a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatás már nem 
két önálló szakmai egység, hanem 
egy szervezetként működik, mint 
alapellátás. 

A gyermekjóléti szolgálatok 
mellett pedig létrehoztak úgyneve-
zett gyermekjóléti központokat. A 
kettő között az a különbség, hogy 
a gyermekjóléti szolgálat, mint 
alapszolgáltatás, csupán mint se-
gítő van jelen a családok életében 
és senkinek nem kötelező igénybe 
venni. Ezzel szemben a gyermekjó-
léti központok „veszik gondozásba” 
azokat a családokat, amelyeknek 
ezt jogi úton rendelik el, és tesznek 
meg mindent a családok életének 
megváltoztatása és a gyerekek ve-
szélyeztetettségének megszüntetése 
érdekében, illetve itt keresnek meg-
oldást a feltárt problémákra, példá-
ul konfliktuskezelés oktatásával. 
A gyermekjóléti központok szolgál-
tatásai közé tartozik többek között 
az iskolai szociális munka, amely 
a gyerekek egymás elleni agresszív 
megnyilvánulásaira is megoldást 
jelenthet. Az iskolai szociális mun-
kásokkal együttműködve tartanak 
foglalkozásokat egy-egy osztályban 
és a Szociális és Gyermekjóléti Köz-
pontnál, hogy a gyerekek megtanul-
ják a másik elfogadását, megértését. 
„A Covid miatt, amíg nincs az isko-
lákban oktatás, ezek a foglalkozások 
is szünetelnek” - mondta Török Ildi-
kó –, „de amint lehet, újra elkezdjük. 
Ezeket a foglalkozásokat elsősorban 
azon gyerekek körében tartjuk, akik 
a látókörünkben vannak. Ezeket az 
ismereteket a gyerekek aztán tovább 
tudják adni a testvéreiknek, szüle-

iknek. Többnyire nagyon értelmes 
gyerekekről van szó, akik némi ma-
gatartásbeli és lelki problémákkal ke-
rültek hozzánk. Ha egy gyermek jár 
hozzánk pszichológushoz is, akkor 
a segítő foglalkozásokkal együtt jó 
irányba történő változást, eredmé-
nyeket tudunk elérni náluk.” 

A koronavírus visszaszorításá-
nak érdekében tett intézkedések 
(karantén, kijárási korlátozás, on-
line oktatás, stb.) növelték a szo-
ciális munkások feladatait, illetve 
változott néhány tényező a feladat-
ellátásban – állapították meg álta-
lánosságban az intézmény dolgo-
zói. „Bár a személyes találkozások 
száma csökkent, ez nem azt jelenti, 
hogy az esetszám is csökkent. Óriási 
teher van a kollégáink vállán” – je-
lentette ki Búzer Károly. Hozzátéve, 
hogy a tavaly márciusi veszélyhely-
zet kihirdetés óta is folyamatosan 
biztosított a személyes ügyfélfo-
gadás. „Bár egy miniszteri rendelet 
a járványügyi szabályozások között 
rendelkezik arról, hogy csak krí-
zishelyzet esetén találkozhatunk a 
családokkal” – tette hozzá Török 
Ildikó –, „és inkább telefonon, illetve 
online módokon kell, hogy intézzük 
az ügyeket. De krízis esetén, ha pél-
dául egy gyerek sírva felhív minket, 

nyilván oda kell menni, vagy be kell 
a családot hívni. Értelemszerűen 
a járványügyi előírások betartása 
mellett: lázmérés, kézfertőtlenítés, 
maszk, kétméteres távolság stb.”

A járványhelyzet miatt új prob-
lémák is felmerültek, például ami-
kor elkezdődött az online oktatás, 
nagyon sok családnál problémát 
okozott az ehhez való csatlakozás, 
vagyis a technikai háttér megte-
remtése. „Sok gyereknek segítettünk 
oktatással, hogy ne maradjanak le a 
tananyagban, illetve abban, hogy a 
megírt leckéket továbbítottuk az is-

kolák felé” – tájékoztatott Török Il-
dikó. Ezen kívül civilek segítségével 
sok családnak szereztek informati-
kai eszközöket -, bár ezt az iskolák 
nagyrészben megtették-, de ahol 
három-négy gyerek van, ott számí-
tógépből is több kellett, kell. 

A családsegítő szakember úgy 
látja, hogy nemcsak nekik, hanem 
elsősorban a szülőknek kellett és 
kell egyszerre nagyon sok szerep-
ben helyt állniuk, „simán” szü-
lőként, és emellett – főleg az alsó 
tagozatosoknál – a tanítóként, taná-
rokként, illetve a saját munkahelyü-
kön is. Ebből kifolyólag sok konf-
liktus volt/van a családokban, tehát 
a konfliktusok száma biztos, hogy 
a pandémia alatt nőtt, melyek szél-
sőséges esetekben bántalmazáshoz 
is vezettek, vezethetnek. A csalá-
don belüli erőszak, illetve azon 
belül a feltárt esetek száma a két-
szeresére nőtt 2020-ban a 2019-es 
adatokhoz képest, mert nagyon 
sok emberből hiányzik a prob-
lémamegoldó képesség és nem 
tudják másként levezetni a szo-
katlanul sok együtt töltött idő alatt 
felgyülemlett feszültséget. Amikor 
hosszú idő után, tavaly a gyerekek 
visszamentek az iskolákba, meg-
nőtt a gyerekek közötti erőszakos 

cselekmények száma, a korábbi 
bezártság és a kapcsolatok hiánya 
miatt. Továbbá nemcsak a szemé-
lyes, hanem az internetes, egymás 
ellen irányuló abúzusok száma is 
megnőtt – osztották meg velünk 
tapasztalataikat a szakemberek.  
Elvált szülők gyermekeinek ese-
tében a különélő szülővel való 
kapcsolattartás okozott konflik-
tusokat, ami járvány nélkül is elég 
problémás a családoknál. A jár-
ványhelyzet alatt ez még több prob-
lémát okozott, mert a gyermekkel 
együtt élő szülő sokszor a járvány-

helyzetre hivatkozva tagadta meg a 
kapcsolattartást, amit jogilag sem-
mi nem támaszt alá. Állásfoglalás 
van arról, hogy a járványhelyzetben 
is elsődlegesen a gyermek érdekeit 
kell nézni, ez pedig alapesetben az, 
hogy a gyermeknek joga van talál-
kozni a különélő szülővel. Kivéve 
persze, ha a különélő szülő éppen 
karanténban van, de az emiatt ki-
maradt alkalmakat pótolni kell. 
„Ilyenkor nekünk kell a szülőkkel 
egyeztetni a gyermek érdekei szerint, 
akinek szüksége és joga van a külön-
élő szülővel való kapcsolattartásra, 
rendezni a helyzetet.”

Felmerült kérdésként, hogy az 
iskolák, óvodák bezárásával vajon 
nem szűnt-e meg a gyermekvéde-
lem egyik fontos jelzőrendszeri 
tagjának együttműködése, de Tö-
rök Ildikó úgy véli, hogy nem, mert 
az online oktatás keretében is kap-
csolatban vannak a tanárok a diá-
kokkal és szüleikkel, tehát ha bármi 
problémát észlelnek, azonnal jelez-
nek. Például ha a gyerek nem jelent-
kezett fel az online oktatásba és nem 
tudják elérni, vagy a házi feladatot 
nem küldi egy ideig, akkor szólnak 
a szolgálatnak. „Ami változott, hogy 
online nehezebben észrevehetőek a 
problémák, hiszen a tanáraik nem 
látják a gyerekek viselkedését és az 
egymáshoz, illetve a felnőttekhez 
való viszonyukat. Azonban úgy lát-
juk, hogy a tanárok minden egyes 
hozzájuk tartozó diákra figyelnek, 
törődnek velük és segítik őket.”

Tény, hogy a vírus miatt tavaly 
nagyon sokan veszítették el a mun-
kájukat, így a szolgálatnak is több 
családnak kell segítenie a munka-
keresésben, mint korábban miköz-
ben már a járványhelyzet előtt is, 
ez volt az egyik fontos teendőjük. 
„Utánanézünk, hogy az ügyfelek 
végzettségének megfelelően milyen 
álláslehetőségek vannak, önéletraj-
zokat írunk, azokat továbbítjuk, 
vagyis nagyon gyakorlatiasan állunk 
mellettük” – mesélte a szakmai ve-
zető. Két olyan időszak is volt tavaly, 
először március környékén, majd 
szeptemberben, amikor még azok 
is elveszítették munkájukat, akik 
épp akkoriban találtak állást, mert 
az újakat küldték el leghamarabb.  
„A hozzánk fordulók 90 százaléká-
nak azonban sikerült újra elhelyez-
kedni és ez örömteli” – jegyezte meg.

Ezekben a hetekben, napokban 

a koronavírus elleni oltásra törté-
nő regisztrációban is sokan kérnek 
a szolgálattól támogatást, naponta 
négy-hat ügyfél jelentkezik náluk 
azért, mert nem tudnak maguknak 
email címet készíteni. Akinek ez 
gondot okoz, azokat továbbra is fo-
lyamatosan biztatják, hogy jöjjenek 
hozzájuk, mert segítenek. 

Ahogy a krízishelyzetben lévő-
ket is arra kérik, hogy keressék fel 
őket. Igaz, jelenleg a pszichológusa-
ik elsősorban online módon beszél-
getnek a klienseikkel, de indokolt 
esetben van lehetőség a személyes 
találkozásra. „A krízistelefonszámot 
nem mi üzemeltetjük itt helyben, ha-
nem a Gyermekjóléti Központ, 0-24 
órás időtartamban, de akár onnan 
kapunk jelzést, akár közvetlenül ne-
künk szólnak, szükség esetén most 
is kimegyünk családlátogatásra. A 
járványhelyzetben kiadott rendelet 
értelmében, családlátogatásokra 
csak krízishelyzet, súlyos veszélyez-
tetettség, vagy hatósági megkeresés 
esetén kerül sor. Környezettanul-
mányt az azonnali és sürgősséget 
igénylő esetekben kell készíteni, me-
lyek az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
a nevelésbe vétel, valamint a gyám és 
gondnok kirendelése.”

S ha már felmerült a gyámügy, 
nagyon sokan keverik a két intéz-
ményt és a feladataikat. Van-e még, 
aki azt hiszi, hogy önök gyámügy-
ként funkcionálnak? – kérdeztük 
Búzer Károlyt. „Természetesen van-
nak. Maga a gyermekvédelmi szol-
gáltatás, az alap-, illetve a szakellá-
tás ugyanis egy elég bonyolult ellátási 
forma a szociális ágazatban. Ezért 
fel vagyunk rá készülve, hogy ha egy 
konkrét eset már nem a mi hatás-
körünk, akkor továbbirányítsuk a 
megfelelő helyre, illetve értesítjük a 
kollégákat más intézményben, más 
településen. Amit azonban szeretnék 
kiemelni: a család- és gyermekjólé-
ti szolgálatot ne féljenek felkeresni, 
mert nem mi vesszük el a gyereke-
ket! Sokszor ugyanis ettől tartanak 
a bajba került szülők. Mi segíteni 
próbálunk! Elsődleges célunk, me-
lyet a törvények is előírnak és biz-
tosítanak, hogy a gyermekek csa-
ládjukban nevelkedjenek és az ott 
kialakult veszélyeztető tényezőket 
segítsünk megszüntetni, szolgálta-
tások közvetítésével és/vagy segítő 
beszélgetések keretében.

BorhEgyi ÉvA 
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„Nálam szültek vagy születtek”
Negyven éve él Buda-
örsön, szakmai tevé-
kenysége sokszorosan 
kapcsolódik a városhoz, 
áprilistól nőgyógyászati 
szakrendelést is indít a 
Budaörsi Egész ségügyi 
Köz pont ban. Dr. Bencsik 
Andrással a szovjet 
orvos képzés sajátossága-
itól indultunk el, és 
olyan aktuális témákra is 
kitértünk, mint a váran-
dósok Covid-oltása vagy 
a hálapénz betiltása. 

Önéletrajzában orosz nyelvtu-
dást tüntet fel; ez a szokványostól 
eltérő pályakezdést sejtet.

Középiskolás koromban, 
nagyszülői javaslatra döntöttem 
el, hogy orvos leszek. Az angyal-
földi Kilián György – ma Németh 
László – Gimnáziumban volt egy 
ragyogó biológiatanárom, dr. Kiss 
Mária. Ha valaki korábban nem 
szerette a biológiát és a kémiát, 
nála ő is megkedvelte. Az orosz-
tudás onnan van, hogy édes-
apám, aki villamosmérnöki és 
mérnök-közgazdász diplomával 
rendelkezett, az orvosi műszere-
ket gyártó Medicor Műveknél dol-
gozott fejlesztőmérnökként. Az 
ott készült gyengeáramú orvosi 
műszerek nagy része a Szovjet-
unió területére ment ki. A vállalat 
úgy döntött, az értékesítés és a 
tesztelés irányítására kihelyezik 
édesapámat Moszkvába. Követte 
őt a családunk is, így Moszkvában 
érettségiztem, majd ott végeztem 
el az orvosi egyetemet. 23 évesen 
diplomáztam 1977-ben.

Milyen volt a szovjetunióbeli 
orvosképzés?

Ragyogó. Itthon nagyon jó volt 
az elméleti oktatás, de én diplo-
maszerzéskor sokkal több gyakor-
lati tapasztalattal rendelkeztem. 
Ott úgy volt, hogy az ötödik évben 

megmondták, a hatodik évben 
ki hova fog kerülni a Szovjetunió 
területén belül. Választhat három 
szakma közül: belgyógyászat, 
sebészet vagy szülészet. Szóval 
elkerülsz egy kórházba, a legkö-
zelebbi hatszáz kilométerre van. 
És abban a kórházban van rajtad 
kívül három ember, egy fiatal és 
két idősebb doktor. Én a hatodik 
év végére praktikusan mindent 
láttam, amit egy általános sebé-
szetben lehetséges. Operáltam 
is, egy velem egykorú hatodikos 
altatta a beteget. A sebészet, ahol 
dolgoztam, 900 ágyas volt. Nem a 
kórház, a sebészet! Mások a nagy-
ságrendek. Nem úgy volt tehát, 
hogy „majd valamikor” megtanu-
lod a szakmát. Manuálisan biz-
tosan képzettebb voltam, mint a 
korosztályom.

A szülészet-nőgyógyászat 
kezdettől foglalkoztatta?

Eredetileg szívsebész akartam 
lenni, de Ratkó-gyerek vagyok 
(Ratkó Anna egészségügyi minisz-
ter nevével fémjelzett, az 1950-es 
évek elején született népes korosz-
tály – a szerk.), akkoriban nem le-
hetett válogatni a munkahelyek 
és a szakmák között, nem úgy volt, 
hogy lemegyek vidékre, valamikor 
majd szakvizsgázom, aztán vissza-
jövök – dönteni kellett. Én „vörös 
diplomával”, vagyis summa cum 
laude végeztem, így lehetőségem 
volt, hogy ha nem is szívsebész-
ként, de szülész-nőgyógyászként 
helyezkedjem el, ami ugyancsak 
vonzott. Szűk terület, mégis sok 
szakmai lehetőség van benne. 
Ráadásul az egészséges babák 
születése irgalmatlanul sok po-
zitív energiát ad az embernek. A 
moszkvai egyetemet elvégezve 
hazajöttem, és a Tétényi úti Kór-
házban (jelenleg Szent Imre Kór-
ház) kezdtem el dolgozni – ennek 
lassan 44 éve. 

Az Egészségügyi Központ-
ban április 1-jétől indít szakren-
delést, budaörsi kötődése azon-
ban jóval régebbi.

1981 óta lakom Budaörsön. 
A város a Tétényi úti Kórházhoz 

tartozott, Budaörsnek akkoriban 
nem volt nőgyógyászati szakren-
delése és terhesrendelése sem. 
Utóbbira a budakeszi háziorvos 
járt át, de hát ő idősebb is volt, 
nem is nagyon foglalkozott ter-
hesekkel, ami aztán nálunk csapó-
dott le bent a kórházban. Úgyhogy 
lett egy megállapodás a városi ta-
náccsal, aminek eredményeként 

úgynevezett mozgó szakorvosi 
szolgálatot indítottunk. Több mint 
tíz évig tartottam terhesrendelést, 
egészen addig, amíg Budaörs a 
Kútvölgyi Kórházhoz nem került. 
Ez volt az első felvonás. 

A második akkor kezdődött, 
amikor 2003-ban a budaörsi egy-
napos sebészet beindult. Hát-
térintézményként mi kaptunk 
felkérést a laparoszkópos nőgyó-
gyászati beavatkozások szakmai 
felügyeletére, Rákóczi professzor 
pedig egyre többször engem kül-
dött. Tehát én Budaörsön nagyon 
régóta jelen vagyok, de a járóbe-
teg-ellátásban csak a kezdetek 
kezdetén rendeltem, az utóbbi 
években pedig az egynapos sebé-
szeten operáltam.

A Szent Imre Kórházban 
egyébként továbbra is teljes állás-
ban dolgozom, emellett magán-
rendelőm van. Több intézménybe 
járok operálni és szakrendelést 
tartani, ezek között mostantól 
Budaörs élvez előnyt. Szeretem 
a várost, szeretek itt dolgozni. 
Nagyon jó dolog, amikor rám kö-
szönnek. A feleségem Budaörsön 

tanít 1982 óta, tehát vagy őt is-
merik az emberek, mert tanította 
őket, vagy engem ismernek, mert 
nálam szültek, esetleg születtek.

Aktuális kérdés a várandósok 
Covid-oltása. Mi ezzel kapcsolat-
ban a szakmai álláspontja?

A köldökzsinórban nagyon ma-
gas antitestszintet tud produkálni 
az a várandós nő, aki megkapta 
az oltást. Ha bárki megkérdez, az 
a véleményem, hogy a második-
harmadik trimeszterben, a 20. 
héttől körülbelül a terhesség vé-
géig oltani lehet, oltani kell. A ter-
hesség immundeprimált állapot, a 
H1N1-járvány is megmutatta pár 
éve, hogy a várandósok fokozott 
veszélyben vannak. Pillanatnyilag 
a két mRNS-technológiával műkö-
dő vakcinát, a Pfizer és a Moderna 
oltását kaphatják meg, a többi 
még nincs engedélyezve.

Az egészségügyi szolgálati 
jogviszony bevezetése körüli 
vitában a szülész-nőgyógyá-
szok kereszttűzbe kerültek. 
Miközben privát páciensét az 
orvos nem viheti be az állami 
ellátóhelyre, a nők többsége 
ragaszkodna a saját orvoshoz, 
beleértve a szülés levezetését. 
Hogyan oldható fel ez az ellent-
mondás?

Tőlünk nyugatra ilyen jellegű 
orvosválasztás nincs is, az a ter-
mészetes, hogy a közellátásban a 
szülést az ügyeletben lévő team 
vezeti le. A felemás rendszer Ma-
gyarországon is csak a Rákosi-kor-
ban kezdődött, amikor az orvosok 
bérét alacsonyan tartották, cseré-
be viszont engedték a paraszol-
venciát. 

Tiszta helyzetet teremt, hogy 
ma már sem az orvos nem fo-
gadhat el, sem a beteg nem ad-
hat pénzt a kórházi ellátásért. Ez 
helyre fogja tenni a dolgot. Én a 
pácienseimnek, akik eljönnek a 
magánrendelőmbe, elmondom 
az elején, hogy nagyon szívesen 
gondozom a terhességüket, de a 
szülést nem tudom vállalni. Meg-
értik, és nagyon sokan kérik a gon-
dozást így is.

TÖRTÉNELMI KALANDTÁBOROK
Június 14–18. A piramisok titkainak nyomában – ókori egyiptomi régésztábor

Június 21–25. Mátyás király és Beatrix reneszánsz udvarában – középkori kalandtábor

Július 5–9. Nagy Medve törzsének gyermekei – indiántábor az apacsok földjén

Július 12–16. Jégkorszaki mamutvadász expedíció – őskori régésztábor

Augusztus 9–13. Csodaszarvas nyomában – honfoglalás–kori hagyományőrző tábor

ANGOL NYELVI TÁBOROK
Június 28. – júl. 2. Harry Potter and the Philosopher’s Stone – kezdő szintű angol tábor

Július 19–23. Sherlock Holmes and the Hound of the Baskervilles 
  – angol nyelvű nyomozó tábor

Augusztus 2–6. Harry Potter and the Chamber of Secrets – haladó szintű angol tábor

MŰVÉSZETI TÁBOROK
Június 14–18. Divat hét – stílus és szabás-varrás tábor (egyedi pólók és táskák, textilfestés)

Június 21–25. Csiki Art Művészeti Műhely – fazekas és porcelánfestő iparművészeti tábor

Június 28. – júl. 2. Csiki Art Művészeti Műhely – textilszobrász, decoupage és bútorfestő  
 iparművészeti tábor 

Július 12–16. Divat hét – stílus, mozgás, smink, frizura és szabás-varrás tábor  
 (szabadidős és nyári viseletek, kiegészítők)

Július 19–23. Csiki Art Művészeti Műhely – rajz és festészeti tábor

Július 26–30. Hollywoodi sztárok a Csiki színpadán  
 – színjátszó és filmes kreatív előadóművészeti tábor

Augusztus 9–13. Divat hét – stílus, mozgás, smink, frizura és szabás-varrás tábor  
 (alkalmi és parti viseletek, kiegészítők)

Augusztus 9–13. Csiki Art Művészeti Műhely – mozaik, tűzzománc és Tiffany üveg  
 iparművészeti tábor

SPORT ÉS SZABADIDŐS TÁBOROK
Június 14–18. Lazuljunk végre! – vakáció köszöntő szabadidős csapatjáték tábor

Június 28. – júl. 2. Legyél Te is szamuráj! – japán harcművészeti tábor

Július 12–16. Játék határok nélkül – számháború és csapatjáték tábor

Július 19–23. Juss ki ha tudsz! – szabaduló és csapatjáték tábor csak bátraknak!

Augusztus 2–6. Juss ki ha tudsz! – szabaduló és csapatjáték tábor csak bátraknak!

TERMÉSZETBÚVÁR TÁBOROK
Június 21–25. A biológia és az élővilág csodálatos világa – kísérletező ökotábor

Június 28. – júl. 2. „Kertész leszek, fát nevelek…” – kertészeti és természetvédelmi tábor

Július 5–9. A kémia és a fizika csodálatos világa – kísérletező tábor

Július 26–30. Fürkész tábor a Csiki-hegyekben – természetjáró és természetvédő expedíció

Augusztus 2–6. Karnyújtásnyira az Univerzum – csillagász és természettudományi tábor  
 az Utazó Planetáriummal

CSIKI PIHENŐKERT Budaörs, Virág u. 6.• E–mail: csikipark@gmail.com • Telefon: +36 30 549–8840

Online jelentkezés és tájékoztató: www.csikipihenokert.hu

CUKRÁSZTÁBOROK
Július 5–9. Pici pékek – cukrásztábor (péksütemények és kemencés finomságok)

Július 26–30. Legyél Te is „Tortakirály” – cukrásztábor (ünnepi sütemények és torták)
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MEGRENDELŐIK TÖBBSÉGÉNEK A TELJES BERENDEZÉST ŐK SZÁLLÍTOTTÁK ÉS SZERELTÉK ÖSSZE

„Irodában otthon”
Mitől lesz egy iroda 
játékos és vidám, 
mégis komoly, és min-
denekelőtt praktikus? 
Sorozatunk első részé-
ben tanácsadónkat, 
Bőhm Zoltán Ákost 
mutatjuk be, aki öt 
éve alapította a saját 
irodabútor kereskedő 
vállalkozását.

Profi irodabútort nehéz da-
rabokban vásárolni, meg nem 
is igazán célszerű, ha azt szeret-
nénk, hogy egységes legyen a 
látogatóink elé táruló kép, ami-
kor belépnek hozzánk. Bőhm 
Zoltán Ákos öt éve alapította 
saját vállalkozását, és nemré-
gen költözött új helyre, amit 
amolyan referenciaként rende-
zett be, a saját és kolléganője 
kényelmi szempontjain túl. Mi-

nimál stílus, a recepció oldalán 
a színes betétektől játékos és 
vidám, de a szőnyegek szürke 
alaptónusától mégis komoly, 
és mindenekelőtt praktikus. Az 
egyik munkaállomáson például 
az asztal magassága állítható, 
hogy ha elfárad a dolgozó az 
ülésben, akár felállhasson, nyúj-
tózni egyet. A tárgyalót dekora-
tív hangfogók választják el a be-
lépő résztől, az asztalnál pedig 
egymással harmonizáló, de az 
érdeklődők kedvéért más-más 
fajta székek, támlával, karfával 
vagy ezek nélkül, kisebb és na-
gyobb háttámlával. Jelmonda-
tuk: „Irodában otthon”.

Zoltán saját irodájához a 
Narbutastól válogatta a búto-
rokat, de mint irodabútor keres-
kedő öt gyártóval van állandó 
kapcsolatban és a vevők igényei 
szerint mintegy 30 helyről szerzi 
be a termékeket. A saját márka-
neve Offisolution, és mint kér-
déseinkre válaszolva elmondja, 
a nagyobb versenytársai nem is 
igazán szokták a vevőkkel meg-
osztani a gyártóik nevét, kivéve 

ha az önmagában vonzó. Az ő 
partnerei között ilyen nagy név 
az i4Mariani, ami prémium ka-
tegória, sőt, abból is a csúcs.

Az Offisolution referenci-
ái között találhatunk néhány 
négyzetméteres kisebb irodától 
jellemzően a közepeseken át az 
eddigi legnagyobbig, ami 700 
négyzetméter és ehhez Auszt-
riából keresték meg Zoltánt.  
A megrendelőik többségének 
a teljes berendezést ők szállí-

tották és építették be, szerelték 
össze, a szőnyegezéssel együtt 
megtervezve, ez utóbbival 
azonban Zoltánék nem foglal-
koznak, hanem partnert aján-
lanak. Ha a megrendelő kéri, 
természetesen a régebbi, már 
meglévő darabokat is beterve-
zik, de többnyire kicsit átalakít-
va, az új bútorokhoz illesztve.

Az árajánlattól kezdve egy 
hét a tervezés és mintegy 6-8 
hét, mire minden a helyére ke-
rül. A finanszírozás jellemzően 
úgy zajlik, hogy előleget kérnek 
a megrendelőtől majd a végén 
elszámolnak, de bármilyen más 
változat előfordult már. Szeren-
csére még soha nem jártak úgy, 
hogy beragadt volna a pénzük a 
gyártónak előre kifizetett búto-
rokba.

EE

Folytatjuk. Sorozatunk követ-
kező részeiben Bőhm Zoltán 
szakmai tanácsait olvashatják 
majd a forgószékekről, a vezetői 
bútorokról és az anyagok kivá-
lasztásáról.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Web: offisolution.hu Tel.: +36 70/397-0693
E-mail: iroda@offisolution.hu vagy bohm.zoltan@offisolution.hu

Egy új, 
kiegyensúlyozott 

élet kezdődik!
AMIKOR RÁJÖSSZ, HOGY CSAK EZ AZ EGY VAN... 

Amikor végre szeretnél törődni azzal, hogy 
- testileg és szellemileg is karbantartsd magad,  
- illetve a már kialakult panaszokat enyhítsd 

vagy végre elfelejtsd!

ITT LENNE AZ IDEJE, NEM IGAZ?
 

Jó hír, 
hogy ez könnyebb, 
mint gondolnád! 
Itt a Testelixír Test Harmónia Mozgás 

 Stúdióban természetgyógyászként lelkesen 
dolgozunk azért, hogy

- Testi és mentális oldásokkal tegyük  
nyugodtabbá mindennapjaidat

- Bowen kezelésekkel segítjük  
szervezetedet újra harmonikussá tenni 

- Stabil állapotba hozzunk,  
öngyógyító folyamatokkal regenerálunk

EZUTÁN ÚJRA FIATALNAK, ERŐSNEK, 
ELLENÁLLÓNAK ÉRZED MAGAD,  

FRISS LENDÜLETTEL VÉVE A MINDEN
NAPOK AKADÁLYAIT, ÉS KORÁBBAN  
NEM TAPASZTALT HARMÓNIA TESZI 
KIEGYENSÚLYOZOTTÁ ÚJ ÉLETEDET.

Igen, Neked szól ez! 
Ha már eleged van a külvilág letaglózó inge-
reiből, és a menekülés helyett inkább befelé 
figyelve stabillá fejlesztenéd testi és mentális 
egyensúlyod, - ami természetes pajzsként véd 

Téged a környező világ támadásai ellen.

A nálunk alkalmazott alternatív, lágy manuális 
technika, a keleti mozgásformák segítségedre 
lesznek! Elég csak a parkokban Tai chizó embe-
rek arcát és mozgását szemügyre venni. Ők har-
móniában élnek környezetükkel, végtelen békét 

sugároznak, és köszönik szépen jól vannak.

VAJON NÁLAD MI A HELYZET? SZÍVESEN 
MEGVALÓSÍTANÁD KIEGYENSÚLYOZOTT 

STRESSZMENTES, HARMONIKUS  
ÚJ ÉLETEDET? IGY KEZDJ HOZZÁ!

A leginkább hatékony, gyors módja, hogy Te is 
elérd, elkezdd új életedet, az ha most felhívod 

a következő telefonszámot, és érdeklődsz, 
időpontot kérsz a kezdéshez. Mire is várnál? 
Telefonálj egyet most! Nincs kötelezettség, 

nem emelt díjas a hívás, alig egy perc múlva 
remek információkkal leszel gazdagabb.

 

Hívd ezt a számot most! 

0620/200-5910

B U DAÖ R S I  L AT I N O V I TS S Z Í N H Á Z 

Liliomfi C Í M Ű E LŐA DÁ S A
 L E S Z A Z M5 C S ATO R N Á N

„Én teátrista leszek!” 
– szól a Budaörsi 
Latinovits Színház 
Liliomfi című előadásá-
nak mottója, melyet 
április 20-án 21 órától 
az M5 csatorna műsorán 
tekinthetnek majd 
meg az érdeklődők.

A humorral teli klasszikus 
magyar népszínművet Szigligeti 
Ede írta 1849-ben. A 19. század 
egyik legkiemelkedőbb magyar 
drámaírója és színpadi rendező-
je több mint 100 eredeti darabot 
jegyez. Drámáiban mindig nagy 
hangsúlyt fektetett a fordulatos és 
változatos meseszövés techniká-
jára, és arra, hogy nemcsak törté-
neteiben, hanem nyelvezetében is 
modern legyen. Bár a jellemábrá-
zolásban kritikusai szerint gyen-
gébb volt, mint a cselekmény fel-
építésében és a jelenetezésében, 
még így is sikerült olyan karakte-
reket teremtenie, amelyek örökké 
halhatatlanok maradnak a ma-
gyar színjátszás történetében.

Ilyen Liliomfi is, aki szélhámos 
teátristaként igyekszik meghódí-

tani szerelmét, Mariskát, miköz-
ben egyetlen igaz szenvedélyének 
hódol és színházat csinál. Az ő 
cselszövésekben és félreértések-
ben bővelkedő történetét dolgozza 
fel a Budaörsi Latinovits Színház 
azonos című előadása, melynek 
szövegkönyvét Vecsei H. Miklós 
jegyzi. Az ifj. Vidnyánszky Attila 
rendezte változat a színház és a 
színészélet oldaláról közelíti meg 
Szigligeti klasszikusát, még inkább 
előtérbe helyezve a teátristák küz-
delmét a társadalmi elfogadásért, 
miközben garantált szórakozást és 
sok-sok nevetést ígér a közönség-
nek. „Itt senki sem az, aki, és semmi 
nem az, ami. Még a hazugság sem 

igazi hazugság, hiszen színészek ha-
zudnak, márpedig azoknak rendes 
ember szavát sem hiszi amúgy sem. 
Az efféle helyzetekből a való élet-
ben cifra kis bonyodalmak szoktak 
adódni – és nincs ez másképpen eb-
ben a népszínműben sem, ahol sen-
ki sem az, aki, viszont minden ajtó 
fülekkel van kitapétázva, és minden 
fillér kölcsönben van…”

A rögzített előadásban szín-
padra lép Szabó Sebestyén Lász-
ló, Waskovics Andrea, Böröndi 
Bence, Bregyán Péter, Dóra Béla, 
Figeczky Bence, Gyöngyösi Zol-
tán, Ilyés Róbert, Rujder Vivi-
en, Spolarics Andrea és Vecsei  
H. Miklós.

WAskovics AndrEA A liliomfi című ElőAdásBAn 

(fotó: BudAörsi lAtinovits színház)

Nyomtatás, 
fénymásolás, 

szkennelés 
munkanapokon 
10-16 óra között 

a Budaörsi Naplónál

HOL? 
Szabadság út 137. fsz. , 

a parkra néző oldalon
Időpont egyeztetése 

(nem feltétel!): 
06 30/192-6676

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport
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AZ INTENZÍV NYELVTANULÁS 
IS LEHET ÖRÖM ÉS ÉLMÉNY

A MátrixSuli Budaörs 
általános iskolájában 
minden nap van angol-
órájuk a gyerekeknek. 
Hogyan lehet megragad-
ni a diákok érdeklődését, 
átadni a tudást úgy, hogy 
közben az órák is élveze-
tesek maradjanak, a 
tanulás élmény legyen?!  
Erről mesél Bukovitsné 
Szunyogh Anikó, aki  
amellett, hogy három 
tinédzser lány anyukája, 
öt évfolyamon viszi az 
angolórákat.

Pedagógiai hitvallásom, hogy 
a pozitív megerősítés módszeré-
vel - sok dicsérettel, vidám, oldott 
légkör megteremtésével – szinte 
csodákat lehet elérni. A gyerekek 
sokszor észrevétlenül csinálják 
meg a nehéz feladatokat is, mert 
a jól kiválasztott játékos tevékeny-
ség során fel sem tűnik nekik, 
hogy igazából kemény tanulás 
történik.

Minden órán aktivizálom a 
gyerekeket azzal, hogy folyama-
tosan angol beszédre késztetem 
őket, tehát minden órán nekik kell 
„szerepelni”, produkálni angolból. 
Kérdéseket intézek hozzájuk, so-
kat olvasnak angolul, csoportban 
és párban is gyakran kell együtt 
dolgozniuk. Ez az idegennyelv 
tanulás mellett a kooperációs 
készséget, és a személyiséget is 
nagymértékben fejleszti. 

A nyelvtanulásban elenged-
hetetlen a számonkérés, de ezt 
próbálom úgy megtenni, hogy 
közben minimalizálom a stressz 
faktort. Nem vagyok híve a nagy 
anyagot átölelő témazáróknak, 

inkább sok kisebb részre osztom 
a számonkérést, és persze mindig 
minden javítható, újraírható, hisz 
a cél az, hogy elsajátítsa a diák az 
anyagot.

Változatos feladatokkal tartom 
fennt a gyerekek lelkesedését, 
sokat társasozunk, kirakózunk, 
készítünk posztert, írunk képes-
lapokat, játszunk, nézünk oktató 
anyagokat, rövid filmeket és hall-
gatunk rengeteg zenét is.

A kicsiknél (1-2. évfolyam) 
még az utánzás a legfontosabb 
tanulási módszer. Velük nagyon 
sok mozgásos játékot játszom, 
mondókázunk, tornázunk. Az új 
anyag tanulását folyamatosan 

összekötöm a  mozgással, így sok-
kal könnyebben és mélyebben 
rögzül az anyag.

A MátrixSuliban cél, hogy 
nyolcadik osztály végére minden 
diák angol nyelvtudása középfo-
kú nyelvvizsga szintjén legyen. 
Hetedik osztálytól az órákon már 
a nyelvvizsgára is készítjük a diá-
kokat. Úgy látom ennek elérése 
sikerülni fog.

Fontosnak tartom azt, hogy 
higgyünk abban: tanulni öröm-
mel is lehet! Szerintem a jó él-
mény észrevétlenül motiválja a 
gyereket, akár megalapozhat egy 
életre szóló pozitív hozzáállást a 
tanuláshoz, munkához is.

1-5. ÉVFOLYAMOKRA FOLYAMATOS A CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG 
A MÉG SZABAD HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN

web: matrixsuli.hu/budaors/ tel.: 06-70/770-2256

Április 11. 

„meglepetés 
e költemény” -

 Költészetnapi 
verses műsor

A magyar költészet napját 1964 óta ünnep-
li az ország József Attila születésnapján, 
április 11-én. A magyar líra ünnepét a 
BJMMH versmondással, megzenésített 

versekkel ünnepli.  
ELŐADÓK: A BUDAÖRSI LATINOVITS 

SZÍNHÁZ SZÍNÉSZEI 

Április 12. hétfő 19:00

Művészetek: 
Munkácsy párt fogoltja: 

Rippl-Rónai „Józsi” 
párizsi művészpályája, 

ELŐADÁS  
Rippl-Rónai József a magyar festészeti mo-
dernizmus egyik atyja, akit pályája csúcsán 
sikeres művészként és köztiszteletre méltó 

emberként tartottak számon Magyaror-
szágon. „Kukoricás” képeit elnézve nem is 
gondolnánk, hogy egykor Munkácsy keze 
alatt tanult. Pályája kezdetén Rippl-Rónai 
hosszú éveken keresztül Párizsban élt és 

alkotott, Munkácsy volt a „nagy pártfogó-
ja”, miközben ő szerényen csak Rippl-Rónai 

Józsi néven állított ki a nagy presztízsű 
párizsi Szalon kiállításain. De milyen volt 

mester és tanítvány viszonya? Mi mindent 
köszönhetett Rippl-Rónai Munkácsynak? 

Hogyan próbált a festőtanonc kilépni 
mestere árnyékából? Sikerült-e önállósod-
nia és kivívni saját jogán az elismerést? Az 
előadás során nézőink ezekre a kérdésekre 

is választ kapnak.
ELŐADÓ: KRASZNAI RÉKA, A MAGYAR 
NEMZETI GALÉRIA FŐMUZEOLÓGUSA

JEGYÁR: 500 FT-TÓL

Április 19. 19 óra

A Sárgaruhás lány 
kalandjai: Hogyan 
lettem világutazó? 

Világjárók sorozat
Igazi Indonézia-szakértőnek számít 

Harmincz Rita hivatásos utazó, akit blogja 
után sokan a Sárga ruhás lány néven 

ismernek. Eddig két könyve jelent meg Ho-
gyan letten világutazó?, illetve Bali cím-

mel, emellett Indonéziában dokumentum-
film-sorozatot is készített harmadmagával. 
Rita családjával jelenleg is Balin lenne, ha 

nem szólt volna közbe a világjárvány. 

JEGYÁR: 500 FT-TÓL

Április 20. kedd 19.00

Gyerekek 
a cybertérben

 az online bántalmazás, 
ELŐADÁS

Az online bántalmazás szinte minden 
fiatalt érint, sokukat pedig a teljes kétség-
beesésbe taszítja. Mit tehetünk és mit kell 
tennünk felnőttként, szülőként, barátként, 

tanárként, hogy megelőzzük a bajt? Mi 
számít zaklatásnak és honnan ismerhetjük 

fel a vészjósló jeleket?
ELŐADÓ: REMÉNYINÉ CSEKEŐ BORBÁLA 

PSZICHOLÓGUS, A KÉK VONAL GYERMEK-
KRÍZIS ALAPÍTVÁNY SZAKMAI VEZETŐJE

Gerinctorna
péntekenként 17:00-18:00

VEZETI: KUTI KRISZTINA

JEGYÁR: 1.200 FT/ALK.

Hatha Jóga
hétfőnként 8:00-9:30 

Vezeti: Rónai Róbert 

JEGYÁR: 1.200 FT/ALK.

Könyvklub: 
Kazuo Ishiguro  

– Árva korunkban
Április 15. csütörtök 18:30

Vezeti: Gerebenics Nóra
A Napok romjain című, James Ivory által 

megfilmesített regényéért Nobel-díjat ka-
pott japán  író,  2000-ben született regénye 
egy Sanghajban nevelkedett brit nyomozó 

kalandjairól szól. 

Kerti praktikák  

a Jókai Mór Művelődési 
Ház Kertvarázslók  

csoportjától
Elérhető:

 április 21-től 
INGYENESEN ELÉRHETŐ!

Kézműves  
foglalkozás: 

 Ajándék készítés  
anyák napjára  

Németh Csillával
Elérhető:  

2021. április 17-től
INGYENESEN ELÉRHETŐ!

Síppal, dobbal… 

Hangszerkészítő 
foglalkozás gyerekeknek 

3. rész
Elérhető: április 23-tól

BEMUTATJA: BODNÁR GÁBOR 
HANGSZERKÉSZÍTŐ 

INGYENESEN ELÉRHETŐ!

„ÖRSÖKTERE”-
 G YE R E K E K Í R J Á K 

( N E M C S A K ) 
G YE R E K E K N E K

Örsöktere címmel, budaör-
si ifjúsági online újság indult 
márciusban. Még nagyon az 
elején jár, de jó kezdeménye-
zést indított Bakai Gyöngyi, 
aki a Városi Ifjúsági Klub kul-
turális menedzsere, a Pszicho-
Kuckó alapítója. Őt kérdeztük 
az ötletről, az indulásról és a 
gyerekek reakciójáról.

Bakai Gyöngyi elmondta, az 
ötlet abból ered, hogy korábban 
a XV. kerületben csinált diákúj-
ságíró fesztivált, és  ezt szerette 
volna Budaörsön is meghono-
sítani. A májusi Budaörs Fesz-
tivállal kötötték volna össze, 
de az idén is elmarad. Ehelyett 
jött a diákújság ötlete Domány 
Katalintól. „A kortárssegítő cso-
portjaimba járó gyerekeknél hir-
dettem meg először és ők nagyon 
örültek, mert szeretik az értel-
mes munkát. S remélem, hogy 
majd fejlődik ez szépen”- közölte 
a kezdeményezés elindítója.

S hogy hol tart most az új-
ságkészítés? Már elérhető az 
oldala, de még nagyon kevés 
alkotás került fel. Nyitottan 
várják azokat a Budaörshöz kö-
tődő gyerekeket, akik szeretnek 
írni, korhatár nincs. „Senkit és 
semmit nem cenzúrázunk, úgy 
gondoljuk, minden jó és úgy jó, 
ahogy és amit a gyerekek írnak” 
- mondta Bakai Gyöngyi.

Az újságot A 
www.orsoktere.webnode.hu 

-WEBoldAlon lEhEt ElÉrni. 

Az lEvElEkEt idE várják: 
 bakai.gyongyi@ifiklub.hu
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M I T M E S É L N E K B U DAÖ R S U TC Á I ,  É P Ü L E T E I ,  E M L É K E I  …

Budaörs szívében, 
a Jakob Bleyer Heimatmuseumban 

Budaörsön, a főváros 
nyugati kapujában sok 
olyan fiatal él, aki talán 
nem ismer minket és 
nem hallotta, mit 
mesélnek Budaörs utcái, 
épületei, emlékei.  
A Jakob Bleyer Heimat-
museum továbbra is 
meg szeretné ismertet-
ni minden korosztállyal 
Budaörs értékeit, mely-
nek meghatározó része 
a város sváb kultúrája. 

 A múlt ismerete azonban 
elengedhetetlen: Budaörs 

sváb történetéhez, a település 
életének szomorú eseményeihez 
tartozik az itt élt német nemzeti-
ségű lakosok második világhábo-
rú utáni sorsa. A Magyarországi 
Németek Országos Önkormány-
zata korábbi javaslata volt, hogy 
Budaörsön - ahol 1946. január 
19-én kezdődött a magyarországi 
németek elűzése - épüljön meg 
a „Vertreibung, Verschleppung”, 
vagyis az   Elűzetés és Elhurco-
lás Állandó Országos Kiállítása, 
Emlékhelye. Ennek érdekében 
a Heimatmuseum fenntartója, 
Budaörs Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata (BNNÖ) az elmúlt 

években - az EMMI, majd a 
Miniszterelnökség (ME) tá-
mogatásával - megvásárolta a 
Heimatmusem melletti két in-
gatlant. A Heimatmuseum és a 
BNNÖ által használt további két 
épület Budaörs Város Önkor-
mányzata tulajdonában van és 
ahhoz, hogy a teljes terület in-
tézményi területté váljon, majd 
Országos Állandó Kiállítás és 
Emlékhely lehessen, rendezni 
kell a tulajdoni viszonyokat. En-
nek érdekében kívánja – Ritter 
Imre Német Nemzetiségi Parla-
menti Képviselő és Boros György 
BNNÖ Elnök hathatós közben-
járásával, valamint ME támoga-
tással - megvásárolni Budaörs 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zata Budaörs Város Önkormány-
zatától azt az ingatlant, amelyen 

a Heimatmuseum épülete és a 
BNNÖ által használt további 
két irodaépület található. Ezáltal 
mindhárom ingatlan egységesen 
a BNNÖ tulajdonában lesz és 
kialakíthatóvá válik a település 
múltját méltón bemutató Állandó 
Országos Kiállítás. Budaörs Né-
met Nemzetiségi Önkormányzata 
tervei, a budaörsi és magyaror-
szági németek elűzetésének em-
léket állító országos emlékhely 
kialakítása mellett a fenntartása 
alatt működő Heimatmuseum 
évek óta jövőbe mutató német 
nemzetiségi projektekkel szólít 
meg minden korosztályt és az 
óvodás, iskolás csoportokon át az 
egyetemi, doktori képzésig min-
denki számára segítséget nyújt. A 
Heimatmuseum gazdag kínálata, 
izgalmas kiállításai, értékes ku-
tatásai és tudományos előadásai, 

valamint színvonalas programjai 
ismertek és kedveltek, amit az el-
múlt évek rangos elismerései is 
igazolnak, az Év Tájháza 2018 el-
ismerés után az intézmény az Év 
Múzeuma 2020 díjat is átvehette. 

A Heimatmuseum csapata a 
járvány okozta nehézségek elle-
nére sem tétlenkedett, kutatása-
ikkal cikkek formájában bel- és 
külföldi kiadványokban egyaránt 
találkozhatunk, továbbá Budaörs 
kulturális kincseinek megőrzé-
se érdekében számos pályázatot 

adtak be, melyekkel az iskolák és 
pedagógusok munkáját illetve a 
település értékeinek fennmaradá-
sát segítik. Ezen felül - a lezárások 
óta - a Heimatmuseum aktua-
lizálta intézményi profilját több 
felületen, valamint jelentkezett a 
digitális térben hírekkel, infor-
mációkkal, a múzeumot kedvelő 
Érdeklődők nagy örömére. Töb-
ben ajándékoztak meg minket az 
elmúlt hónapokban személyes, 
megható történetekkel, könyvek-
kel illetve régi családi fotóval és je-
lezték, mennyire hiányoznak ne-
kik a múzeumlátogatások. Ezek a 
„szeretet-csomagok” is mutatják, 
egy közösséget alkotunk, még ha 
személyesen nem is találkozunk. 
A világjárvány miatt azonban al-
kalmazkodnunk kell, fenntartónk, 
a BNNÖ is - Michelberger Katalin 
BNNÖ Elnökhelyettes Asszony 

és munkatársaim, elsősorban 
Balczer Szabolcs kulturális ügy-
intéző kollégám segítségével - on-
line módon tartja meg a 2021. évi 
Tavaszi Ifjúsági Német Nemzeti-
ségi Napokat, évfolyamok szerinti 
bontásban, értékes anyagok köz-
readásával (például a Deutsche 
Bühne Szekszárd drámapedagó-
giai eszközeivel „A kis herceg”-t, 
az Álomzug segítségével a 
„Zauberfisch”-t vagy Figura Ede 
által a „Bremer Stadtmusikanten” 
közvetítését). 

Szeretjük Budaörsöt és kedves 
Látogatóinkat, ezért bár múzeu-
munk kapui a járvány miatt zárva 
vannak, a virtuális térben rendsze-
resen jelentkeztünk, megszólítva a 
fiatalabb és idősebb korosztályokat. 
A SKANZEN-ban 2020 őszén de-
bütáló kétnyelvű Heimatmuseum 
roll-up kiállításunk honlapunkon is 
elérhetővé vált „Virtuális gyermek-
világ” címmel, sőt, kiegészítettük 
további anyagokkal, a pedagógusok 
nagy örömére. Decemberben hon-
lapunkon, Facebook-on és hírlevél-
ben olvashatták a Heimatmuseum-
Adventskalender szívhez szóló, 
német nemzetiséget érintő kará-
csonyi történeteit, múzeumunk így 
szeretett volna örömet szerezni 
mindenkinek, ami az idősebb lá-
togatóink kedves visszajelzései 
alapján úgy tűnik, sikerült. Év 
elején egy további újdonsággal, a 
Heimatmuseum pár perces imázs 
filmjeivel pedig szó szerint köze-
lebb vittük az érdeklődőket múze-
umunkhoz, a filmeket a fiatalabb 
generációk különösen kedvelték 
(www.heimatmuseum.hu alatt 
megtekinthető). Január végén a 
tv kamerái előtt nyitottuk meg új 
időszaki kiállításunkat Budaörs 
Nagyjai/Kultúra címmel, mely 

honlapunkon interjúk, fotók, be-
számolók formájában látható. 
Ehhez egy werkfilmet is elérhe-
tővé tettünk (Facebook, honlap), 
ebben megmutatjuk, hogyan ké-
szül egy kiállítás, tehát bárki, akit 
érdekel, betekinthet a kulisszák 
mögé. Márciusban pedig a buda-
örsi tv munkatársait vittük el egy 
a Heimatmuseum honlapján is 
elérhető budaörsi városi sétára és 
mutattuk be kamerák előtt a te-
lepülés sváb kulturális örökségét, 
érdekes, izgalmas, új történeteken 
keresztül. A felvételek a TV2040 
Terefere című műsor márciusi és 
áprilisi adásában láthatóak, kétszer 
fél órában „mesélnek” Budaörs 
utcái, épületei, emlékei, érdemes 
megnézni őket.

 Közösségerősítő, virtuális mú-
zeumi jelenlétünk mellett, a kény-
szerű zárás alatt természetesen 
elvégeztük a tervbe vett karban-
tartási munkákat is, hogy tisztán 
várjuk a nyitás után az Érdek-
lődőket. 2021-ben az állandó és 
időszaki tárlataink – az „Egy ütős 
kiállítás” (német dobok) és „Bu-
daörs Nagyjai” (kultúra) - mellett 
további új kiállításokkal készü-
lünk és reméljük, hogy hamarosan 
ki tudjuk nyitni a Heimatmuseum 
kapuit, így nemsokára Önök is 
beléphetnek múzeumunk valós 
termeibe, sétálhatnak új kiállí-
tásainkon és gyönyörű, pázsitos 
múzeumkertünkben. Szeretettel 
várjuk Önöket – most virtuá-
lisan, pár hét múlva talán már 
személyesen is - Budaörs szívé-
ben, az Év Múzeumában 2020 a 
Heimatmuseumban!

dr. gAjdos-frAnk kAtAlin igAzgAtó

jAkoB BlEyEr hEimAtmusEum, 
www.heimatmuseum.hu 
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EGYEBEK KÖZÖTT ERRŐL OLVASHATNAK MÉG A budaorsinaplo.hu ONLINE ÚJSÁGON

LÁTÁSSÉRÜLTKÉNT 
A JÁRVÁNY IDEJÉN

Látássérültként megélni a 
COVID-ot – ez volt a fő témája 
a Budakörnyéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesülete elnökével, 
Nyikes Fatimével, az alelnökkel, 
Jenei Andrással továbbá   a szo-
ciális csoport munkatársával, 
Kálmán Krisztinával a beszél-
getésünknek. Többek között szó 
esett az oltásról, a zártabb élet 
történéseiről és a masszásstúdió 
helyzetéről.

https://budaorsinaplo.hu/
latasserultkent-a-jarvany-idejen/

ELEKTRONIKUS 
ÚTON IS BEÍRATHATÓK 

AZ ISKOLÁSOK
2021. április 15-én, csütörtökön 
8-tól 18 óráig, és 16-án, pénteken 
8-tól 17 óráig lesz a tanköteles 
korú gyermekek beiratkozása az 
általános iskola első évfolyamára, 
amely idén elektronikus úton is 
megtehető. A beiratkozás rend-
jéről a Rigó Katalin tankerületi 
igazgató adott ki tájékoztatót. 

https://budaorsinaplo.hu/
elektronikus-uton-is-beirathatok-az-

iskolasok/

HÍREK A BUDAÖRSI 
EGÉSZSÉGÜGYI 
KÖZPONTBÓL 

Változás állt be a terhes-
gondozásban, 2021. április 1-jétől 
a terhesgondozást a nőgyógyá-
szati szakellátásba integrálják. A 
Budaörsi Egészségügyi Közpon-
tot COVID-oltópontnak jelölték 
ki. Bevált az időpontos rendszer a 
vérvételnél, kisebb a sorbanállás.

https://budaorsinaplo.hu/friss-hirek-
a-budaorsi-egeszsegugyi-

kozpontbol-valtozas-a-
terhesgondozasban/

VÉLEMÉNYEZZE 
BUDAÖRS 

KLÍMASTRATÉGIÁJÁT!

Elkészült Budaörs klímastratégi-
ájának egyeztetési verziója, ame-
lyet az önkormányzat társadalmi 
egyeztetésre bocsát. A helyzetér-
tékelést, célokat és intézkedése-
ket tartalmazó dokumentumról, 
amelyet az Energiaklub Szakpoli-
tikai Intézet és Módszertani köz-
pont készített, 2021. április 16-áig 
várja az önkormányzat a vélemé-
nyeket a telepules@energiaklub.
hu e-mail címen. 

https://budaorsinaplo.hu/
velemenyezze-budaors-

klimastrategiajat/

ALIG VAN KÜLÖNBSÉG 
A PANELÁRAK  

ÉS A CSALÁDI HÁZAKÉ 
KÖZÖTT; 

ÉS A TÉGLALAKÁSOK
 A LEGDRÁGÁBBAK 

BUDAÖRSÖN

Változatos volt az elmúlt év in-
gatlanpiaca Budaörsön: a vi-
lágjárvány az ingatlanpiacra is 
nagy nyomást gyakorolt. Ennek 
köszönhetően Budaörsön ár-
emelkedéssel és áreséssel is talál-
kozhattunk az elmúlt év során, 
viszont a 2020-as év eleji átlag-
árakhoz képest a téglalakások és 
a családi házak esetében hol ki-
sebb, hol nagyobb áremelkedést 
könyvelhettünk el.

https://budaorsinaplo.hu/
alig-van-kulonbseg-a-panelarak-es-

a-csaladi-hazake-kozott-es-a-
teglalakasok-a-legdragabbak-

budaorson/

ZÖLDHULLADÉK: 
ÚJABB TÁJÉKOZTATÓ, 

JÁRAT ÁTCSOPORTOSÍ-
TÁSOKRÓL ÉS HÉTVÉGI 

PÓTLÓJÁRATOKRÓL
Főként műszaki problémák mi-
att a városban a szokásosnál na-
gyobb mennyiségű zöldhulladék 
halmozódott fel. Ennek elszállí-
tását járat átcsoportosításokkal és 
hétvégi pótlójáratokkal igyekszik 
a társaság megoldani, annak ér-
dekében, hogy legkésőbb május 
1. napjával megszabadítsa Buda-
örsöt a zsákos és kötegelt kom-
posztálható kerti hulladéktól.

https://budaorsinaplo.hu/
zoldhulladek-ujabb-tajekoztato-

jarat-atcsoportositasokrol-es-
hetvegi-potlojaratokrol/

PÁLYÁZAT HELYI KÖZÖSSÉGEKNEK 
– 42 MILLIÓ FORINT 

TÁMOGATÁS A TESCÓTÓL
Kilencedik alkalommal indul út-
jára a Tesco helyi közösségi kez-
deményezéseket támogató pályá-
zati programja, az „Ön választ, mi 
segítünk”. A program több mint 
1000 környezetszépítő, oktatá-
si és képesség-fejlesztési, illetve 
egészséges életmódra ösztönző 
kezdeményezés megvalósításá-
hoz járult hozzá. Ezúttal mint-
egy 180 pályázatot fog támogatni 
összesen 42 millió forinttal. A 
legkreatívabb, leginnovatívabb 
pályázat ezúttal is 400 000 forin-
tos különdíjban részesül, a jelent-
kezők a vírus elleni védekezéshez 
szükséges eszközök, felszerelések 
beszerzésének pénzügyi támoga-
tására is pályázhatnak. A Tesco a 
jelentkezéseket április 30-ig várja 
a www.tesco.hu/kozosseg webol-
dalon keresztül. 

https://budaorsinaplo.hu/palyazat-
helyi-kozossegeknek-42-millio-

forint-tamogatas-a-tescotol/

A BEOMLASZTOTT HÁZ 
FÖLDBE TEMETÉSE 

SZABADSÁGVESZTÉSSEL 
IS BÜNTETHETŐ

Korábbi cikkünkből megismer-
hették Nagy Nóra esetét, aki a 
budaörsi, új építésű háza udva-
rán a kerttervezéskor szembesült 
vele, hogy az egykor itt álló, öreg 
házat úgy bontották le, hogy a 
sittet nem elszállították, hanem 
betemették a föld alá. Ezúttal dr. 
Kondrács János ügyvéd az eset 
jogi hátterét világítja meg.

https://budaorsinaplo.hu/
a-beomlasztott-haz-foldbe-

temetese-szabadsagvesztessel-is-
buntetheto/

„KERTVARÁZSLÓK” 
– A MŰVHÁZ 
ÚJ SOROZATA 

A KERTI MUNKÁKRÓL
“Kertvarázslók” címmel egy új, 
videós sorozat első darabja ké-
szült el a Budaörsi Jókai Mór Mű-
velődési Ház szervezésében, kap-
csolódva az azonos című, általuk 
létrehozott csoporthoz. Ebben 
Nagy Sándorné Nyíri Ágnes a bu-
daörsi kertbarátok körének tagja 
tippeket, trükköket mutat be saját 
kertjében a tavaszi munkákhoz.

https://budaorsinaplo.hu/
kertvarazslok-a-muvhaz-uj-sorozata-

a-kerti-munkakrol/

CREASCOLA: 
„UTAZZ ANÉLKÜL, 

HOGY KIMOZDULNÁL!”
- EREDMÉNYHIRDETÉS

A budaörsi székhelyű Creascola 
Innovatív Nyolcosztályos Gim-
názium kreatív alkotói pályázatot 
írt ki, aminek a díjátadója április 
2-án délután zajlott online. Szak-
mai zsűri bírálta el a pályaműve-
ket, amelyekről a Creascola Al-
kotóműhely vezetője a díjátadón 
kiemelte, nagyon ötletes, értékes 
alkotások születtek.

https://budaorsinaplo.hu/creascola-
utazz-anelkul-hogy-kimozdulnal-

eredmenyhirdetes/

MARKOVICH BÉLA 
(NEMCSAK) A MAPEI 

EREDMÉNYEIRŐL

Mit tegyünk, hogy ne érezzük 
magunkat annyira borzalmasan a 
járványügyi korlátozásokkal járó 
bezártságunk miatt? Egyebek kö-
zött ehhez is kaptunk segítséget 
Markovich Béla ügyvezetőtől a 
budaörsi központú Mapei Kft. 
éves beszámolójáról szóló sajtó-
tájékoztatón.

https://budaorsinaplo.hu/32320-2/

KINEK AJÁNLHATÓ 
A KIVA ÉS MIÉRT? 

A KIVA, azaz a kisadózó vállal-
kozások tételes adója kifejezetten 
előnyös lehet az egészségügyi 
rendszer átszervezésében érin-
tett szolgáltatók számára. Illetve 
a minimálbér másfél szeresétől 
alkalmazotti/megbízási jogvi-
szonyban foglalkoztatók számára 
bárkinek érdemes ezt választani 
– állítja cikkünk szerzője Jelinkó 
Valéria, aki budaörsi vállalkozá-
sában jelenleg KIVA-alany cégek-
nek könyvel. 

https://budaorsinaplo.hu/
kinek-ajanlhato-a-kiva-es-miert-

cikkunkbol-kiderul/

„…AZZAL,  
HOGY ELVÁLTOK,  

NEM OLDOTTÁTOK MEG 
A PROBLÉMÁT” 

 - KOLOS KRISZTINA ROVATA

Elváljak, vagy ne váljak? A jelen-
legi, már egy éve tartó bezárt-
ságban sokakban felmerülhet a 
kérdés. A házasság nem működik 
magától, csak ha MŰKÖDTET-
JÜK. A megoldáshoz, a működte-
téshez mindkét félre szükség van. 

https://budaorsinaplo.hu/azzal-
hogy-elvaltok-nem-oldottatok-meg-

a-problemat/

BEJÁRTUK 
AZ ÚJ TANÖSVÉNYT

Négy évvel ezelőtti sorozatunkat 
egészítjük ki a nemrégiben kiala-
kított Gubóvirág tanösvénnyel, 
amely a Farkas-hegyen található. 
A vitorlázó emlékműről neveze-
tes domb élővilágáról és törté-
nelméről ad tájékoztatást ez az új 
ismeretterjesztő sétaútvonal. 

https://budaorsinaplo.hu/
fedezzuk-fel-egyutt-a-budaorsi-

tanosvenyeket-6-resz/

EGY GYÜMÖLCSFA
 SIRATÁSA

Jogilag minden rendben zajlott, 
amikor a múlt héten a favágók is 
iszonyodnak attól, ahogy elpusz-
títottak egy gyümölcsfát a buda-
örsi Kőhegy déli oldalán. De va-
jon a telek tulajdonosa, örököse 
tisztában volt/van vele, hogy mi-
ért gond az, ha a világban évente 
kiirtott 15 milliárd fa között ő itt 
és most ezt az egyetlen fát valódi 
ok nélkül kivágatta? Aligha…

https://budaorsinaplo.hu/
egy-gyumolcsfa-siratasa/

FOCI NB II: 
BUDAÖRS – DOROG 1-0; 

MOLNÁR TIBOR: 
„MIKOR JÖTT VOLNA  

A FELTÁMADÁS,  
HA NEM HÚSVÉTKOR”

Úgy tűnik jót tett a háromhetes 
szünet a BSC-nek. Márkus Tibor 
együttese a Doroggal találkozott 
húsvétvasárnap a szünet után. A 
szünetben a kispadtól beszálló 
Molnár Tibor egy perce sem volt 
a gyepen, amikor megszerezte a 
vezetést., mely egyben a győztes 
találat is lett. Ezzel hosszúra nyú-
ló negatív szériát szakított meg 
csapatunk. 

https://budaorsinaplo.hu/foci-nb-ii-
budaors-dorog-1-0-molnar-tibor-

mikor-jott-volna-a-feltamadas-ha-
nem-husvetkor/

M A G A S  Á R O N  VÁ S Á R O LU N K ! 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET! 

Bútorokat (koloniál is). Festményeket, 
dísztárgyakat, órákat, érméket, könyveket,  
hanglemezeket, varrógépet. Teljesen hagya-
tékokat! Díjtalan kiszállás és értékbecslés! 

www.antikceg.hu 
06 20 365 1042

fotók BorhEgyi ÉvA
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ELHUNYT
A Budaörsi Városi Önkéntes 
 Tűzoltó Közhasznú Egyesület 
tűzoltóparancsnoka, 

dr. Petró 
Tibor 
NY. POLGÁRI VÉDELMI 
ALEZREDES
2021. március 30-án, 51 évesen 
elhunyt. Korábban az egyesü-
letnek éveken keresztül volt az 
elnöke, melynek 2008 óta volt 
tagja. Több településnek volt 
katasztrófavédelmi megbízott-
ja, segítője is. Polgári védelmi 
tevékenysége, a budaörsi 
önkéntes tűzoltóságon végzett 
munkája példaértékű volt. 

Igaly 
Diána 
OLIMPIAI BAJNOK
SPORTLÖVŐ, 
koronavírus fertőzés követ-
keztében, 56 éves korában.  
A skeetlövésben olimpiai 
bajnok (2004) és olimpiai 
bronz érmes (2000) sportoló 
 pályafutása során négy világ-
bajnoki és öt Európa bajnoki 
címet is szerzett.

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, 
MŰTÁRGYAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET 

VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
FELVÁSÁROL 

VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZTYŰBEN 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL

Tel: 06 20 425-6437

CSALÁDFELÁLLÍTÓ /  HÁZASSÁGI ÉS PÁRKAPCSOLATI 
T A N Á C S A D Ó ,  T R É N E R

M E G Ú J U L T  H O N L A P O K !
www.kapcsolatikonfliktusok.hu 
 www.csoportos-csaladallitas.hu

Elérhetőségek: +36 20/401- 2116 E-mail: koloskriszti@gmail.com 
Facebook: @kapcsolatikonfliktusok.hu

Kolos
Krisztina 

LELASSULT A JOGI ÉLET A PANDÉMIA ALATT 

Várom 
kérdéseiket!

A járvánnyal összefüg-
gő korlátozások és 
intézkedések nemcsak 
a gazdasági életre vol-
tak negatív hatással, 
de bizony a különböző 
jogi eljárások is hát-
rányt szenvedtek.

Az intézkedések miatt na-
gyon sok tárgyalás maradt el, 
melyek bizonyos ügyekben 
komoly hátrányt okoztak az 
ügyfeleink számára. Rövidebb 
lefolyású polgári eljárásoknál, 
mint például egy egyezséges 
bontóper. Különösen sérel-
mes a tárgyalások elmaradá-
sa, több olyan ügyem is van, 
ahol már csak a bontást kellett 
volna kimondani, egyezséget 
jóváhagyni. Természetesen az 
egészségügyi okok miatt el-
maradó tárgyalások hátterét 
mindenki megérti. Mégis na-

gyon várjuk már, hogy újra a 
tárgyalótermekben ülhessünk, 
ügyfeleink megelégedésére. Ha 
ezt még maszk nélkül is tehet-
jük, az külön boldogság lesz. Az 
oltások számának növekedésé-
vel biztonságunk is növekedni 
fog. Sajnos sok ügyvéd is életét 
vesztette a vírus miatt.

A hagyatéki eljárások is je-
lentősen elhúzódtak az utóbbi 
időkben. A közjegyzőkre is vo-
natkoztak korlátozások, a ha-
gyatéki tárgyalások elmaradtak. 
Itt főleg a vagyoni viszonyok 
rendezetlensége, függőhelyze-
te okoz problémát az ügyfelek-
nek. Persze, amit lehet írásban is 
intéztek közjegyzők, ügyvédek 
egyaránt.

A jogi szakma is várva várja 
a teljes felszabadulást.  Az ügy-
feleink arcát is szeretnénk már 
látni. Velem is előfordult, hogy 
az ügyfelet csak maszkban lát-
tam mindig és a rendőrség előtt 
maszk nélkül meg sem ismer-
tem.  Ezek a rendkívüli tapasz-
talatok segítenek majd jobban 
értékelni a közvetlen kapcsolat-
tartást.

Rég volt már az is, amikor 
tárgyalóasztalnál kávézni is 
tudtunk, hiszen senkin sem volt 
maszk.  Az ügyvéd kollégák-
kal is szerettünk személyesen 
egyeztetni, ügyfelekkel össze-
ülni egyezségek létrehozása 
céljából. Mindezt elvesztettük, 
minden elnehezült, de nagyon 
reménykedünk, hiszen  talán a 
vírus visszaszorul.

Az oltást én már megkap-
tam, várom jogi kérdéseiket!

dr. morAvcsik krisztinA

BővEBBEn:

 moravcsik.hu

E-mAil:

dr.moravcsik@moravcsik.hu

MOST SZÜLETETT
 JOGERŐS DÖNTÉS 

16 É V E V O LT 
B U DAÖ R S I 
T E S CÓ N Á L 

A F E G Y V E R E S 
R A B L Á S 

Húsz és tizennégy év közötti 
szabadságvesztéseket szabott a 
budaörsi Tescónál 2005-ben el-
követett fegyveres rablás, illetve 
más súlyos bűncselekmények 
ügyében jogerősen a Fővárosi 
Ítélőtábla – tudatta a tábla sajtó-
titkársága közleményben 2021. 
március 27-én, pénteken.
A Fővárosi Törvényszék megis-
mételt eljárásban két évvel ez-
előtt kihirdetett elsőfokú ítéletet 
kismértékben megváltoztatta a 
tábla, a negyedrendű vádlott első 
fokon kiszabott életfogytigla-
ni szabadságvesztését húsz évre 
enyhítette. Az első-, a másod-, 
és harmadrendű vádlott első fo-
kon kiszabott 20, 14, illetve 16 
éves szabadságvesztését a tábla 
másodfokon helybenhagyta. Ez a 
négy vádlott vett részt a 2005-ben 
a budaörsi Tescónál egy pénz-
szállító elleni támadásban, mely 
miatt több vádlott bűnösségét 
megállapították nyereségvágyból, 
több emberen, hivatalos személy 
sérelmére elkövetett emberölés 
kísérlete, továbbá rablás és lő-
fegyverrel, illetve robbanóanyag-
gal visszaélés miatt. Az ügyben 
korábban egy vádlott nyolcéves 
szabadságvesztést kapott, amit 
már letöltött, egy vádlottat pedig 
felmentettek.

forrás: mti

Bővebben: https://budaorsinaplo.hu/
most-szuletett-jogeros-dontes-a-16-

evvel-a-budaorsi-tesconal-
elkovetett-fegyveres-rablas-

ugyeben/

ÁLDOZATSEGÍTŐ
 F O G A D Ó Ó R Á K

A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság és a Pest Megyei Kor-
mányhivatal (PMKH) közötti 
együttműködésnek köszönhető-
en, a bűncselekmény áldozatai-
nak minél szélesebb körű tájékoz-
tatása, igényeinek felmérése, és 
annak megfelelő, mihamarabbi 
kezelésének érdekében tartanak 
fogadóórát a PMKH Áldozatse-
gítő Szolgálatának munkatársai.

HA ÖN ÚGY ÉRZI, 
SEGÍTSÉGRE SZORUL, 

keresse fel a szakembereket 
a Budaörsi Rendőrkapitányság 

épületében (2040 Budaörs, 
Szabadság út 160.) az alábbi 

időpontok valamelyikén:

2021.  Á P R I L I S  14. 
09:00   11:30

2021.  MÁ J U S 26. 
09:00   11:30

2021.  J Ú L I U S 07. 
09:00   11:30

KINEK 
ÉS MEKKORA

 Ö S S Z E G Ű 
G É PJ Á R M ŰA D ÓT 
K E L L F I Z E T N I E?

Gépjárműadó: az értesítések már 
megérkeztek, az első részletet 
2021. április 15-éig kell befizetni
A gépjárműadót (korábbi nevén 
súlyadó) az állam korábban tel-
jes egészében átengedte az ön-
kormányzatoknak, majd 2013-
tól 60:40 százalékban osztoztak 
rajta, míg tavaly a válságalappal 
a maradék 40 százalékot vette 
magához az állam, és ez a felállás 
2021-ben így is maradt. Ez Buda-
örsnek 170 millió forint kiesést 
jelent ebben az évben. Továbbá, 
míg eddig az önkormányzatok 
szedték be, idén az adóhivatal. 
Amely a hetekben küldte ki az 
első leveleket, hogy mennyit kell 
befizetni, sokak felháborodására, 
felfelé kerekítve az összeget.
Dr. Győrfi Zoltán a www.
szamoldki.hu főszerkesztője sze-
rint ez jogszerű, mivel az adózás 
rendjéről szóló törvény szerint 
a NAV-nál nyilvántartott adók 
többségét – így a gépjárműadót 
is – ezer forintra kerekítve kell 
megfizetni. De épp ezért lefelé 
kerekített összegek is előfordul-
nak.
„Gépjárműadót az üzembentar-
tónak, tulajdonosnak kell fizetni 
a magyar rendszámtáblával ellá-
tott gépjárművek után – nyilat-
kozta a szakértő. –  Annak, aki 
2021-ben az év első napján a hi-
vatalos gépjárműnyilvántartási 
rendszerbenszerepet. Az adó 
összege két paramétertől függ:   
a gépkocsi kora (gyártási éve),   
a gépkocsi teljesítménye. Minél 
öregebb egy autó, annál kisebb 
mértékű az 1 kw teljesítményre 
fajlagosan kivetett adó.  Az első 
részletet 2021. április 15-éig, míg 
a második részletet 2021. szept-
ember 15-éig kell befizetni min-
den autósnak.”

Bővebben: https://budaorsinaplo.hu/
kinek-es-mekkora-osszegu-
gepjarmuadot-kell-fizetnie/
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JÓKENYÉR – ÍNYENCEK HÁZA

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

Vidra Ferencné és Kállai Sarolta

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

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.
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OPEL CROSSLAND
A KÜLSEJE , A BELSEJE 

A képen látható gépkocsi illusztráció, a felszerelt tartozékcsomag nem része az alapfelszereltségnek. 
Opel Crossland fogyasztási adatok: 4,5-6,4 l/100 km, CO : 118-143 g/km

www.opel.hu


