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Met ró vas
Be ton acél-fel dol go zó  
és Ke res ke del mi Kft.

– Betonacél-értékesítés szál ban
– Betonacélvágás, haj lí tás
– Betonacélháló-értékesítés

1117 Bu da pest, Hu nya di Já nos u. 162.
Tel./fax: 204-2877, 06 (30) 9334-932

Beton
– Betoneladás
– Betonszivattyúzás
– Betonszállítás
– Betontermékek
 (jár da lap, sze gély kő stb.)

2040 Bu da örs, Ná das u. 1.
Tel./fax: 06 (23) 430-420

Tel.: 06 (30) 9414-714

Kft.

T I S Z T E LT O LVA S Ó I N K!

Óvatos nyitás helyben
Nyilvános programok-
ban még nem volt iga-
zán részünk az elmúlt 
hetekben, de a járvány-
helyzet miatti korláto-
zások feloldása folya-
matos, így a budaörsi 
intézményekre jellemző 
óvatosság mellett 
hamarosan nálunk is 
elérhetők lesznek a 
korábbi szolgáltatások, 
rendezvények. Addig 
persze, a sokszor nem 
egyértelmű jogszabá-
lyok és ebből fakadóan 
az ország egyes telepü-
lésein kialakult gyakor-
lat különbözősége 
miatt, lesznek még saj-
nos ebből konfliktusok 
az üzemeltetők és a 
lakosság között, például 
a beléptetéseknél.

 Olvasóink megszokhatták 
a pandémia előtt, hogy 

lapunk elején az önkormány-
zati képviselő-testületi ülések 
döntéseiről számolunk be. A 
veszélyhelyzet alatt azonban egy 
kormányrendelet a döntéseket 
a polgármesterek hatáskörébe 
utalta, ami Budaörsön úgy zaj-
lott, hogy a képviselők online 
kapták meg az előterjesztéseket 
és online szólhattak hozzá. Lap-
zártánk idején jelent meg, hogy 
Június 15-ével megszűnik a pol-
gármestereknek a veszélyhely-
zetben a törvény által biztosított 
teljhatalma. Az ehhez szükséges 
jogszabály-módosítást június 
5-én szombaton írta alá Orbán 
Viktor miniszterelnök, és az a 
hévégén megjelent a Magyar 
Közlönyben. „Fontosnak tart-
juk, hogy amikor az élet vissza-
térhet a normális kerékvágás-

ba, akkor az önkormányzatok 
működése is visszatérhessen” 
– mondta szokásos péntek reg-
geli rádió interjújában. A követ-
kező testületi ülés időpontját és 
arról a beszámolónkat figyeljék 
online újságunkban (https://
budaorsinaplo.hu/category/
arhivum/varoshaza/) 

Múlt hónapban írtunk arról, 
hogy a kormány a beadott első 
védőoltások számához kötötte a 
nyitásokat, így fokozatosan meg-
szűnt a kijárási tilalom, az iskolák 
az utolsó pár hétre kinyitottak, és 
előbb az éttermek teraszai majd 
a védettségi igazolvánnyal ren-
delkezők számára a zárt tereik 
is, a szállodák is fogadhatnak 
vendégeket. Kinyithattak a mú-
zeumok, a könyvtárak, a színhá-
zak, de ez utóbbiak közül több 
pesti színház és a vidékiek közül 
például a budaörsi egyelőre nem 
hirdetett meg új előadásokat. Itt 
elsőként a vállalkozásban műkö-
dődő PostART-on láthattunk egy 
kétszemélyes darabot (A címe: 
Anyám az őrületbe kerget), illet-
ve az egyelőre egy-két fellépős ze-
nei produkciókon is itt vehetünk 
részt élőben és nem csak online. 
De a művelődési ház szervezésé-
ben újra indultak, főként a sza-
badtéri rendezvények (lásd a 15. 
oldalon!) , és érdemes folyamato-
san figyelni az online újságunk-
ban Programajánló rovatunkat 

(https://budaorsinaplo.hu/
category/programajanlo/).  

Jó hír a gyerekeknek és a szü-
lőknek, hogy meg lehet tartani 
a nyári táborokat. Bőséges a bu-
daörsi és az országos kínálat is. 
Érdemes a kiválasztáshoz azt is 
mérlegelni, hogy az év során az 
online oktatás alatt sokat voltak 
a kicsik otthonaikba bezárva, te-
hát olyan helyeket részesítsünk 
előnybe, ahol a tartalmas foglal-
kozások mellett sokat mozog-
hatnak a szabadban.  (Erről lásd 
összeállításunkat a 10. oldaltól és 
online https://budaorsinaplo.
hu/meg-van-nehany-szabad-
hely-a-nyari-taborokban/!)

Más: többen kérdezték tőlünk 
is és szinte folyamatosan téma 
az internetes budaörsi közösségi 
oldalakon, hogy mi az oka a sze-
métszállításban a folyamatos já-
ratkimaradásoknak, hogy a zöld-
hulladékot szinte alig-alig viszik 
el. Mindez, a bűzölgő, rothadó 
anyagok az utcákon a forró nyár 
beköszöntével még veszélyesebb 
lesz. A jelenlegi helyzet szerint 
a BTG csak a lakosság tájékoz-
tatását látja el ezen a területen, 
magát a tevékenységet az állami 
átszervezéssel a budaörsi ön-
kormányzatnak át kellett adnia 
az érdi szolgáltatónak, az ÉTH-
nak. Amely cég azonban súlyos 
anyagi gondokkal küzd, miután 
a szemétdíj a központi „kuka-

holdingba” folyik be és a munkát 
valójában elvégző, erre szintén 
központilag kijelölt cégek csak 
késve vagy egyáltalán nem jut-
nak hozzá a nekik járó pénzhez. 
Mit tehet Budaörs? A BTG nem 
jogosult e feladat visszavétele és 
az anyagi források sincsenek meg 
rá, ezért hiába szeretnénk őket 
visszakapni, mondván, hogy az ő 
idejükben minden rendben volt, 
erre nincs mód. Az ÉTH helyett 
másik, a tevékenységre szintén 
jogosult, és az érdieknél jobb 
helyzetben lévő szolgáltatóra vál-
tani azonban úgy tűnik, van lehe-
tőség, ezért információnk szerint 
az önkorányzat ilyen irányban 
folytat tárgyalásokat. Amint pub-
likus lesz a megállapodás, online 
újságunkon azonnal beszámo-
lunk róla! Addig? Úgy tűnik, ha 
valaki nyomatékosan felhívja az 
ÉTH figyelmét az ő utcájában a 
szállítás elmaradására, akkor az-
zal átmenetileg célt érhet. 

Friss cikkeinkért kattintsanak ide: 
https://budaorsinaplo.hu/
illetve érdemes figyelni a közös-
ségi oldalunkat is: https://www.
facebook.com/budaorsinaplo

Ha kérdésük, észrevételük, 
javaslatuk van, írjanak ide: 
bnaplo@t-online.hu 
vagy szerkesztőnknek 
eller60erzsebet@gmail.com 

EllEr ErzsébEt

legnépszerűbb 
szolgáltatásaink

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

A parkolóhely kereséssel nem kell bajlódnia, 
ingyenes, zárt, őrzött parkolónk áll rendelkezésére.

1117 Budapest Hunyadi János út 9.
+36 1 505 8888

www.pet.hu

Covidon átesett betegek 
vizsgálata

CT

Mammográfia

MR 

Tüdőszűrés 
(alacsony dózisú tüdő CT)

pszichiátria

ízületi ultrahang
Újra elérhető!

ÚJ!



4 2021. JÚNIUS Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  5   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

E G YÉ V E S 
 TV2040

Egy éve, hogy a budaörsi te-
levízió üzemeltető váltás miatt 
a korábbi Budaörs TV névről a 
TV2040 elnevezésre váltott. A 
néven kívül változott a logó, a 
stúdió berendezése és a mű-
sorok is, de lényeges személyi 
változás nem történt, ugyan-
azok a riporterek, műsorvezető 
készítik a műsorokat továbbra 
is. Az évforduló alkalmából né-
hány percben felelevenítették a 
TV2040 elmúlt egy évét.

“2040 Budaörs irányítószáma, a 
TV2040 pedig Budaörs új televízió-
ja” – ezzel vezette fel Kállai Lajos, 
a TV2040 főszerkesztője az új té-
vécsatornát egy éve, 2020. június 
1-én 18 órakor a Hétközben című 
műsorban. A TV2040 szlogenje: 
Minden, ami Budaörs.

Persze a városban szinte min-
denki tudja, hogy a külsőségeken 
kívül semmi nem új a TV2040 
körül. A már évtizedek óta létező 
budaörsi televízió üzemeltető vál-
tás miatt kapott új arculatot és új 
műsorokat, azonban a műsorok 
jellege és készítőik ugyanazok 
maradtak.

A Hétközben, mely a TV2040 
budaörsi közéleti magazinja, he-
tente három alkalommal látható. 
A Konkrét című műsorban politi-
kus vendégek fejtik ki véleményü-
ket. Kontúr a kulturális magazin 
címe, a SzínTérben Linka Ágnes 
beszélget művészekkel és írókkal, 
a Tereferében pedig Feigl Enikő 
kötetlenül cseveg budaörsi ki-
emelkedő személyiségekkel. Zic-
cer a sportmagazin neve.

Az elmúlt egy év számokban: 
171 műsor készült a televízió stú-
diójában, ami egy panellakásban 
van berendezve, megközelítőleg 
ugyanennyi vendéggel. 72-szer 
kellett átrendezni a stúdiót. 322 
helyszíni riport készült és 55 
sport- és kulturális esemény teljes 
felvétele.

„TV2040, helyben vagyunk, 
ahogy eddig, úgy ezután is, a bu-
daörsiekért!” – hangzott el a rövid 
összeállításban, mely az egyéves 
évfordulóra készült.

b. é. 

Lezárult 
A F Ő VÁ R O S S A L KÖ ZÖ S C S ATO R N Á Z Á S I  P R O J E K T ( B K I S Z )

 Május végén zárult le a 
Budapest Komplex Integ-

rált Szennyvízelvezetése (BKISZ) 
projekt. Ennek köszönhető, hogy 
Budaörsön is megépült a dél-
budai gyűjtőrendszerbe, és ezen 
keresztül a modern, harmadik 
tisztítási fokozattal működő 
Csepeli Központi Szennyvíztisz-
tító Telepre vezető főgyűjtőcsa-
torna, így Budaörs (valamelyest 
tisztított) szennyvize 2017 óta 
már nem a Hosszúréti-patakba 
folyik. A nagyrészt uniós for-
rásból megvalósított, többéves 
BKISZ-projekt második szaka-
szába kapcsolódott be Budaörs, 
ahol 11 utca csatornahálózata is 
megújult.  

Az első budaörsi projekt-
szakasz fő eleme a főgyűjtőcsa-
torna megépítése, és a budaörsi 
szennyvizek Budapestre történő 
bevezetése volt. Ezzel egyidejű-
leg megszűnt a meglévő budaörsi 
szennyvíztisztító telep, amely-
nek területén egy új átemelőt 

építettek. Emellett a repülőtéri 
szennyvízátemelő telepet is kor-
szerűsítették. A projekt keretében 
mintegy 1700 folyóméter nyo-
mócső és 28000 folyóméter gra-
vitációs csatorna épült Budaörs 
és Törökbálint területén. 

A budaörsi csatornahálózat 
kora, anyaga és műszaki állapo-
ta a főgyűjtőcsatornán kívül is 
szükségessé tette a beton- és az-
besztcement anyagú vezetékek 
lehető legrövidebb időn belüli 
átépítését.

  A második budaörsi pro-
jektszakasz első ütemében újult 
meg a Gesztenye, a Halom és a 
Széles utca, valamint a Szabadság 
út – Domb utca egyes szakasza-
inak szennyvízcsatorna-hálózata, 
amelyeket az első három utca ese-
tében nemcsak újraaszfaltozták, 
hanem önkormányzati forrásból 
csapadékvíz-csatorna- és útépítés 
is történt.

 A következő ütemben a Fod-
ros, a Kisfaludy és a Thököly utca, 

valamint a Baross köz csatorna-
hálózatának rekonstrukciója va-
lósult meg. Az első három utca 
esetében a szennyvízhálózat-re-
konstrukciót követően szintén 
sor került út- és csapadékcsator-
na-építésre is, hasonlóképp ön-
kormányzati forrásból.

  A harmadik ütemben a Te-
mesvári út, a Farkasréti út és a 
Hold utca csatornahálózata ké-
szült el, valamint az utak bur-
kolása, és megépült az Auchan-
átemelő. E beruházások közül a 
Temesvári utca volt a hetedik a 
BIKISZ-projektben, amelyet ön-
kormányzati forrásból teljes kö-
rűen fel tudott újítani a város.

  A BKISZ-projekt budaörsi 
beruházásainak összértéke 1,53 
milliárd forint volt, amelynek 
83,18 százaléka európai uniós 
forrásból érkezett. A 16,82 szá-
zalékos önerőt Magyarország 
központi költségvetése állta. 
Ehhez járult hozzá Budaörs Vá-
ros Önkormányzatának – saját 

Pályázatok I N G AT L A N R A 

 Budaörs Város Önkor-
mányzat Polgármesterének 

122/2021. (V.17.) számú hatá-
rozata alapján Budaörs Város 
Önkormányzata nyilvános pá-
lyázatot hirdet a 8908 helyrajzi 
számú természetben Budaörsön 
a Puttony utcában található, 1979 
m2 területű önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan bérbeadására. A 
pályázat beadási határideje 2021. 
június 18. (péntek) 12,00 óra. 

Továbbá Budaörs Város Ön-
kormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet a Kőhalom és a Zengő 
utca találkozásánál egy 956 m2 
területű ingatlan bérbeadására. A 
pályázat benyújtásának határide-
je:2021. június15. kedd12.00 óra. 

És Budaörs Város Önkor-
mányzat Polgármesterének 
110/2021. (IV.29.) számú hatá-
rozata alapján Budaörs Város 
Önkormányzata nyilvános pályá-

zatot hirdet a a 9063/5 helyrajzi 
számú, természetben a Budaörs, 
Fátyol utca és Zivatar utca sarkán 
található, 933 m2 területű ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan 
bérbeadás útján történő haszno-
sítására. A pályázat benyújtásá-
nak határideje:2021. június15. 
kedd12.00 óra. 

bővEbbEn: https://www.budaors.hu/

Tiszta, virágos B U DAÖ R S É R T

 Június 25-éig lehet jelent-
kezni a Tiszta, virágos 

Budaörsért 2021 pályázatra, amit 
Budaörs város tisztasága, környe-
zetünk szépítése és egészségeseb-
bé tétele érdekében Budaörs Város 
Önkormányzata Település-
fejlesztési- és Vagyon gazdálkodási 
Bizottsága és Buda örs Város 

Önkormányzata idén is meghir-
detett. A pályázatra egyének és 
közösségek jelentkezését is várják, 
és a korábbi évekhez hasonlóan 
négy kategóriában hirdetnek 
eredményt:  családi ház és környe-
zete; utca, utcarész, lakótelepek, 
társasházak kisebb, nagyobb egy-
sége; balkonok, erkélyek; gazdasá-

gi társaságok, szolgáltatók, nem 
gazdálkodó szervezetek (pl. civil 
szerveződések, alapítványok, 
egyesületek) egyházak. Jelent-
kezési lapot az Önkor mányzat 
Polgármesteri Hi va talának 
Ügyfélszolgálatán lehet átvenni 
illetve leadni, és letölthető a www.

budaors.hu honlapról is. 

J O B B U L Á S T,  Z S O LT I !

Jobbulást, Zsolti!
A Dunaszerdahely és a 
magyar válogatott focis-
tája újabb rajongókat 
gyűjtött Budaörsön, 
ráadásul azok között is, 
akik eddig nem követ-
ték közelről a labdarú-
gást. Kalmár Zsolt sérült 
térdén a Majzik Ernő 
vezette sportsebészeti 
team hajtott végre hely-
reállító műtéteket a 
szakrendelő egynapos 
sebészeti részlegén.

„Egy lázmérést kérünk 
szépen, Zsolti!” – A COVID-
ellenőrzőponton a dolgozók már 
ismerősként köszöntenek egy 
szerény és barátságos, vörös üstö-
kű fiatalembert, aki műtét utáni 
kontrollra és kötözésre érkezik a 
Budaörsi Egészségügyi Központ 
egynapos sebészeti részlegére. 
Pedig a szaporán mankózó páci-
enst szívesebben látná mindenki 
a pályán a napokban kezdődő 
foci-EB-n – csakhogy ez az álom 
március 31-én Andorrában, egy 
szerencsétlen talajfogásnál szer-
tefoszlott. Az első diagnózis, a 
külső oldalszalag sérülése azt 
jelentette, hogy Kalmár Zsoltra, 
a magyar labdarúgó-válogatott 
középpályására műtét és többhó-
napos rehabilitáció vár.

„Rögtön tudtam, hogy ko-
moly a sérülés, és egyértelmű 

volt, hogy Majzik főorvos úrhoz 
fordulunk – mondja a sportoló. – 
Több tízezer elvégzett műtét van 
a háta mögött, hosszú évek óta 
dolgozik sportolókkal, köztük 
labdarúgókkal. Nagyon megbí-
zom benne, kifejezetten miatta 
jöttem Budaörsre.”

Az április 12-én elvégzett 
első műtét sajnos nem szolgált 
jó hírekkel: a térd feltárása során 
kiderült, az oldalszalag mellett 
Kalmár külső keresztszalagja is 
súlyosan megsérült. Az újabb 
beavatkozással meg kellett várni 
a gyulladás elmúltát; végül má-
jus 21-én került sor a szalagpótló 
műtétre az Egynapos Sebészeti 
Részleg 1-es számú műtőjében.

Egy héttel a műtét után Kal-
már Zsolt térde megfelelően 
javul, és Majzik főorvos is elége-
dett a beteg állapotával. A spor-
tolónak ráadásul nem kell újra 
meg újra elmondani, amit sok 
„civil” beteg nehezen vesz tudo-
másul, vagyis hogy neki magá-
nak is mindent meg kell tennie 
a teljes felépülés érdekében: kez-
detben tartózkodnia kell min-
den terheléstől, később az aktív 
rehabilitáció során követnie kell 
az orvos és a gyógytornász uta-
sításait. A türelmetlenség, a dol-
gok siettetése visszaüthet, újabb 
sérüléshez vezethet. Kalmár 
Zsolt úgy számol, a téli alapozás-
nál tud majd ismét teljes értékű 
munkát végezni csapatánál, tét-
mérkőzésen pedig 2022 tavaszán 
léphet pályára.

„Büszkék vagyunk rá, hogy 
a nemzeti csapat egyik oszlopos 

tagját mi látjuk el, ami nem vé-
letlen – mondja Zsákai Zoltán, 
az Egészségügyi Központot üze-
meltető Jump Consulting ügy-
vezetője. – Intézményünkben 
a leghozzáértőbb szakemberek 
használják a legkorszerűbb esz-
közöket a legjobb protokollok 
szerint. Más szóval olyan sport-
sebészeti centrumot hoztunk 
létre, amire a jövőben is építeni 
tudunk. A TritonLife Csoport or-
topédiai kiválósági központjának 
sportsebészeti divízióját is vezető 
Majzik főorvos úr irányításával a 
szakmai profil országos kiépítése 
zajlik. Ez azt jelenti, hogy terve-
ink szerint a Budaörsi Egészség-
ügyi Központot is működtető 
TritonLife minden más meglévő 
és most épülő magánkórházában 
is hozzáférhetővé válik a legma-
gasabb színvonalú sportsebészeti 
ellátás.”

De vajon ez a szolgáltatás 
mindenki számára elérhető lesz? 
Nem kell tartani attól, hogy a bu-

daörsi egynapos sebészet élspor-
tolók elit ellátóhelyévé alakul? 
„Nálunk minden páciens VIP, 
erre a főorvos úr kérlelhetetlen 
szigora a garancia” – mondja 
Zsákai Zoltán. E szemlélet jegyé-
ben a kontrollra érkező Kalmár 
Zsolt zokszó nélkül várakozik 
másfél órán keresztül a második 
emeleti váróban, hogy Majzik 
doktor befejezze az aktuális térd-
műtétet a Vasas kadett leánycsa-
patának sérült kosárlabdázóján, 
mielőtt fogadná őt a kötözőben.

„Budaörsön a legjobb kö-
rülmények vártak, szakértelem, 
odafigyelés, kedvesség. Szeret-
ném megköszönni a főorvos úr-
nak, az asszisztensének, Marcsi-
nak (Gulyásné Jánosnénak) és az 
intézmény összes dolgozójának 
mindazt, amit értem tettek és 
tesznek” – mondja Kalmár Zsolt, 
akivel egyelőre sűrűbben, de fel-
épülése későbbi időszakában is 
időről időre találkozni lehet majd 
Budaörsön.

DR. MAJZIK ERNŐ 
Tizenkilenc éven át dolgozott a székesfehérvári Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kórház traumatológiáján és sportsebésze-
tén, majd 2016-ban a Siófoki Kórházhoz került, ahol a Baleseti 
Sebészeti Osztály vezetője lett, és létrehozta az ottani Sportsebészeti 
Részleget. Budaörsön 2020 nyarától tevékenykedik, 2021. január 
1-jével orvos igazgatói kinevezést kapott. Kitűzött célja, hogy az 
egynapos sebészeti tevékenységen belül tovább növelje a nagy fel-
készültséget igénylő, korszerű ortopédiai műtétek arányát.

EGYNAPOS SEBÉSZET 
A Budaörsi Egészségügyi Központ 2003-ban indult el Magyarország 
első multidiszciplináris (sokszakmás) nappali sebészeteként. A rész-
legen két műtőben évi 2500 operációra kerül sor tíz szakmában. Az 
ortopédiai műtétek aránya ezen belül az utóbbi időszakban másfél-
szeresére nőtt, jelenleg kb. 75 ilyen beavatkozást végeznek a tea-
mek havonta. A harmadik műtő felépítését az intézmény őszre ter-
vezi; a műszerezettség és az éjszakai fektetés lehetősége az új egy-
séget az eddig végzetteknél bonyolultabb (magasabb invazivitású) 
beavatkozásokra is alkalmassá teszi majd.
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ÁRAK:

KONFERENCIA
TEREM 
(max. 50 fő) 
50.000 Ft + áfa/nap
30.000 Ft + áfa/félnap

PEPITA 
TEREM 
(max. 15 fő) 
30.000 Ft + áfa/nap
15.000 Ft + áfa/félnap

FELSZERELTSÉG:
Projektor,vászon, mennyezeti konzol, hangszórók,  
csúcsminőségű német Neuland tréning eszközök, falitáblák,  
szónoki pulpitus, bútorok (igény szerinti elrendezéssel)

EGYÉB LEHETŐSÉGEK:
Társalgó tér, melyben megoldható a vendéglátás. 
Catering rendelési lehetőség. Teakonyha hűtővel, mikróval.

NEWSTERRA
FECSKÉK 

a párkányok 
alatt

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a Terrapark 
néhány irodaépületének eresze alatt fecskefész-

kek vannak. Ezeket molnárfecskék építették, 
melyek fehér hasukról és a hátuk alján lévő fehér 

foltról ismerhetők fel. Az, hogy az itt élő fecskék 
miért éppen a Terraparkot választották lakóhe-

lyül, nem ismert, mindazonáltal az irodapark kör-
nyéke kedvez ezeknek a madaraknak: bővelkedik 

rovarokat csalogató mezőkben és a környékbeli 
építkezések gödreiben megülő víz biztosítja a 

fészek elkészítéséhez szükséges sarat is.

A molnárfecske költöző madár, ta-
vasztól őszig Európában és Ázsiában szinte 
mindenütt előfordul, télire Afrikába, illetve 
Ázsia délkeleti területeire húzódik vissza. 
A fecskék repülő rovarokkal táplálkoznak, 
melyeket röptükben kapnak el. Ezek főleg 
legyek, szúnyogok. Egy fecske átlagosan 
egy kilogramm rovart fogyaszt el ma-
gyarországi tartózkodása alatt. A füsti és a 
molnárfecskék sárból építenek fészket, jel-
lemzően a házak eresze alatt. Ideális eset-
ben ittlétükkor két-háromszor költenek, s 
egyszerre négy-öt tojást raknak.

Az elmúlt években a fecskék védelme 
időszerűvé vált, mert az utóbbi két évtized 
során számuk csaknem felére csökkent 
Magyarországon. Mindhárom itt fészkelő 
fecskefajt (füsti fecske, molnárfecske, par-
tifecske) érinti a fogyás. A legveszélyezte-
tettebb partifecskék állománycsökkenése 
éves viszonylatban mintegy 20%, a füsti és 
a molnárfecskéé valamivel lassúbb ütemű, 
5-7% között mozog. A fecskék a költési 
időszakban egyre kisebb mértékben tudják 
pótolni a csökkenő egyedszámot.

A gyors állománycsökkenés több okra 
vezethető vissza. Egyrészt megváltoztak az 
életkörülményeik. Míg volt háztáji gazdál-
kodás és minden portán akadtak haszon-
állatok, a fecskéknek nem csak eleségük 
volt rengeteg, a tehenek vonzotta legyek, 
hanem mindig rendelkezésre állt sár is az 
itatók körül.

A TERRAPARK
 ÚJ és HOSSZABBÍTÓ BÉRLŐI

 Ricoh Hungary Kft
 C/A épület / 352 m2 – hosszabbított

 HUFBAU Csoport Kft 
/C/A épület / 121 m2 – új bérlő

 Apave Magyarország Kft
C/C épület / 450 m2 – új bérlő

 Perfectus Consilium Kft
C/C épület / 36 m2 – új bérlő

 Simulex Kft
D3-as épület / 24 m2 – új bérlő

 Dance Talent TSE
D12-es épület / 21 m2 – új bérlő

 PetesVill Kft
D12-es épület / 24 m2 – új bérlő

 Gaweb Invest Kft
D11-es épület / 33 m2 – új bérlő

 Livolo Hungary Kft
D2-es épület / 52 m2 – bővülés, hosszabbítás

 Székelyi Ügyvédi Iroda
D12-es épület / 30 m2 – bővülés

 Grafo Lit Hungary Kft
 D3-as épület / 133 m2 – hosszabbítás

A fecskék hosszú távot tesznek meg a 
költözés során, a sok viszontagság között 
rengetegen elpusztulnak. A klímaváltozás 
is érezteti hatását, a szélsőséges időjárás, 
például a napokig-hetekig tartó hűvös, csa-
padékos időszak vagy éppen ellenkezőleg, 
a szárazság sok áldozatot szed. Hidegebb 
időben a rovarok nem repülnek, ezért sok 
fecske egyszerűen éhen hal.

A harmadik ok az emberben kere-
sendő. Míg régen magától értetődő volt a 
természettel harmóniában élni, ma ez már 
nem jellemző. A falusi ember tudta, mennyi 
rovartól megkímélik őt a fecskék, ezért nem 
bántotta őket. Manapság viszont arról lehet 
hallani, hogy leverik a fecskefészkeket a 
madarak csivitelése és az ürülék miatt.

Az élőhelyek nagymértékű átalakítá-
sát és a klímaváltozást az egyes ember nem 
tudja befolyásolni, fecskevédelmi eszközök 
(műfészek, fecskepelenka, sárgyűjtő) al-
kalmazásával viszont hozzájárulhatunk 
ahhoz, hogy több fióka repülhessen ki - az 
állománycsökkenés megállítása érdekében.

A műfecskefészkek gipszből vagy 
agyagból készülnek, és kihelyezésük ott a 
leghatékonyabb, ahol legalább egy, már 
lakott, természetes fészek mellé lehet tele-
píteni. A molnárfecskékre jellemző, hogy – 
néhány fészekből álló kolóniától a sok ezres 
telepekig – lehetőleg társasan költenek. 

A fészekből potyogó ürülék felfogá-
sára a fészkek alá fecskepelenkát érdemes 
kihelyezni. Ez a madárvédelmi higiéniai 
kiegészítő eszköz egy fészkenként legalább 
30x20 cm fa, fém vagy műanyag lap, amit 
közvetlenül a fészek alá kell felszerelni, így 
a fészek alatti terület tiszta marad.

Városi környezetben, a sár hiánya is 
korlátozhatja a fecskék megtelepedését, 
mert a madarak nem találnak fészeképítő 
anyagot, ráadásul a tavaszok is egyre gyak-
rabban aszályosak. Ezért fontos a sárgyűj-
tők létesítése. Ez lehet az utak földes pad-
káján vagy udvaron. Asztalnyi területet jól 
beiszapolunk, addig locsoljuk a vizet, amíg 
a talaj többet már nem tud beszívni. Panel- 
és irodaházakban a fecske sárgyűjtőhelyet 
virágalátét tálcákba készíthetjük el. Er-
kélyen, kis asztalra vagy párkányra téve 
kínálhatjuk fel a fecskéknek, tegyük minél 
nyíltabb helyre, hogy a víz csillogásáról 
könnyebben megtalálhassák.

Forrás: Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület

BIZTOS 
PARKOLÓ 

HELY 
 KEDVEZMÉNYES

 ÁRON 

A Puskás Tivadar út mentén talál-
ható murvás parkolóban, bárme-

lyik irodaépülettől 
maximum 200 méter távolságra 

kínálunk lehetőséget, 
hogy ne kelljen az utcán

 parkolóhelyet keresgélni. 

Bárki bérelhet tőlünk 
parkolót, rendkívül kedvező áron, 

de a saját bérlőink 
az alapárból további

 kedvezményt kapnak. 
Hívjanak bennünket a táblán is 

látható 0623/423-323-as  
telefonszámon és rövid idő alatt 

szerződést köthetünk, 
és máris megkapják 

a belépőkártyát 
a sorompó nyitásához.

TEREMBÉRLÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődjön 

Wolfné Glasz Erikánál
Tel.: +36 23/423323

   KONFERENCIATEREM

A teljes hírlevelet megtalálják a www.terrapark.hu oldalon
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fi
A Z I N G AT L A N E L A DÁ S É S V É T E L (1.  R É S Z )

Megválik első 
otthonától? 

A M I KO R M É G C S A K A G O N D O L AT 
F O G A N T M E G Ö N B E N… 

Az ingatlan eladás és 
vétel egy folyamat, tele 
buktatókkal. Új soroza-
tunkban szakértőnk 
ezen vezeti végig az 
olvasót, remélhetően 
hasznos tanácsokat 
adva. A bevezető rész-
ben arról ír, hogy mit 
gondoljunk át, amikor 
felmerül bennünk éle-
tünk első ingatlanának 
eladása.

Nagyon sok élethelyzet van. 
Történnek váratlan szituációk is. 
Amikor úgy döntünk, hogy eladjuk 
azt a házat/lakást ahova születtünk, 
amelyhez oly sok kedves emlék 
fűz, talán még a szüleink is itt ne-
velkedtek, minden fához, minden 
szeglethez különböző emlékképek 
kapcsolódnak, akkor nehéz szívvel 
válunk meg tőle. Sokáig őrizzük a 
gondolatát, míg végül egyszer csak 
rájövünk, hogy nincs mire tovább 
várni. Kimondjuk: eladjuk a házat/
lakást. Kimondva még riasztóbbnak 
tűnik. Hogy fogunk elpakolni min-
dent? Hol fogjuk újra otthonosan 
érezni magunkat? Hol keressünk 
új otthont? Mekkorát vegyünk? 
El tudjuk-e adni annyiért, hogy az 
újat majd megvegyük vagy esetleg 
hitelt kell felvenni hozzá? Először 
keressünk, vagy előbb adjuk el a 
jelenlegit? 

Nagyon sok kérdés vetődik fel 
ilyenkor és ott maradunk válaszra 
várva. Tanácstalanul…

Először biztos, hogy mindenkivel 
tudatni kell, mire készülünk. Nagy-
szülők, szülők, gyerekek, szomszé-
dok, tulajdonostársak tájékoztatása 
talán az első, amit meg kell tennem. 

A szomszédokat érdemes megkér-
dezni, mert lehet, hogy például bő-
vítené a telkét. A tulajdonostársak 
tájékoztatása azért fontos, mert bár-
ki élhet elővásárlási jogával. Ha nem, 
akkor lemondó nyilatkozatokat kell 
kérni tőlük és közölni kell velük min-
den vételi ajánlatot. Másik fontos 
tényező, hogy minél több embernek 
elmondom a tervem, annál bizto-
sabb, hogy nem gondolom meg 
magam. S a véleményüket ugyan 
meghallgatom, de nekem kell dön-
teni. Azon kívül előfordulhat, hogy 
a velem élő nagyszülők ragaszkod-
nak a házhoz. Ha tudatom velük és 
elmondhatják ők is a véleményüket, 
kibeszélhetik a saját gondolataikat, 
együtt megoldást találunk. A gye-
rekek ugyanígy fontosak, mert ha 
együtt gondolkodunk, a segítőkész-
ség felerősödik bennük. 

Ezután fontos, hogy átlássam, 
hogy ha először keresek új ingat-
lant és utána szeretnék eladni, azért, 
hogy „ne maradjunk fedél nélkül 
a köztes időben” akkor is jó tudni, 
hogy ha véglegesen eldöntöttem, 
hogy eladom az ingatlanunkat 
és ezt a megfelelő áron teszem,a 
mai ingatlanpiaci viszonyok között  
szinte biztos, hogy hamar megér-
kezik a vevő. Ilyenkor még mindig 
van lehetőség arra, hogy kikössem, 
mikor szeretném birtokba adni. Ez 
lehet akár 2-3 hónappal később is, 
mint a szerződés megkötése, amíg 
találok új otthont magunknak. Ezzel 
elkerülhető, hogy ha megtalálom az 
„ideális otthont”, AMIRE foglalót kell 
adnom, ami köt és nyomaszt, akkor 
se adjam el áron alul a meglévő há-
zat, lakást, csak mert sürget az idő. A 
legjobb megoldás tehát, ha először 
inkább én értékesítek. Ehhez hinni 
kell benne, hogy hamarosan meg-
érkezik az ideális ajánlat, hiszen min-
den ingatlannak megvan a vevője…

(Folytatjuk)

sotkovszki tímEa

1. Holland (ereszkedő) Aukció
 

Az aukció 2021.06.10-én indul és 2021.07.10-én zárul.

AJÁNLATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2021.07.15.

Ajánlataikat a www.st-homme.com 
honlapon várjuk!

A KIKIÁLTÁSI ÁR

79.900.000 Ft
CSÖKKENŐ AUKCIÓ - 

ALACSONYABB AJÁNLATOKAT VÁRUNK!
A legkedvezőbb ajánlat tulajdonosa nyer!

AUKCIÓ TÁRGYA
755 nm-es belterületi, 

sík építési telek Budaörsön
Besorolás: LKE-5/SZ

2 lakásos épület is építhető a telekre

TELEK ADATAI

Víz: telken belül
Gáz: telken belül
Villany:  utcában
Csatorna:  utcában
Telek szélessége:  18,4 m
Beépítés mértéke:  15%
Bruttó szintterületi mutató:  0,6
Terepszint alatti beépítés mértéke:  10%
Megengedett legnagyobb hm:  6 m
Megengedett legkisebb méretek: 
Előkert  5 m
Hátsókert  6 m
Oldalkert  3 m                 

Megtekintési igényét kérjük telefonon jelezze!

06-70-311-8736

N E C S A K K A R ÁC S O NYKO R S E G Í TS…

A mitokondriális 
betegségben 
szenvedőkért

Először itt, a Budaörsi 
Naplóban írtunk Arany-
Kovács Rozália küldeté-
séről, aki egy ritka és 
kevésbé ismert, úgyne-
vezett mitokondriális 
betegségben szenved. 

 E kór sejtszinten okoz 
problémát a szervezetben, 

laktát (tejsav) felhalmozódás ré-
vén, amely károsítja a szerveket. 
A betegség fájdalommal és várat-
lanul fellépő rosszullétekkel jár. 
Mivel ez egy ritka rendellenesség, 
kevés elérhető információ áll ren-
delkezésre, ezért Rozália létreho-
zott egy sorstársi csoportot (Kék 
Rózsa: Élet a mitochondriális 
betegségek fogságában), ahol az 
érintettek megosztják egymással 
tapasztalataikat és tanácsokkal 
segítik egymást, hogy megpró-
bálják elviselhetőbbé tenni álla-
potukat.

Jelenleg Arany-Kovács Rozá-
lia, mint a mitokondriális beteg-
ségben szenvedők önkéntes szó-
vivője azért küzd, hogy szélesebb 
körben ismertté tegye e kevésbé 
látványos, de annál több problé-
mát és szenvedést okozó betegség 
létezését és annak következmé-
nyeit, például a munkaképesség 
csökkenését, illetve megszűnését. 
Ezen kívül igyekszik segítséget 
és támogatást kérni az illetékes 
minisztériumoktól, vállalatoktól 
és magánszemélyektől, mert ez a 
betegség ugyan gyógyíthatatlan, 
de néhány különleges táplálék 
kiegészítővel és vitaminnal az ál-
lapotromlás késleltethető. „Ezek 
átlag havi költsége: minimum 
35-40.000 forint. Aki már leszá-
zalékolt, összesen nem kap ennyi 
pénzt. Tehát esélye sincs beszerez-
ni ezeket! És vannak olyan csalá-
dok, ahol többen is diagnózissal 

rendelkeznek, tehát többszörös a 
kiadás.” – ismerhetjük meg ab-
ból a levélből, melyet Rozália sok 
helyre szétküldött a tájékoztatás 
érdekében. Továbbá ezeknek a 
betegeknek ugyanolyan nagy 
szüksége lenne laktátszint mé-
rőre, mint cukorbetegeknek vér-
cukorszint mérőre, csak az ilyen 
készülék ára jóval borsosabb, 
170-200.000 forint.

„Kérek mindenkit, aki úgy 
gondolja, hogy bármilyen apró 
összeggel segítené az életminősé-

günk megtartását, tegye meg! Ha 
bárkinek bármi jó ötlete van, ami-
vel segítene nekünk, várom üzene-
tét a kekrozsacsoport.mito@gmail.
com címre. Arany- Kovács Rozá-
lia Számlaszámom: 18203693 
01557047-10010018 Takarék-
bank. A közleménybe kérem szé-
pen beírni, hogy: Laktátmérő!” – 
áll a tájékoztatóban.

bővEbbEn: 

https://budaorsinaplo.hu/rozika-

a-mitochondrialis-betegseggel-

kuzdok-onkentes-szovivoje-az-

elso-eredmenyeikrol/

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 
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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)

A KÖ ZÖ S S É G I  É L E T A G YE R E K E K S ZO C I Á L I S  F E J LŐ D É S É N E K K U LC S A

Még van néhány szabad hely 
a nyári táborokban

A május 13-i bejelentés 
óta már biztos, hogy a 
kormány június 1-től 
engedélyezi a nyári tábo-
rokat, így a korábbi szer-
vezések nem voltak hiá-
bavalók. Bár a járvány-
ügyi korlátozások közül 
sokat feloldottak, a ret-
tegett vírus még nem 
szűnt meg létezni, azon-
ban a nyári gyerektábo-
rok szervezői mind hang-
súlyt fektetnek a fertő-
zésellenes biztonsági sza-
bályok betartására.

 Egy afrikai közmondás 
szerint „egy gyerek felne-

veléséhez egy egész falu kell”. A 
pedagógusok és pszichológusok 
is megerősítik, hogy a gyerekek 
egészséges szellemi, érzelmi és 
társadalmi fejlődéséhez nem elég 
a szűk családi kör: szükségük van 
azon kívüli társaságokra, kapcso-
latokra is, és ezek között kiemelten 
fontosak a kortársaik.

A gyerekek természetes kíván-
csisága meghatározó mozgató-
rugója a közösségekben használt 
szociális minták elsajátításának. 
Ahogy nőnek a gyerekek, úgy 
szélesedik ki érdeklődésük és úgy 
lesz egyre több emberi kapcsola-
tuk is. Először meg kell tanulniuk 
a különböző szerepköröket, visel-
kedésmintákat és azt is, hogy ők 
miként viszonyuljanak más embe-
rekhez. Csecsemőkorban az anya 
közelsége miatt a gyerek először 
azt tanulja meg, milyen egy anya, 
aztán később az apjáról, testvéré-
ről, nagyszüleiről, esetleg nagy-
bátyjáról szerez hasonló ismere-
teket. Később bekapcsolódik ebbe 
az ismert körbe egy-egy kis barát, 
osztálytárs, tanár vagy ismerős 
is, akivel közös az érdeklődése. A 
látott, megismert mintákat a gyer-

mek utánozza és részben ezekből 
rakja össze a saját identitását: “én 
milyen vagyok?”, és azt is hogy 
“milyen vagyok másokkal?”

Ahogy a gyerek kikerül a 
közvetlen családi körből, úgy 
ismerkedik meg egyre többfajta 
mintával, és úgy bővül az eszköz-
tára, amivel saját magát is meg-
határozza. Megtanulja, hogy kü-
lönböző társaságokban más-más 
viselkedés a normális, elvárt. Mi-
nél többféle közösségben fordul 
meg, annál gyorsabban és jobban 
sajátítja el azokat a készségeket, 
amiket majd a felnőtt életben is 
használni fog: az alkalmazkodás 
és a döntéshozás képességét. Van 
olyan közösség, ahol lehetősége 
nyílik döntéshozóvá, vezéregyé-
niséggé válni; és van olyan, ahol 
nagyobb mértékben kell alkal-
mazkodnia akár egy vezetőhöz, 
akár egyenrangú társaihoz. Van, 
ahol kompromisszumokat kell 
kötnie, és van, ahol mehet a saját 
feje után.

Egy gyerek először a családon 
és az iskolán kívüli életben kerül 
olyan helyzetbe, ahol van döntési 
lehetősége, ilyenkor szembesül 
ugyanis először olyan feladattal 
vagy problémával, amit senki 
nem old meg helyette. Az ekkor 
meghozott döntései és erőfeszíté-
sei árán megtanulja, hogy senki 
nem tökéletes, és a közösségben 
elért sikerei révén idővel meg-
erősödik az önbizalma is. Ezért 
is olyan fontos, hogy a gyermek, 
míg felnő, minél többféle közös-
ségben próbálhassa ki magát, 
szerezzen jártasságot és ezáltal 
önbizalmat, sikerélményt is.

A mai világ gyerekei elkerül-
hetetlenül belekerülnek online 
közösségekbe is. Ezért is olyan 
fontos az, hogy az online világ 
veszélyeiről a szülők a gyere-
kekkel már viszonylag korán 
beszélgessenek otthon. Fontos el-
mondani, hogy a digitális tér kö-
zösségeinek lehetnek előnyei is: a 

gyermek például új barátságokat 
köthet, költözés után is tarthat-
ja a kapcsolatot régi barátaival, 
megismerkedhet a világ távoli 
szögletében élő kortársaival, akik 
osztoznak hobbijában és együtt 
hozhatnak létre valamit. Egy-

egy pozitív online közösség ki-
emelkedő szerepet is kaphat egy 
mai gyermek magabiztosságának 
kialakulásában. Egy 2009-es, iz-
raeli általános iskolásokkal fog-
lalkozó tanulmány1 is mutatja, 
hogy mennyire fontos az online 
közösségekben való részvétel. A 
tanulók egy videók, játékok ké-
szítésére alkalmas vizuális prog-
ramnyelvet használtak, és online 
osztották meg munkájukat. A 
kutatók kimutatták, hogy akik 
aktívan részt vettek a közösség 
életében, azok több visszajelzést 
kaptak, mint azok, akik csak az 
új anyagok létrehozására kon-
centráltak. Ez is bizonyítja, hogy 
nem elég munkára, teremtésre 
használni az Internetet, az online 
közösségekben való részvétel nél-
kül nem érjük el a célunkat.

A család és az iskola mellett a 
gyerekek szocializációjának fon-
tos helyszíne a tábor. A családban 
a gyereket kevésbé érik új impul-
zusok, az iskolai élet pedig nagyon 
szabályozott, nincs lehetőség sza-
badon kipróbálni a közösségi élet 
különféle stratégiáit. Rövidebb 
ideig tartó közösségi impulzu-
sok, például a táborok erre re-
mek lehetőséget adnak. Minden 
táborból más-más hasznos leckét 
“visznek haza” arról, hogy kik ők, 
hogyan viszonyulnak másokhoz, 
és hogyan érdemes viselkedni egy 
közösségben. A gyerekek felsza-
badultabb, nyíltabb hozzáállással 
mennek el egy táborba, mint az is-
kolába, így könnyebben is találnak 
új barátokat, vagy akár a jövőbeni 
sikerüket meghatározó új érdek-
lődési kört is. A táborból hazatérő 
gyerekek nemcsak hasznos tudást 
visznek magukkal, hanem maga-
biztosabbá is válnak.

(Forrás: logiscool sajtóközlEményE)

a táborok bővEbbEn és ElérhEtőségEik: 

https://budaorsinaplo.hu/

meg-van-nehany-szabad-hely-

a-nyari-taborokban/

HOL 
SZERVEZNEK
BUDAÖRSÖN
TÁBOROKAT?

BABtér 
(Budaörsi Animációs 
Bázis és Kreatív Tér)
Barkan Jógastúdió
Budaörsi Városi Uszoda
Creascola Innovatív 
(Nyolcosztályos 
Gimnázium)
Csiki Pihenőkert
FreeRide Club
GYEREk-BErek
KettőPontNulla 
(Oktatási Központ)
KIDS English CLUB
LCF – Kids Club
Logiscool 
Mártix iskola 
Szülők Háza 
Kamaraerdő
Városi Ifjúsági Klub
Zichy Major
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Lassan felkerülnek a 
VAKÁCIÓ betűi az iskolai 
táblákra, és véget ér ez a 
fura tanév. A szülők 
zsonglőrködnek a szabad-
ság, nagyik, táborok lehe-
tőségei közöttl. 
Élménygazdag, tematikus 
táborainkkal ebben sze-
retnénk segítséget nyúj-
tani a családoknak.

Családias, kis létszámú tábo-
rainkban minden gyermekre 
maximális odafigyelés jut. A fel-
hőtlen jókedv és kikapcsolódás 
mellett a gyerekek érdeklődését 
felkeltő, készségeket fejlesztő 
foglalkozásokra is nagy hang-
súlyt fektetünk. 

2021. JÚNIUS 21-26.  
KÖNYVNYITOGATÓ 

MAGYAR-ANGOL
 MESETÁBOR

„Én mindig először megszago-
lom a könyvet, beszívom a ké-
peket és a betűket. Aztán úgy 
érzem: én vagyok a mese és a 
könyv, az olvasó „ (Ágai Ágnes)
A tábor célja az olvasás meg-
szerettetése, az olvasási készség 
fejlesztése digitális taneszkö-
zök és játékos módszerek se-
gítségével. A tábor folyamán 
minden tevékenység, játék két 

nyelven zajlik, magyarul és an-
golul. Programok: sok játék, 
csatakiáltás, tabló és poszter 
készítés, szerepjáték, drámajá-
ték, daltanulás, számháború, 
homokanimációs foglalkozás 
mese feldolgozással, olvasás a 
természetben, teadélután. 
A tábort egy magyar szakos és 
egy angol szakos pedagógu-
sunk vezeti.

2021. JÚNIUS 28-
JÚLIUS 2.  

ÉSZ- ÉS TEST-   
MOZGATÓ TÁBOR

A tábor célja, hogy a gyerekek 
a nyári szünet alatt is megmoz-
gassák testüket, szellemüket, 
hasznosan töltsék szabadidejű-
ket. A táborozás alatt változatos 
sportfoglalkozások, különféle 
nyelvi, logikai játékok várják a 
tanulókat. Ami biztos lesz: gya-
logtúra, gördeszkapálya, Kresz 
park, játszóterezés, labdajáté-
kok, sorversenyek, nyelvi játé-
kok, fejtörők és rejtvények.

2021. JÚLIUS 5-9. 
KALANDOZOO TÁBOR

A tábor célja, hogy a gyerekek 
megismerjék, megszeressék a 
természetet, barátságot kösse-
nek az állatokkal. Testközelből 
ismerkedhetnek meg különféle 
élőlényekkel, játékos formában 
mérhetik le tudásukat. A tábo-
rozás alatt változatos progra-
mok, kézműves foglalkozások 
biztosítják a hasznos időtöltést. 
Délelőttönként a gyerekek vetí-

tésekkel, beszélgetésekkel bőví-
tik ismereteiket az állatvédelem 
fontosságáról. Kutyás oktatáson 
tapasztalatot szereznek az álla-
tok viselkedéséről. Betekintést 
kapnak az erdő élővilágába. 
Délutánonként átadják ma-
gukat az alkotás örömének. 
Ellátogatunk egy állatfarmra,  
a Sorrento sziklához, sőt, 
geoláda kutatás is része a prog-
ramoknak.

2021. AUGUSZTUS 2-6. 
ISKOLÁRA HANGOLÓ - 

MINDEN, AMI KIMARADT 
AZ OVIBÓL A KARANTÉN MIATT

Ezt a táborunkat a kisebb kor-
osztály részére terveztük. A 
tábor célja azon készségek fej-
lesztése játékos módszerekkel, 
amiknek a hiánya nélkül nehéz 
lehet az iskolakezdés. Fejlesztjük 
a finommotorikát, a tartós figyel-
met, a memóriát, játszunk a han-
gokkal, a betűkkel, a kezünkkel, 
lábunkkal. Énekelünk, versekkel 
ismerkedünk, sokat mesélünk, és 
a meséket feldolgozzuk. Mindezt 
egy igazi iskolában. Mondhat-
nánk, hogy iskolásat játszunk, 
de nem fogunk írás-olvasás órá-
kat tartani. Nem a tananyagot 
vesszük majd, hanem rákészü-
lünk az iskolás évekre. Minden 
nagycsoportos, leendő iskolás 
gyermeket szívesen látunk, nem 
feltétel, hogy tanulmányaidat a 
MátrixSuliban kezdd el. 

HELYSZÍN a 
MátrixSuli Általános Iskola  

(Budaörs, Komáromi u. 16.) 

Reggeli a gyülekező 7:30-tól, és 
a napot is itt zárjuk 16 órakor.

Minden táborunk napi  
háromszori étkezést tartalmaz. 

Táboraink kis létszámmal, maxi-
mum 15 gyerek/ tábor zajlanak.
 

A TÁBOROKRA A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL LEHET JELENTKEZNI

matrixsuli.hu/budaors/taborok/
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 3.matrixbudaors@gmail.com VAGY 06-70-770-2256

P O S TÁ S PA L KÓ –  KÖ NY VA J Á N LÓ

A mesék nagy része 
Budaörsön játszódik

„Tudjátok, hogy mi a 
Postagalamb Olimpia? 
Van valami törvény 
arra, hogy a kutyáknak 
utálniuk kell a postáso-
kat? Kényelmes az 
egyenruha? Menthet 
életet egy figyelmes 
postás?” Egyebek között 
ezekre kapunk válaszo-
kat a 212 oldalas mese-
könyvből, amely 104 
illusztráció tartalmaz, 
és ezeket is a szerző 
készítette. Sárközi 
(Szabari) Judit  
21 éve él Budaörsön.

 „Szia! A hétvégén meg-
vettem a Postás Palkót 

az ovisaimnak. Imádják. Alvás-
nál ebből olvasok nekik, és már 
délelőtt kérdezgetik a gyerekek, 
hogy ugye folytatod” És egy 
másik vélemény: „Vendi imád-
ja a könyvet, már ki is olvastuk 
és most kezdjük újra. Kérlek, 
köszönd meg a nevünkben Sár-
közi Juditnak és üzenjük, hogy 
várjuk a folytatást!” Na és még 
egy:„Igazából nem tudok építő 
javaslatot mondani, mert úgy jó, 
ahogy van. Tetszett, hogy színes, 
érthető. Nagyon klassz ez az irány, 
biztos sok gyereknek szerez majd 
örömet a második rész.”

A szerző Sárközi (hivatalosan 
Szabari) Judit 2000 óta él Buda-
örsön. Ideköti a házassága és a 
gyermeke születése. A mesék 
nagy része Budaörsön játszódik. 
Megjelenik benne a Herman is-
kolánál található futópálya („sok-
szor itt futok”), a Holdfény óvoda 
(„ide járt a fiam, aki most fog 
ballagni az Egyes iskolában”) és 
természetesen az 1. számú posta 
is. A főszereplő és a többiek (Pos-
tás Palkó, Mentős Misi, Rendőr 
Robi), mind budaörsiek. Judit 

pedig a Magyar Posta marketing 
osztályán dolgozott hét évig, előt-
te a budaörsi Tesco központi iro-
dájában. A mesekönyv a lánykori 
neve alatt jelent meg, „mert ez a 
születési nevem.”

A mesekönyvben Postás Palkó 
történetein keresztül ismerhetjük 
meg a postások mindennapjait, 
fűszerezve a gyermekek számára 
érdekes történetekkel. ”Tudjátok, 
hogy mi a Postagalamb Olimpia? 
Van valami törvény arra, hogy 
a kutyáknak utálniuk kell a pos-
tásokat? Kényelmes az egyenru-
ha? Menthet életet egy figyelmes 

postás?” Egyebek 
között ezekre kapunk 
válaszokat a 212 oldalas mese-
könyvből, amely 104 illusztráció 
tartalmaz, és ezeket is a szerző 
készítette.

„Idáig nem sok közöm volt 
az íráshoz, az illusztráció készí-
téséhez meg pláne” – mondja 
magáról. Ám belelapozva a kiad-
ványba, megállapíthatjuk, hogy 
sikerült elsajátítania, nemcsak 
az alapokat. Aminek azért mégis 
csak volt előzménye: „Főleg a raj-
zolás foglalkoztatott régóta. Saj-
nálom kicsit, hogy annak idején 
más irányba sodort az élet. Lehet, 
hogy 50 évesen, de mégis eljött 
az idő, amikor megvalósíthattam 
azt, amire igazán vágytam. Eh-
hez azonban kell egy biztos csa-
ládi háttér. Teljesen új dolgokba 

belevágni, új szak-
mákat megtanulni: írni, illuszt-
rációt készíteni, saját magamat 
marketingelni, igazi kihívás nap, 
mint nap.”

A könyv jelenleg Budaörsön a 
budaörsi 1-es postán és a Fantaz-
magóriában kapható, továbbá 
online az összes nagy könyváru-
ház honlapján megrendelhető.

„Már 15 éves a fiam, de ami-
kor még meséltem neki, azok 
tetszettek a legjobban, amiben az 
ő életéhez köthető dolgok voltak. 
Sőt a leginkább azt szerette, ami-
kor róla meséltem. Ilyenkor min-
dig azt kérte, hogy anya mesélj 
a  szájaddal!  Innen jött az ötlet, 
hogy az életünket érintő történe-
teket írjak.”

„Nem szeretném a Magyar 
Postát felmagasztalni, sokunknak 
vannak negatív tapasztalatai, de 
nyilván egy gyermeket ez a része 
nem érdekel, és én azért a volt 
kollégáimmal elfogult vagyok. A 
cél azonban az, hogy a gyerekek 
egy kis betekintést kapjanak a pos-
tások életébe.” Pont úgy, ahogy a 
következő kötetben majd a men-
tősök életébe. Judit ugyanis egy 
sorozatot tervez, ahol az egyes 
szakmák képviselőit mutatja 
majd be izgalmasan, érdekesen 
és persze a gyerekek számára ért-
hetően. „Ennek érdekében felve-
szem a kapcsolatot a mentősökkel 
és rendőrökkel is. Az első könyv-
ben már megjelent Palkón kívül 
Mentős Misi, Rendőr Robi, Tűz-
oltó Tomi és Szerelő Szilárd is. A 
további kötetekben pedig talál-
kozhatunk majd Fodrász Fanni-
val, Hentes Henrikkel vagy akár 
Kukás Kázmérral.”

A mesekönyvekben az egyes 
szakmák bemutatásán túl cél az 
is, hogy a gyerekek hasznos in-
formációkhoz jussanak és tanul-
janak az őket körülvevő világról. 
Palkónál többek között informá-
ciót kaptak a gyerekek arról, ho-
gyan kell bánni a bélyegekkel, de 
megismerhetünk érdekes épüle-
teket, falvakat, városokat is a me-
sékből. A készülő könyvben szó 
esik majd arról, hogy mivel kell 
etetni a madarakat, vagy hogy 
baj esetén milyen számot kell tár-
csázni és mit kell mondani, ha a 
mentősöket szeretnénk elérni.

az alábbi linkEkEn vélEményEk a könyvről:

http://spiritblissoldala.blogspot.

com/2020/11/sarkozi-judit-postas-

palko-blogturne.html 

https://konyvesmas.blogspot.

com/2020/12/postas-palko-

ertekeles-es-nyeremenyjatek.html 

http://veronikasreaderfeeder.com/

sarkozi-judit-postas-palko-

blogturne-nyeremenyjatek/ 

https://konyvesmas.blogspot.com/.../

postas-palko...
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Könyvek és jeles napok a 
Jókai Mór Művelődési Ház 

Facebook-oldalán!

Heti könyvajánló, 
könyves játék és 

ünnepi emlékeztető
Kortárs gyerek-és ifjúsági irodalomról,  
szórakoztató könyvekről, népszerűsítő 
tudományos kiadványokról nyújtunk 

rendszeres tájékoztatást.  
Legyen a követőnk és az új könyveken  

kívül tájékozódhat a különböző,  
aktuális trendekről, különleges világ-
eseményekről, sőt könyvet is nyerhet!  

Mindenki véleményére,  
ötleteire számítunk!

Mozgásóráink 
és alkotó közösségeink 

ismét lendületben!

Fokozatosan indulnak újra 
a foglalkozások a Közös-
ségi Házban (Lévaiu.34.) 
az aktuális járványügyi 

előírásoknak megfelelően. 
Az események itt 

védettségi igazolvánnyal 
látogathatók.

Hatha Jóga 
Rónai Róberttel
Csavard fel a jógaszőnyeget 

és gyere mozogni! 
Hétfőként és szerdánként 

8.00 és 9.30 között
ismét élőben lehet jógázni az aktuális 

járványügyi előírásoknak megfelelően a 
nagyteremben. 

RTM torna 
Nemes Emőkével

Rectrus Training módszer az erős 
hasizomért, elsősorban kismamáknak 

szerdánként 10-től 11-ig a 
nagyteremben. A kicsiket természetesen 

hozhatják magukkal az anyukák.

Szenior Örömtánc 

Almási Judittal
Az idősebbek is elkezdhetik a közösségi 

életet. Minden kedden 11 és 
12 óra között tánccal ünnepelhetik 

a nyarat a nagyterem parkettjén.

Túrázásra és sportolásra is 
van lehetőség a szabadban 

ismét együtt és 
szervezetten a Jókai Mór 

Művelődési Ház túra- 
és sport klubjaival

Surranók Túraklub 
Petrényi Andrással

Havi két túra ismét, változatos és 
szép helyeken együtt. A túrákon mindenki 

továbbra is a saját felelősségére vehet 
részt! Csatlakozás a jmmh.hu oldalon 

megtalálható elérhetőségeken, illetve a 
facebook-on megtalálható 

„Surranók” Túraklub oldalon.

Kocogi futóedzések 
Gyurcsák Szilvi vezetésével  

Futópályán, terepen, vagy erdőben, 
lazán, vagy keményen. Folytatódnak a 

hétfői futóedzések kezdőknek 
is 18 órai kezdéssel a Hermann iskola 

futópályáján.
Bővebb információ 30/291-4115, illetve a 
„Kocogi futócsoport”-ban a Facebook-on.

 

Online kézműves foglalkozásaink, 
előadásaink és műsoraink ingyenesen és folyamatosan elérhetők: 
a www.facebook.com/jmmhbudaors oldalon,

 vagy Youtube: Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház csatornánkon.

A csoportokhoz való csatlakozásról és a fizetésről a jmmh.hu oldalon 
és az ott található telefonszámokon adunk tájékoztatást.

LEHETŐ LEGMAGASABB ÁRON 
ÉS LEGJOBB FELTÉTELEKKEL

S Z E D E R  K R I S Z T I N A

06 70 314 6685I N G AT L A N S Z A K É R T Ő

É R T É K E S Í T S E  I N G AT L A N ÁT  A

www.dhprime.hu

Kulcs az 
ingatlan

ügyekhez

BÍZZA SZAKÉRTŐRE  
INGATLANÜGYEIT!

személyre szabott 
stratégia

valódi támogatás

teljes ügyintézés  
a birtokbaadásig

Bővebb információ, időpontegyeztetés:
(+36) 23 789 885, (+36) 20 455 6999
számokon vagy a helyszínen személyesen.

TALPMASSZÁZS
SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 13 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT, 

SZOMBATON 8 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT

ÉS GYÓGYPEDIKŰR
MINDEN SZERDÁN 7 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT

VÁRJUK SZERETETTEL, 
VÁLJÉK EGÉSZSÉGÉRE!

www.bulake.hu

Ú J E L N Ö KÖT K E R E S A M O ZG Á S KO R L ÁTO ZOT TA K B U DAÖ R S I  E G YE S Ü L E T E

Ezért marad el idén is 
az Empátia nap

Nagy kár lenne, ha meg-
szűnne a Mozgás korlá-
tozottak Budaörsi 
Egyesülete, Budaörs 
legrégebbi civilszerve-
zete. Pedig ha Fodorné 
Almasán Judit leköszönő 
elnök nem találja meg 
hamarosan az utódját, 
nem lesz többé Empátia 
nap, sem heti klubna-
pok, sem közös ünnep-
ségek, kirándulások.

 Nagyon úgy néz ki, hogy 
hamarosan megszűnik a 

Mozgáskorlátozottak Budaörsi 
Egyesülete, Budaörs legrégebbi 
civilszervezete, ami 1981-ben 
alakult. A vezetését és a vele járó 
rengetek szervezési, adminiszt-
rációs munkát 1993-tól 2014-
gyel bezárólag Ecseri Imre látta 
el, felesége Erzsi támogatásával, 
akitől rövid időre Bánlaki József 
vette át, majd 2016. januárban 
Fodorné Almasán Judit lett az 
elnök. Judit megbízatása idén 
lejárt, és mivel egyre komolyabb 
betegséggel küzd, szeretné a ta-
pasztalatait valakinek átadni, és 
amíg igény van rá, a háttérből 
segíteni, de a teendők zömét 

már nem tudja vállalni. Egyelő-
re azonban nincs alkalmas je-
lentkező a feladatra. Márpedig, 
ha rövid időn belül nem is lesz, 
akkor Juditnak hivatalosan be 
kell jelentenie a nagy múltú 
egyesület megszüntetését.

Amikor 2019-ben a szokásos 
évnyitó ebéd után beszélgettünk 
vele, ezzel fejezte be: „Szeretem 
ezt a csoportot, a tagjainkat, és jó 
érzéssel tölt el, hogy szükségük 
van rám és persze nekem rájuk. 
De az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy vannak mélypontok, amikor 
egyik-másik tag elégedetlen velem, 
aminek hangot ad. A legutóbbi 
zenei rendezvényen beszélgettünk 
erről, és az idő majd eldönti, hogy 
sikeresen kezelem-e a kritikát.” De 
nem ezzel, volt, van baj, hanem 
hogy Juditot a betegsége egyre 
inkább korlátozza a napi teendői-
nek az ellátásában is.

„Nagyon szomorú vagyok, 
hogy idén akkor sem lesz már Em-
pátia napunk, ha a járvány való-
ban enyhül és újra szabadabban 
lehet majd rendezvényeket tarta-
ni” – mondja a leköszönő elnök. 
Az utolsó, a 18. még 2019-ben 
zajlott le a művelődési házban, 
nagy sikerrel. A heti klubnapok 
már az új Nyugdíjas Házban, a 
közös ünnepségek (névnapok, 
anyák napja, szilveszteri buli, 

zenés-táncos rendezvények stb.) 
és kirándulások, közös nyara-
lások is mindenkinek nagyon 
fognak hiányozni, ha nem lesz 
új vezetője az egyesületnek. Ami 
azonban ezeknél is komolyabb 
gond, hogy Budaörs vonzáskör-
zetében nincs másik olyan szer-
vezet, amelyik jogosult lenne 
a Mozgáskorlátozottak Egye-
sületének Országos Szervezete 
(MEOSZ) tagkönyv kiállítására, 
ami tulajdonosának számos ked-
vezménnyel jár. (Történeti előz-
mény: a budaörsi 2005. május 
18. óta önálló jogi személyiség-
gel rendelkező egyesület, mely 
azonban megmaradt a Pest me-
gyei régió társegyesületeként és 
egyben a MEOSZ tagegyesülete.) 
„A budaörsi tagok mellett Jöttek 
hozzánk rendszeresen Budake-
sziről, Diósról, Telkiből, Érdről, 

Tárnokról, Gazdagrétről, de még 
Kőbányáról is” – folytatta Judit. 
De persze az új elnököt helyben 
kellene megtalálni…

Mire számítson az, aki elvál-
lalná? „Számlázás, beszámolók, 
jelentések, pályázatok készítése, 
elszámolási feladatok, programok 
szervezése, ezekhez a bevásárlás 
intézése, ami sajnos egyedül rám 
maradt az utóbbi időben. És – 
mivel többen megkérdezték, hogy 
mennyit fizetünk - pénz vagy 
akár költségtérítés nem jár érte. 
Az önkormányzati támogatás 
és a nyertes pályázatok ellenére 
ugyanis, illetve a mérsékelt tagdíj 
mellett szűkös költségvetésből gaz-
dálkodunk. És még egy szempont, 
ami fontos, hogy az illető legyen 
otthon az informatikai eszközök 
használatában” – tette még hozzá 
Fodorné Almasán Judit.
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 „IRODÁBAN OTTHON“

A vezetői bútorok 
kiválasztásáról

A kínálat bőséges,  
a vezetői és operatív 
bútorok ismérvei konk-
rétak, a különbségek 
kézzelfoghatóak (mére-
tek anyagok, textúrák, 
vonalvezetés, stb.), – 
írja sorozatunkban 
tanácsadónk Bőhm 
Zoltán Ákos, akit ápri-
lisban mutattunk be. 
Öt éve alapította saját 
irodabútor kereskedő 
vállalkozását.

A vezetői irodabútorok a stílus-
irányzatokkal együtt sokat változtak 
az elmúlt évtizedek alatt, de jelentősé-
gük nem csökkent, helyük továbbra is 
megvan irodánk összképében, csak úgy 
mint például egy recepciónak. 

Számtalan gyártó termékei megta-
lálhatóak ebben a témakörben és a fel-
használt anyagokat illetően is bőségben 
találja magát az érdeklődő. A vezetői és 
operatív bútorok ismérvei konkrétak, 

a különbségek kézzelfoghatóak (mé-
retek anyagok, textúrák, vonalvezetés, 
stb.), dacára annak, hogy olyan finom-
ságokkal is lehet operálni, melyeket 
elsőre szinte észre sem vesz az ember. 
Egyes bútorcsaládok esetében például 
az asztalok esetében minimális a mé-
retkülönbség, épp csak akkora, hogy 
tudjuk kinek az irodájában járunk az 
épületben. 

Természetesen vannak olyan bútor-
családok, ahol a választott anyagok és 
kialakított formáknak megfelelően a 
berendezés magára vonzza a tekintetet 
és a kontraszt szemmel látható. Hiszen 
ez az a területe az irodabútoroknak, 
ahol szabadon engedhetjük a fantá-
ziánkat, és legyen a vásárlásunk célja 
akár a reprezentálás vagy a szépség ke-
resése, számtalan gyártó (NARBUTAS, 
i4mariani, MDD, LAS, Newform) próbál 
meg termékeivel kedvünkben járni.

Körülnézve, esetleg szakember be-
vonásával biztos, hogy megtaláljuk a 
szívünkhöz legközelebb álló bútorcsa-
ládot, melynek minden tagja (asztal, 
szekrény, szék) azonos dízájn alapján 
készült, egységes megjelenést teremt-
ve ezzel irodánkban. 

Az anyagok kiválasztásával folytatjuk!

További információk:

offisolution.hu
+36 70/397-0693

BUDAÖRS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 2020 
ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Az önkormányzat honlapján 
közzétette a friss rendelet Buda-
örs Város Önkormányzat 2020. 
évi zárszámadásáról. Ebben 
megtekinthető, hogy az állami 
elvonások mellett a pandémia 
idején mire és mennyit költött 
a város az adófizetők pénzéből. 
Cikkünk végén megtalálja az 
idei költségvetés linkjét is.

https://budaorsinaplo.hu/budaors-
varos-onkormanyzat-2020-evi-

zarszamadasa/

TOVÁBBRA IS DRÁGÁK A 
BUDAÖRSI INGATLANOK
.Egy négyzetméter továbbra is 
több mint fél millió forint Buda-
örsön Az Ingatlannet.hu április-
ra vonatkozó statisztikai adatai 
szerint Budaörsön mind a csalá-
di házak, mind a panellakások, 
mind pedig a téglalakások átlag-
ára jóval túlmutató a fél millió 
forintos átlag négyzetméter áron. 
Mutatjuk mennyibe is kerülnek 
pontosan az egyes lakóingatlan-
típusok. Budaörsön a legolcsóbb 
lakóingatlan-típus a családi ház 
lett, 620 ezer Ft/m2-es átlagáron 
kerültek a kínálatba. Ez azt jelen-
ti, hogy például egy 100 m2 alap-
területű kertes ház Budaörsön 62 
millió forintba kerül.

https://budaorsinaplo.hu/tovabbra-
is-dragak-a-budaorsi-ingatlanok/

EGÉSZSÉGES, 
DE MÉGIS FINOM

Egy nap legfontosabb étkezése 
a reggeli, ezért még ha fogyni is 
szeretnénk a nyár közeledtével, 
ne azt a megoldást válasszuk, 
hogy éppen a nap kezdetekor 
nem eszünk semmit. Fogyasz-
szunk inkább egy egészséges 
reggelit, ami laktató és finom is 
egyben! A reggeli lepényt Parrag 
Zsófia készítette el.

https://budaorsinaplo.hu/
egeszseges-de-megis-finom/

POÉTA ÉS KÉZMŰVES – 
VÉLEMÉNY CIKK A MAI 

ÉPÍTÉSZETRŐL

Orosházi Erzsébet írása Szalai 
András Poézis és Forma című 
értekezése kapcsán.

“A magukat művésznek tartó 
építészek inkább tartoznak a 
művészvilághoz, miközben tö-
megesen épülnek a rossz, vagy 
művészi értéket nem képviselő 
funkcionalista (szerencsés eset-
ben funkciójukat legalább jól el-
látó) építmények”

https://budaorsinaplo.hu/poeta-es-
kezmuves-velemeny-cikk-a-mai-

epiteszetrol/

SZÜLŐI MINTÁK 
ÉS A PÁRKAPCSOLAT

Egy mindenkit erősen megmoz-
gató és ebből adódóan kellően 
megosztó téma az, hogy hogyan 
függ össze a hozott minta a pár-
kapcsolattal. Az első tény, amit 
el kell fogadnunk az az, hogy 
az életünk nem attól lesz kerek 
egész, hogy van egy társunk. Ön-
magunkban kell egésznek lenni, 
utána jöhet a párkapcsolat, vagy 
bármi más. Ezt nagyon sokat el-
tévesztik, vagy figyelmen kívül 
hagyják. Hogyan lehetünk kerek 
egészek?- írja Kolos Krisztina e 
havi tanácsadó cikkében. 

https://budaorsinaplo.hu/szuloi-
mintak-es-a-parkapcsolat/

VILLANYOSZLOPNAK 
ÜTKÖZÖTT 

EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI
Villanyoszlopnak ütközött egy 
személygépkocsi június 5-én 
szombaton délután Budaörsön, 
a Budapesti úton. Az ütközés kö-
vetkeztében az oszlop eltört, az 
összetört autó forgalmi akadályt 
okozott és a környéken pár órára 
szünetelt az áramszolgáltatás.

https://budaorsinaplo.hu/
villanyoszlopnak-utkozott-egy-

szemelygepkocsi/

FELAVATTÁK AZ ÁROK 
UTCAI FUTBALL 

STADIONT PEST MEGYEI 
KUPADÖNTŐKKEL

A 8. Pest Megyei Női Kupa és 
a 14. Pest Megyei (férfi) Kupa 
döntőivel avatták június 6-án 
vasárnap az Árok utcai új fut-
ballpályát, melynek az elneve-
zése is új: Budaörsi Városi Sta-
dion.  Átadó ceremónia nélkül, 
de hivatalos mérkőzésekkel zaj-
lott a program. A stadion TAO-
program keretében és Budaörs 
Város Önkormányzatának jelen-
tős mértékű anyagi támogatásá-
val a BSC 1924 Futball Kft. beru-
házásában készült el. A budaörsi 
futballcsapat utoljára 2015. má-
jus 30-án játszott itt, NB III-as 
mérkőzést a Győri ETO-val. Ab-
ban az évben a csapat feljutott az 
NB II-be, de a pálya felújítás mi-
att hazai meccseiket eleinte Csák-
váron (a Tersztyánszky Ödön 
Sportközpontban), később Tata-
bányán (a Grosics Gyula Stadion-
ban) rendezte meg. Az új stadion 
építése a vártnál hosszabb ideig 
tartott, ennek okairól már 2017-
ben írtunk. A BSC 1924 csapa-
ta az augusztus 1-jén kezdődő 
2021–2022-es idényben ismét 
az Árok utcai létesítményben 
játszhat majd.

https://budaorsinaplo.hu/felavattak-
az-uj-futball-stadiont-pest-megyei-

kupadontokkel/

HALLOTTÁL MÁR 
A HAZAKÍSÉRŐ 
TELEFONRÓL?

Elsősorban kamaszoknak és szü-
leiknek szól!
A hazakísérő telefon 2017-ben 
azzal a szándékkal indult, hogy 
támogatást, biztonságérzetet és 
magabiztosságot nyújtson azok-
nak, akik kénytelenek éjszaka 
vagy kora hajnalban egyedül 
gyalogosan útra kelni. Mielőtt 
beszélgetésbe kezdenél az operá-
torral, elkéri a telefonszámodat, 
a tartózkodási helyedet és az úti 
célodat. Ezeket az adatokat nem 
kell megadnod, de célszerű, hi-
szen baj esetén azonnal intézked-
ni tudnak és segítséget küldeni. 
Beszélgetés közben a hívásfogadó 
az internetes térképen megkeresi 
az indulási és érkezési pontodat, 
majd beszélgetés közben kb. 2-5 
percenként megkérdezi, hogy 
hol jársz és ellenőrzi a térképen. 
Szükség esetén segítséget küld, 
haladéktalanul hívja a 112-es se-
gélyhívó számot.
Ha éjszakai sétád közben bizony-
talanul érzed magad vagy félsz, 
akkor a 06 80 442 422-es zöld ( 
ingyenes ) számon vagy a 06 30 
899 3465-ös normál tarifás szá-
mon hívhatod a Hazakísérő Te-
lefont.
Hétfőtől szombatig 22 órától haj-
nali 4 óráig, vasárnap 22 órától 
hajnali 1 óráig várják a hívásokat. 
Az egész ország területéről korlá-
tozás nélkül hívható. 

https://budaorsinaplo.hu/hallottal-
mar-a-hazakisero-telefonrol/

ASZTALITENISZ FINAL 
FOUR BUDAÖRSÖN

Az SH-ITB Budaörsi Sport Club 
női asztalitenisz csapatát Európa 
nyolcadik legjobb  klubcsapata-
ként tartja számon az Európai 
Asztalitenisz Szövetség az elmúlt 
három nemzetközi kupaidény 
eredményei alaspján, ami a 
2021/2022-es kupasorozatok ki-
emelésének alapjául szolgál.

https://budaorsinaplo.hu/
a-bsc-noi-asztalitenisz-csapata-

europa-nyolcadik-legjobbja/

Továbbá a Magyar Asztalitenisz 
Szövetség Budaörsön rendezi a 
2020/2021 Extra Liga bajnoki 
szezonjának négyes döntőjét, a 
Final Fourt, ami már lapzártánk 
után, június 12-13-án lesz 11 órá-
tól. Az erről szóló sajtótájékoz-
tatóról és az eseményről online 
újságunk Sport rovatában szá-
molunk be! 

https://budaorsinaplo.hu/category/
arhivum/sport/

FOCI NB II: 
A HATODIK HELYEN 
VÉGZETT BUDAÖRS

Döntetlent zárta a 2020/2021-es 
szezont csapatunk május 16-án. 
A 6. helyen álló Budaörs, Márkus 
Tibor együttese a 20. helyen álló 
Debrecen EAC-ot fogadta “ha-
zai” pályán, Csákváron, mintegy 
ötven néző előtt. Bár az első fél-
idő utolsó percében Zsidai László 
révén vezetést szerzett a BSC, az 
ellenfél a második játékrészben 
egyenlíteni tudott. Több gól már 
nem esett a találkozón. Csapa-
tunk összességében nagyszerű 
szezont futva tehát a 6. helyen 
fejezte be az idényt.

https://budaorsinaplo.hu/foci-nb-ii-
a-hatodik-helyen-vegzett-budaors/

EGYEBEK KÖZÖTT ERRŐL OLVASHATNAK MÉG A budaorsinaplo.hu ONLINE ÚJSÁGON

ELHUNYT 
BÁRTFAY GABI NÉNI, 

BUDAÖRS 
DÍSZPOLGÁRA, 

AZ ÁLLATOK 
MEGMENTŐJE

„Sajnálattal tudatjuk vele-
tek, hogy szeretett édesanyánk 
tegnap este itt hagyott minket. 
A lelke nyugodjon békében” – 
osztották meg Bártfay Zol-
tánné Gabi néni közösségi 
oldalán a szomorú hírt a gyer-
mekei, Szilvia és Zoltán. 

Bártfay Zoltánné 1933. 
június 25-én Mányon szü-
letett. Budaörsre több mint 
két és fél évtizede költözött, 
és itt élt haláláig, ami 2021. 
május 16-án hajnalban kö-
vetkezett be. 2005-ben lett 
Budaörs díszpolgára. A vá-
rosban a legtöbben akkor 
ismerték meg, amikor 2001-
ben megalapította az Állat- 
és Természetvédők Budaör-
si Egyesületet, majd társaival 
együtt elérte, hogy az önkor-
mányzat őket bízza meg az 
akkor sok problémát okozó 
állatmenhely üzemelteté-
sével. Főként németországi 
kapcsolatai révén nagyon 
sok támogatót szerzett és bár 
idős korára az aktív közéleti 
tevékenységgel felhagyott,  
az állatokért élete végéig 
mindent megtett, ami ere-
jéből futotta, sőt azon felül is.

Családtagjai, barátai, is-
merősei 2021. június 7-én 
20.30-kor a Kardvirág utca 5 
szám előtt gyújtottak emléké-
re közösen gyertyát. 

https://budaorsinaplo.hu/33190-2/

Fénymásolás
Nyomtatás  
Szkennelés
Szórólap

06 30/645-4643 

HOL? 
Budaörs, Szabadság út 137. (fsz. a parkra néző oldalon)
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www.hiperionsolar.com

+36-30-355-7072

ajanlat@hiperionsolar.com

Válassza a Hiperion Solar Kft.-t 
napelemes rendszere kivitelezéséhez.
Cégünk közel 10 éves solar ipari 
tapasztalattal, 1000 címet meghaladó 
sikeresen zárt projekttel a háta mögött és 
szakértő kollégákkal várja jelentkezését.
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Hosszú távon
pénzt spórolhat vele.

Egy környezetbarát,
jövőbe mutató technológiával
csökkentheti villanyszámláját.

Növelheti az ingatlan értékét. M
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A most futó állami
támogatással 3 mill ió forintig
akár 50%-os visszatérítéssel
igényelheti szolgáltatásunkat.

KÉRJEN INGYENES AJÁNLATOT
ELÉRHETŐSÉGEINK EGYIKÉN!
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Bu da ör si Nap ló 
Ki ad ja: Budaörsi Nap ló Bt. 

Felelős szerkesztő: 
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nyitástól zárásig az Ínyencek Házában.

JÓKENYÉR – ÍNYENCEK HÁZA

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

Légrádi Ferenc és Bozsik Bogi

2040 Budaörs, Budakeszi utca 1/2

www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince

… és a CSAKA Pince csapata

ÉLMÉNYEK A PINCÉBEN:
• ÜZLETI REGGELIK

• CÉGES RENDEZVÉNYEK

• CSAPATÉPÍTŐ (ÉLMÉNYFŐZÉS, ÉLMÉNYFESTÉS STB:)

• MAGÁN RENDEZVÉNYEK; SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS

• CSAKA GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK 

(BORVACSORA, SÖRVACSORA, BORKOSTOLÓ)

Információ árakról és aktuális programokról bővebben:

www.facebook.hu/csakapince

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

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

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

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

sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja

.....legyél te is Ínyenc!

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.
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Az Ínyencek háza teret ad a társas és baráti találkozókra a 
mindennapokban, hiszen hét közben is fontosak maradnak az 
emberi értékek.
Előtérben a minőség, az ízek, a gasztronómia és a harmónia.
Ínyencnek lenni nemcsak öröm, jó érzés, hanem egy létforma.
Érezd jobban az ízeket és élvezd jobban a pillanatokat!

• Kibővült meleg reggeli választékkal,
• Chef napi ajánlata ebédre,
• pikánsságokkal feltöltött delicates részleg,
• ILLY kávék,
• Don Antonio szósz termékcsalád,
• Pödör olajok és balzsamecetek,
• Széles nemzetközi- és hazai borválaszték, 
• Kanálka: Kézzel készült chutney-kal, változatos 

zöldségkrémekkel és sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja
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Csaka_Inyencek_A5.indd   1 2020. 07. 31.   10:24




