
X X X .  É V  F O  LYA M   7 .  S Z Á M   2  0 2 1 .  J Ú L I U S 

K Ö Z É L E T I  VÁ R O S I  L A P

K Ö V E T K E  Z Ő   L A P  S Z Á  M U N K   AU G U S Z T U S  K Ö Z E P É N  J E  L E  N I K  M E G ! 

Budaörsi Napló

Testületi ülés
Megoldódik 
a hulladékszállítás? 4. 

oldal 

Idősek 
otthonai
Piaci körképünk

2. Holland (ereszkedő)  

Aukció10. 
oldal 

9. 
oldal 

 V I D D magaddal!

N A P O N TA  TÖ B B , 
F R I S S  C I K K  A
w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u 
O N L I N E  Ú J S Á G O N !

Kövessen bennünket a        acebookon is!



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.

A mammográfiai szűrés
életet menthet!

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

időpontfoglalás!

20% kedvezmény
pedagógus igazolvánnyal, vagy xi. vagy xxii. 
kerületi lakcímkártya bemutatása esetén!m

os
t

vizsgálat helyszíne
Pozitron-Diagnosztika Központ
1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

elérhetőségek
www.pet.hu   |  +36 1 505 8888
info@pet.hu



Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  3   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

„A J Á R VÁ N NYA L S Z E M B E N TA L Á N MÁ R NYE R É S R E Á L LU N K ”

Ahogy ők látják az elmúlt 
másfél évet

Első körben négy önkormányzati képviselőt kértünk arra hogy írja meg, miket tapasztalt a környezetében 
az elmúlt bő másfél év alatt a pandémia idején, mire számít nyáron, illetve az év végéig.  
Bár politikai hovatartozásuk alighanem meghatározza nézőpontjukat, hogy mit emelnek ki,  
abban egyetértenek, hogy „változóban van a világunk és benne Budaörs is változik”.

M O N O S TO R I -
K A LO V I TS M Á R K
 ( B U DAÖ R S F E J LŐ D É S É É R T 

E G YE S Ü L E T –  B F E ) )

 2019 októbere óta rengeteg 
idő telt el – és mégsem. Már az 
önkormányzati választás kampá-
nyában is arra törekedtem, hogy 
a lehető legtöbb budaörsi – azon 
belül pedig kiemelten a 2. számú 
választókörzetben élő – lakos vé-
leményét ismerhessem meg és 
segítsek nekik tudásom legjavával.

A globális pandémia berob-
banása óriási, de sajnos nem az 
egyetlen hátráltató tényező volt 
az elmúlt időszakban. A kormány 
ahelyett, hogy támogatta volna az 
önkormányzatokat és ezzel hely-
ben nyújtott volna segítő kezet 
több millió rászorulónak, igyeke-
zett még jobban szűkíteni az ellen-
zéki önkormányzatok működését. 
Noha teljes mértékben elítélem ezt 
a fajta politikai mentalitást, sokkal 
inkább szeretnék beszámolni az 
elért eredményekről és a jövőről.

Azt már a legtöbb budaörsi 
tudja, hogy jelenleg nagyon szű-
kösek a lehetőségeink; nem min-
dig volt ez így, de most minden 
kiadást még jobban meg kell vizs-
gálnunk, hogy a  leghatékonyabb 
módon tudjunk befektetni város-
fejlesztésre, és talán, ami a legfon-
tosabb, az elmúlt években meg-
szokott színvonal megtartására.

Körzetemben a 2019-es év vé-
gét és a 2020-as év elejét arra szán-
tam, hogy megoldjuk a halasztást 
nem tűrő, apróbb felújítási mun-
kálatokat, miközben mellette nagy 
figyelmet szenteltem a lakosok kö-
zép-, és hosszabb távú kéréseire. 
Több utcában végeztünk felújí-
tási munkálatokat, több járdát és 

parkolót hoztunk helyre vagy bő-
vítettünk, illetve több helyen javí-
tottunk a csapadékvíz elvezetésen. 
Így újult meg például a Kőfejtő-
Kőláb-Kőhíd utcák körforgalma 
és a Kereszt utca parkolói, és a 
Halom utcában is elvégeztünk egy 
apróbb átépítést. Ebben az idő-
szakban az Egészségügyi Központ 
és a Nepomuki Szent János-temp-
lom homlokzata is megújult. 

A koronavírus legnehezebb 
időszakában Budaörs szükséges 
és fontos óvintézkedéseket hozott 
és számos ügyben segítette is a 
lakosokat. Több képviselőtársam-
mal – és természetesen a hivatal 
elhivatott munkatársaival – együtt 
szállítottunk ételt az időseknek 
és segítettük őket lehetőségeink 
szerint. Ebben az időszakban a 
körzetben lévő közterületeket 
gyakrabban takarítottuk, hogy 
egy-egy séta alkalmával tisztább 
és rendezettebb környezet fogadja 
a lakosokat – ezúton is köszönöm 
a BTG munkatársainak segítségét.

Ebben a nehéz gazdasági hely-
zetben sok budaörsi elfogadta, 

hogy a következő évek nem a nagy 
és látványos beruházásokról fog-
nak szólni – noha a szándék és a ter-
vek teljes mértékben megvannak. 
Kiemelten fontosnak tartom, hogy 
egy ilyen időszakban is megoldást 
találhassak azokra a mikro-közös-
ségi felvetésekre, amiket a lakosok 
osztanak meg velem különböző 
platformokon. Hiszek abban, hogy 
a sok kis helyi fejlesztés idővel 
mindenki számára látható és érez-
hető lesz, így pedig folyamatosan 
javulhat a kőhegyi lakosok közér-
zete és életminősége.

A 2021-es év első felében is 
ezzel az attitűddel folytattam a 
munkát. Több esetben remekül 
valósult meg a lakosok, az ön-
kormányzat és a helyi képviselő 
gyors és hatékony összefogása és 
közös munkája. A lakosok kérésé-
re fekvőrendőröket telepítettünk a 
Nefelejcs utca felsőbb szakaszán, 
valamint a Zichy Péter utcában. 
A Nefelejcs-Kossuth Lajos utca 
találkozásánál egy régóta hiányolt, 
a kikanyarodást segítő – dupla 
– tükör került kihelyezésre és az 
onnan pár lépésnyire található 
Nefelejcs utca – Farkasréti út ta-
lálkozásánál tapasztalható közle-
kedési nehézségek megoldására 
is készültek már tervek, de a meg-
valósítás több százmilliós költsé-
ge miatt sajnos ezt az idei évben 
még nem tudjuk megvalósítani. 
Különösen jó hír, hogy a lapszám 
megjelenésére már használhatják 
a lakosok és az arra látogatók az 
Egészségügyi Központ előtti zeb-
rát, mely több száz budaörsi min-
dennapjait teszi biztonságosabbá.

Ami pedig a jövőt illeti: a 2019-
es kampányban azt ígértem, hogy 
egy, a helyi vállalkozásokat és 
lakosokat érintő innovatív plat-

formot szeretnék létrehozni a kö-
vetkező öt évben. Nagy örömmel 
mondhatom, hogy a korábban 
ígérteknél talán még nagyobb, 
rendkívül sokszínű és innovatív 
projekt létrehozásának kapujába 
értünk, mely reményeim szerint 
Budaörs egészére pozitív kiha-
tással lesz és jó példaként szolgál 
majd más városoknak is: ez a Bu-
daörs CSR platform, melyről ha-
marosan még többet hallhatnak 
majd különböző felületeken.

2021 további részében – és az 
azt követő években – is azon fogok 
dolgozni, hogy még több helyi fej-
lesztést tudjunk elvégezni, melyek 
- akár kisebbek, akár nagyobbak -, 
egyetlen célt szolgálnak: a budaör-
siek mindennapjait teszik szebbé, 
zöldebbé, biztonságosabbá és bol-
dogabbá.

FA R K A S B E N E D E K 
 ( B U DAÖ R S F E J LŐ D É S É É R T 

E G YE S Ü L E T –  B F E ) )

 Az én családom a mai Ma-
gyarországon nem származik 
sehonnan, hiszen mind apai 
mind anyai ágon szinte minden 
felmenőm erdélyi, többségében 
székely, kisebb részt sváb. Nincs 
itthon „szállásterületünk”.

Így nekem Budaörs nem is 
lehet más csak választott ottho-
nom, ez persze ma már a buda-
örsiek többségére igaz, hiszen az 
utóbbi 40 évben megduplázódott 
a lakosságszám. Ha úgy tetszik ez 
egy bevándorló város.

Hat évet jártam ide gimná-
ziumba, 2014 óta veszek részt a 
Budaörs Fejlődéséért Egyesület 

Folytatás a 6. oldalon
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K I L É P Ü N K A Z É R D É S T É R S É G E R E G I O N Á L I S  H U L L A D É KG A Z DÁ L KO DÁ S I 
Ö N KO R MÁ NY Z AT I  TÁ R S U L Á S B Ó L

A képviselő-testületi ülésen
Fontos döntéseket 
hozott a képviselő- 
testület a hulladékbe-
gyűjtéssel kapcsolatban 
2012. június 30-ai rend-
kívüli ülésén. 
Eldőlt az is: szeptember-
ben lesz idén a 
Budaörs Fesztivál, 
amelynek megrendezé-
séhez biztosították
a szükséges forrást. 

 A képviselő-testületi ülés 
kezdetén egyperces néma felál-
lással emlékeztek a nemrégiben 
elhunyt dr. Kisfalvi Péterre, Ka-
maraerdő önkormányzati képvi-
selőjére. Mint arról a későbbiek 
során döntést hoztak: dr. Kisfal-
vi Pétert az önkormányzat saját 
halottjának tekinti, és magára 
vállalja a temetés költségeit is. A 
temetésre a testületi ülés napján 
délután került sor.

 
 A napirend előtt elsőként 

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlő-
déséért Egyesület) kért szót, és 
az iránt érdeklődött, hogy van-e 
előrelépés a Szabadság út – Szü-
ret utca –   Ibolya utca keresz-
teződésének biztonságosabbá 
tétele ügyében. Lőrincz Mihály, 
a Műszaki Ügyosztály vezetője 
válaszában emlékeztetett, hogy 
a Szabadság út állami kezelés-
ben van, a Magyar Közút Zrt. 
azonban nem járul hozzá sem 
jelzőlámpás kereszteződés kiala-
kításához, sem ledes berendezés 
telepítéséhez. Wittinghoff Tamás 
polgármester ehhez azt tette 
hozzá, hogy miközben országos 
főutakon több helyen lehet talál-
kozni villogó ledes berendezés-
sel, ugyanennek az eszköznek az 
elhelyezését nem engedi a Ma-
gyar Közút Budaörsön.

Hauser Péter (Budaörs Fej-
lődéséért Egyesület) a lakosság 

köszönetét tolmácsolta az ülésen 
a BTG Kft. felé. Másfél hónappal 
ezelőtt ugyanis egy jelentősebb 
esőzés hatására kiöntött az árok 
a Farkasréti úton, a BTG mun-
katársai pedig pár percen belül 
megjelentek a helyszínen és elhá-
rították a veszélyhelyzetet.

Dr. Czuczor Gergely (Fi-
desz-KDNP) felszólalásában 
ös szes ségében sikeresnek ítélte 
a vírushelyzet alatti védekezést 
Budaörsön, és megköszönte az 
egészségügyi dolgozók, pedagó-
gusok munkáját, valamint a pol-
gármesteri hivatal helytállását is.

 
 Levette a napirendről a kép-

viselő-testület a térfigyelő kame-
rarendszer bővítéséről szóló elő-
terjesztést, valamint Wittinghoff 
Tamás kérésére dr. Ritter Gergely 
(Budaörs Fejlődéséért Egyesület) 
visszavonta a polgármester jutal-
mára vonatkozó előterjesztést, de 
megjegyezte, hogy a járványhely-
zet idején végzett munkája alap-
ján maximálisan megérdemelné 
ezt a pénzügyi elismerést.
 

 Rátérve a napirendek tárgya-
lására elsőként módosították a 
2021. évi költségvetési rendele-
tet. Erre azért volt szükség, mert 
a Budaörsi Latinovits Színház 
38,6 millió forint bértámogatást 
nyert, így az erre szánt összeget 
átcsoportosíthatták az általános 
tartalékba.
 

 Módosította a testület az ön-
kormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát. A gyorsabb és 
egyszerűbb ügyintézés érdekében 
ezentúl a polgármester fogja ki-
adni a településképi véleményt az 
építésügyi hatósági engedélyké-
relemhez. Hozzá kerülnek a tele-
pülésképi bejelentési eljárások, az 
építésügyi hatósági engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek, 
reklámelhelyezések és a rendelte-
tésmódosítások is.
 

 Szintén módosították az ön-
kormányzat beruházási céljait. A 
döntés szerint a Temesvári utcai 
rézsű mikro cölöpözése  helyett 
a Tűzkőhegyi Árok mederre-
konstrukciója valósul meg több 
szakaszon. Az Alsó-Felsőhatár 
úti körforgalom tervezése és ki-
vitelezése helyett a Csata utca 
– Garibaldi utca – Kereskedők 
utcájánál épülhet körforgalom. 
A Templom tér 12. alatti ingat-
lan fűtésrekonstrukciója helyett 
pedig a Templom tér 17. alatti 
gyógyszertárépület homlokzatá-
nak felújítását végezteti el az ön-
kormányzat.
 

 Hozzájárult a képviselő-testü-
let, hogy a Földhivatalnál elindul-
jon egy közel 10 ezer négyzetmé-
teres terület belterületbe vonása a 
Szabadság úton, a város nyugati 
határában, ahol rekreációs cé-
lokat lehet majd megvalósítani. 
Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-
KDNP) kérte, hogy ne fogad-
ják el az előterjesztést, mert ez 
lehetővé tenné, hogy újabb la-
kópark épüljön itt. Ráadásul – 
tette hozzá – a terület közel van 
a Natura 2000-es területhez is. 
A polgármester nyomatéko-
san felhívta a figyelmét, hogy 
a terület csak rekreációs célra 
hasznosítható. Majd megkér-
dezte, hogy a képviselő miért 
nem a Natura2000 területen be-
lül működő lőtér miatt aggódik, 
amelyik több száz ember éle-
tét keseríti meg, és éppen most 
hosszabbították meg jogsza-
bálysértő módon a működését. 
Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) 
szerint a lőtér új vezetésével talán 
lehetne kompromisszumot köt-
ni. A polgármester közölte, hogy 
törvénysértő helyzet áll fenn, így 
nincs miről kompromisszumot 
kötni.
 

 Elfogadták a képviselők Érd 
Hivatásos Tűzoltóságának 2020. 
évi szakmai beszámolóját.

 Megszavazták a BTG Kft. 
2021-es üzleti tervét
 

 Ez év július és augusztus hóra 
vonatkozóan nettó 5000 forintra 
csökkentette a képviselő-testület 
a városházi büfé bérleti díját. A 
bérlők közül egyedül ők jelent-
keztek ilyen igénnyel.
 

 Október 31-ei beadási ha-
táridővel pályázatot ír ki az ön-
kormányzat az iparosított tech-
nológiával készült lakóépületek 
villámvédelmi rendszerei kor-
szerűsítésének, szabványosításá-
nak támogatására, épületenként 
maximum 500 ezer forintig. 
Dr. Czuczor Gergely (Fi-

desz-KDNP) szerint a korábbi 
épületfelújítás során követtek el 
hibákat a kivitelezők, emiatt kell 
most beavatkozni.

Lőrincz Mihály válaszolt a 
felvetésre, közölve, hogy az ak-
kori szabványoknak megfelelt 
a korábbi eljárás, most mó-
dosultak a szabályok, emiatt 
van szükség a korszerűsítésre. 
Kisberk Balázs (Budaörsi Gaz-
dakör) azt vetette fel, hogy a 
lakásszámok alapján differenci-
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álni kellene a pályázók között. 
Biró Gyula alpolgármester je-
lezte, hogy megvizsgálták ezt a 
lehetőséget, de nincsen érdemi 
különbség a házak között.

 
 Döntött a testület a Budaörs, 

12153 helyrajzi számú állami 
közút önkormányzati tulajdonba 
vételéről.
 

 Értékesít az önkormány-
zat egy, a tulajdonában lévő 155 
négyzetméteres telekrészt az 
Ezüstfenyő utcában, valamint a 
szabályozási tervnek megfelelő 
telekalakítás miatt egy 117 négy-
zetméteres területet a Cserebo-
gár  utcában, továbbá ugyanezen 
okból a Domb utcában is egy 65 
négyzetméteres közútrészt.
 

 Döntöttek arról is a képvi-
selők, hogy a Lévai utcai transz-
formátorház üzemeltetéséhez 
szükséges beruházásokat 2021.   

június 30-a helyett október vé-
géig fejezhesse be a bérleti jogot 
nyert KvKo Kft.

 
 2021. augusztus 31-éig meg-

hosszabbították a Budaörsi Re-
formátus Egyházközséggel a 
Farkasréti út 2/c alatti ingatlan 
bérlésére kötött szerződést is.
 

 Négyoldalú megállapo-
dást köt az önkormányzat a 
Szivárvány utca 5. szám alatti 
társasházzal, valamint a PSP 
Patikai Kereskedelmi Bt-vel, és 
a RITTER MED.   Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, hogy az épü-
let földszintjén található 175 
négyzetméteres üzlethelyiség 
függő jogi helyzetét a társasház 
rendezni tudja.   Erre 2022. dec-
ember 31-éig adott időt a képvi-
selő-testület, addig változatlan 
feltételekkel adják ki a helyiség 
egy részét patikát üzemelte-
tő bérlőnek. Dr. Ritter Gergely 

személyes érintettség okán nem 
kívánt részt venni a szavazásban.
 

 Közművelődési megálla-
podást köt az önkormányzat 
a KözTér 18 Alapítvánnyal, 
amely térítésmentesen használ-
hatja 2024. december 31-éig a 
Clementis L. u. 18. és 18/b alatti 
ingatlanokat az Illyés Gyula Gim-
názium Alapítvánnyal együttesen 
kulturális, közművelődési felada-
tok ellátására.
 

 Tízmillió forinttal támogat-
ja az önkormányzat a Moyra-
Budaörs Handball felnőtt női 
kézilabda csapatának eseti tá-
mogatási kérelmét, az általános 
tartalékkeret terhére. A csapat az 
első osztályú szerepléséhez kérte 
a támogatást, miután az NB I/B 
nyugati csoportjának az élén vég-
zett – veretlenül – így a 2021/22-
es bajnoki szezonban már ismét a 
legmagasabb osztályban folytat-
hatja a küzdelmeket.

 
 Hozzájárultak a képviselők, 

hogy a Szent Benedek Gimnázi-
um térítésmentesen használhassa 
a sportcsarnokot 2021. november 
26-án, amikor a végzősök szalag-
avatóját fogják tartani. A Buda-
környéki Látássérültek Közhasz-
nú Egyesülete (BULÁKE) pedig 
jótékonysági koncertet tarthat 
2021. szeptember 29-én.
 

 Fél gyógypedagógusi állás-
hellyel bővítették a Budaörsi 
Kincskereső Óvoda létszámke-
retét, és biztosították az ehhez 
szükséges forrást. Emellett a dön-
töttek a gyógypedagógusi pót-
lékról is, amelyet 5 százalékban 
határoztak meg.
 

 Idén 2021. szeptember 1-je és 
4-e között lesz a Budaörs Feszti-
vál, amelynek elfogadta a testület 
a programtervét, és biztosította 
az ehhez szükséges 11,5 millió 
forintos forrást.
 

 Elfogadta a testület a 2021. 
év hátralévő részére vonatkozó 
munkatervét. Löfler Dávid (Fi-
desz-KDNP) indítványozta, hogy 
az év hátralévő részében ne egy, 
hanem két közmeghallgatás le-

gyen. Javaslatát hosszas vita után 
leszavazta a testület többsége.
 

 Tájékoztatást kaptak a kép-
viselők a testület működésének 
visszaállításáról és a polgármes-
ter által a veszélyhelyzeti időszak-
ban meghozott döntésekről.
 

 Sürgősséggel döntöttek a 
BTG Nonprofit Kft. illegálishulla-
dék-begyűjtéssel kapcsolatos ké-
relméről, egyúttal módosították 
a közszolgáltatási szerződésüket 
is. Ennek részeként 10 millió fo-
rintot átcsoportosított az önkor-
mányzat a közterületen elhagyott 
hulladék felszámolásával össze-
függő köztisztasági feladatokra.
 

 A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy kilépnek az Érd és 
Térsége Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társu-
lásból. A polgármester azzal in-
dokolta a döntést, hogy a társulás 
a korábbi években felgyülemlett 
adósságai miatt nem tudja megfe-
lelő szinten ellátni a feladatait. A 
kormány abszurd döntése hozta 
létre ezt a helyzetet, amikor elvá-
lasztotta a pénzbeszedést a tény-
leges tevékenységtől. Most az ál-
lam valamennyit visszaad a hozzá 
befolyó pénzekből, de nem any-
nyit, amennyi szükséges lenne a 
feladatellátáshoz. Budaörs viszont 
nem nézheti tétlenül, hogy ellep-
je a várost a szemét. A kilépéssel 
lehetőséget kap az önkormányzat, 
hogy más megoldást keressen, de 
a féléves felmondási idő alatt Érd 
is konszolidálhatja a pénzügyeit.
 

 Szintén sürgősséggel dön-
töttek a csempebolt előtti 482/4 
hrsz-ú „kivett árok” egy részének 
értékesítéséről és a 485 hrsz-ú in-
gatlan utcaszabályozásának vég-
rehajtásáról.
 

 Zárt ülésen határozott a tes-
tület a Budaörs Egészségügyéért 
Díj adományozásáról, valamint 
a Budaörs Város távhőszolgálta-
tás ellátása című közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszának le-
zárásáról.

Forrás: budaors.hu

saját tudósításunk: 

https://budaorsinaplo.hu/35963-2/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságának 25/2021.(VI.25.) TFKVB számú határozata alapján 
nyilvános pályázatot hirdet a 2040 Budaörs, Őszibarack u. 29. 
szám alatt található, Kesjár Csaba Általános Iskola intézményben 
található büfé helyiség bérbeadás útján történő hasznosítására.

a kiírás itt érhető el: 

https://budaorsinaplo.hu/36072-2/
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munkájában, de csak négy éve 
élek itt megszakításokkal, bár 
legalább nemrég már elértem ah-
hoz a mérföldkőhöz, hogy többet 
laktam Budaörsön, mint külföl-
dön. Az is valami.

Ettől még meggyőződésem, 
hogy nem kötődök kevésbé a 
városhoz, mint mások, sokkal 
inkább másképp. Olyan dol-
gokat értékelek, amiket mások 
nem, sok dolgot pedig még nem 
fedeztem fel, vagy akár gyerek-
ként nem éltem át ami az ősla-
kosoknak alap. Persze nekem az 
egész körzetemet nagyrészt ilyen 
emberek lakják, hiszen a Török-

ugrató/Ürgés dűlő környékén pár 
évtizede alig lakott valaki, inkább 
erdők és mezőgazdasági területek 
voltak néhány sváb telekkel. Az 
infrastruktúra, utak, csatornák, 
közvilágítás és a többi már a de-
mokratikus önkormányzatiság 
idején épült a város óriási saját 
ráfordításaiból, jelentős részben 
Bíró Gyula bábáskodása mellett.

  Budaörsre hazatérve, ha pár 
napot távol voltam, mindig elfog 
egy biztonságérzet, hogy a dolgok 
itt alapvetően működnek, járnak 
a buszok, az autósok előzékenyen 
átengednek a zebrán, bicikli út 
nemhogy van, de még jó is. Ide 
még jómódúbb országokból ha-
zatérni sem lehangoló, sőt.

Amikor még csak szoktuk a 
járványügyi intézkedéseket, lát-
ványos volt, hogy nálunk sokkal 
hamarabb vált normává a maszk-
hordás a bevásárlóközpontokban 
vagy a buszokon, és csak onnan 

jött rá az ember, hogy nem az 
egész ország ilyen fegyelmezett, 
ha átért mondjuk a Duna túlol-
dalára. Ritter Gergely facebookos 
tájékoztató posztjai alapján az is 
egyértelmű volt, hogy itt min-
denki akart oltást kapni, erős a 
gyanúm, hogy nálunk az orszá-
gos ötvenvalahány százalékot jó-
val meghaladó az átoltottság. Bár 
ne lenne így, de ez még akár látvá-
nyossá is válhat, ha itthon is eljön 
az egyre többet emlegetett negye-
dik hullám. Arra számítok, hogy 
a budaörsiek akkor is fegyelme-
zettek lesznek, de talán már ke-
vesebb veszteség fog érni minket.  
A járvánnyal szemben tehát talán 
mi már nyerésre állunk, azonban 
van egy másik globális probléma, 
amit nem tudok megkerülni, mi-
közben a 36 fokos tetőtéri albér-
letemben a Szabadság út zúgását 
hallgatva írom ezeket a sorokat. 
Klímaválság van, és ennek továb-
bi mélyülése ugyanúgy rajtunk 
is múlik mint a vírushelyzet. A 
maszk, a kézfertőtlenítő, a tá-
volságtartás, a tesztelés, az oltás, 
remélhetőleg csak átmentileg 
lettek egy mindennapos küzde-
lem megszokott fegyverei, ha-
sonlóan és hosszabb távon kell 
gondolnunk a klímaválság elleni 
küzdelemben rendelkezésünkre 
álló eszközökre is. Válasszuk a 
biciklit, a buszt, a vonatot. Repül-
jünk kevesebbet, együnk keve-
sebb húst. Aki teheti és felújítást 
tervez, gondoljon elsőként a szi-
getelésre, egy ház olyan részein 
takaríthatunk meg a legtöbbet 
szigeteléssel amire nem is gon-
dolnánk, ilyen például a padlás. 
Aki új tűzhelyet vagy bojlert vesz, 
válassza az elektromos változa-
tokat, sőt ma már ez egy robogó 
vagy egy személyautó esetében 
is valós opció. És persze ne csak 
a személyes döntéseinkben le-
gyünk klímatudatosak, ennél is 
többet számít, ha rendszerszinten 
érünk el változást. 

Kevesebb mint egy év múlva 
lesznek országgyűlési válasz-
tások, ismerjük meg a pártok 
programjait és döntsünk aszerint 
kinek van valódi víziója egy fenn-
tarthatóbban működő Magyar-
országról. Támogassuk ezeket a 
jelölteket szeptemberben az elő-
választáson és 2022-ben is!

C Z U C ZO R G E R G E LY 
( F I D E S Z - K D N P )

 Változóban van a világunk 
és benne Budaörs is változik. A 
koronavírus megjelenése több 
generáció számára is egy teljesen 
új, eddig nem tapasztalt válságot 
hozott magával. Ilyen jelentős 
mérvű változást talán utoljára 
nagyszüleink szenvedtek el a 20. 
század világháborúiban. A kor-
látozások, a maszkhasználat, az 
otthoni munkavégzés, a bizony-
talantól való félelem és a családta-
gok féltése a betegségtől, alapvető 
emberi tulajdonságainkat tette 
próbára a hétköznapokban. A jár-
ványhelyzet alatti politikai közélet 
mindenki számára világossá tette, 
hogy Orbán Viktor és kormánya 
jól kezelte a válságot, az oltóanya-
gok előrelátó beszerzésével segí-
tett az embereken és kik voltak 
azok, akik mindent elkövettek 
azért, hogy ellehetetlenítsék a vé-
dekezést és a helyett a gyűlöletet 
szították az emberek között.

Büszke vagyok a magyar tár-
sadalomra és benne a budaörsi-
ekre, mert az elmúlt másfél évben 
példát mutattunk a jövő generá-
cióinak összefogásból, segíteni 
akarásból, kreativitásból, sza-
bálykövetésből, féltő gondosko-
dásból. A családok összetartó, se-
gítő közössége; a munkahelyünk 
ösztönös féltése és a kollégák fe-
löl megnyilvánuló egymás iránti 
hűség, lojalitás; az egészségügyi 
és rendvédelmi dolgozók meg-
rendítő helytállása és értünk való 
küzdelme; a digitális világ felér-
tékelődése a tanításban, mun-
kában, vásárlásban, mind arra 

példa, hogy közösen helyt tud-
tunk állni bármilyen bajban. Sze-
mélyes élményemet felhozva, a 
járvány mindhárom hullámában 
tapasztaltam, hogy felerősödtek a 
másiknak segíteni akaró cseleke-
detek. Az iskolában a tanárok és 
diákok egymást segítve, tanítva 
magyaráztuk a digitális munka-
rendhez szükséges programokat 
(moodle, discord, redmenta, 
e-kreta, neolms, google meet). 
Magam úgy fogalmaztam meg a 
tanár kollégáimnak, hogy „nem 
jószántunkból, de a covid belelö-
kött bennünket a 21. század digi-
tális világába”. A diákok számára 
ezen időszak felhozta annak a ko-
rábban nem tapasztalt élményét, 
hogy mennyire tud hiányozni 
az iskola, a barátok, tanárok se-
gítő közössége. Szülőként, elsős 
Ányos fiam digitális óráin ülve, 
szembesülhetettem a „másik ol-
dal” kihívásaival. Ennek tapasz-
talata rám is hatott, amikor a 
középiskolások tanóráira, vagy a 
digitális fogadóórákra készültem. 
Amikor a 2020-as nyári érettségi 
közeledett, felmerült annak igé-
nye, hogy ne csak az eldobható 
és amúgy hiánycikk maszkokat, 
hanem a mosható, szövetből 
készített szájmaszkokat kellene 
adnunk a vizsgázó diákoknak. 
Két helyi iskolaigazgatóval is 
beszéltem erről telefonon, akik 
egymástól függetlenül örültek a 
megkeresésemnek. Budaörsi asz-
szonyokat kértem meg, hogy az 
otthon fellelhető anyagok mellé 
vásárolt kiegészítőkből, készítse-
nek a végzős diákjaink számára 
300 darab szájmaszkot a vizs-
gák megkezdéséig. Segítő kezeik 
munkáját azóta is viszont láthat-
tam a diákokon. Hálásan köszön-
jük önzetlenségüket. 

Önkormányzati képviselőként 
igyekeztünk kivenni a részünket 
a legbajbajutottabb közösségek 
megsegítésében. Az első hullám-
ban a szépkorúakat hívtuk fel 
telefonon és érdeklődtünk a hely-
zetükről. Ennek kapcsán a Fidesz 
és a Fidelitas helyi csoportjainak 
aktivistáival, mintegy három-
ezer budaörsit szólítottunk meg 
és adtunk számukra felvilágosí-
tást a lehetőségeikről. A járvány 
harmadik hullámában az oltásba 
vetett bizalom megerősítéseként 
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Terasszal 
bővül 

a Flyby Prémium Hús 
és a Steakhouse étterem

Nagy a nyüzsgés a 
Károly király út 28. 
előtt, hiszen hamarosan 
nyílik a húsbolt terasza. 
Pfléger Györgyöt a hús-
bolt vezető hentesét 
kérdeztük a tervekről.

„Sokan várják már a nyitást, 
amit a kezdetektől terveztünk, 
de a járványhelyzet eddig nem 
tette lehetővé a helyszíni fo-
gyasztást.

Mindenki emlékezhet gyer-
mekkorából, ahogy a jobb hen-
teseknél a sült kolbász és hurka 
finom illata belengte a boltot. A 
bolt előtti kis teraszunkkal mi is 
szeretnénk ezt visszaidézni.

Vásárlóink már régóta jelzik, 
hogy sokan térnének be hoz-
zánk egy gyors reggelire vagy 
ebédre. Úgy gondolom, hogy 
nem lesz nálunk meglepetés. 
A boltunkhoz méltó minőségű, 
saját töltésű kolbász, véreshurka 
és májashurka, a sült tarja, csir-
kecomb filé, friss péksütemény 
és zamatos savanyúságok, ha-
gyományos ízek, kiadós adagok 
várják majd az éhes vendégeket, 
talán már amire ez a cikk meg-
jelenik” - tájékoztatott Pfléger 
György. A FLYBY Steakhouse 
étterem is bővül. Zsidákovits Ri-
chárd étteremvezető elmondta, 
hogy a hátulsó tágas parko-
lóban kialakított teraszon az 
étterem is várja azokat, akik a 
remélhetőleg kellemesebb idő-
járásban a szabadtéren szeret-
nének enni egy jót. Az egyedi 
gyártású sátor alatt két, minden 
igényt kielégítő food-truckot 
szereltek fel teljes értékű kony-
hának. Faszenes grillen és BBQ 

s ü t ő -
ben illetve smokerben mindent 
el tudnak készíteni. Csodálatos 
ételválaszték, lassú sütésű BBQ 
húsok, grillezett hal, a népsze-
rű Flyby burger és a mára már 
sok vendég által a legjobbnak 
értékelt steakek mellett köny-
nyed tésztaételek is készülnek 
majd. „Nagy élmény lesz beülni 
egy pohár borral, vagy limoná-
déval és akár közelről megnéz-
ni, ahogy elkészülnek a remek 
fogások séfjeink mesteri keze 
alatt. Az étterem repülős han-
gulata, mely elbűvöli a már 
törzsvendégnek tekinthető pi-
lótákat és a repülést kedvelő 
vendégeket, itt is megjelenik. 
De ezt mindenki fedezze fel 
maga. Mindenkit szeretettel vá-
runk a hentesbolt és az étterem 
teraszán is.”

2040 BUDAÖRS,

Károly király u. 28.

www.flyby-premium-hus.hu
www.flyby-steakhouse.hu

indítottunk majdnem húszezer 
telefonhívást a teljes választókör-
zetben, így Budaörsön is. Óriási 
munka volt ez a csapatunk szá-
mára, de megérte, mert nagyon 
pozitív visszajelzések érkeztek 
felénk az oltóanyagok megérke-
zése és elérhetővé válása kapcsán. 
Igazán hálásak lehetünk mind-
annyian, azért a tényért, hogy 
Magyarország Európában meg-
nyerte az „oltási versenyt” és en-
nek köszönhetően előbb nyithat-
tak ki itt Budaörsön is az iskolák, 
éttermek, a strand és vehettük le 
végre a maszkokat, mint Nyugat-
Európa többi „bezzegnek” neve-
zett országa.

Abban bízom, hogy ez a majd 
kéthónapnyi előny a gazdaság új-
raindításában, Budaörs számára 
is bővülő adóbevételeket és ki-
egyensúlyozottabb, boldog helyi 
polgárokat eredményez a jövő-
ben. Nagyon hálás és bizakodó 
vagyok.

K I S B E R K B A L Á Z S 
( G A Z DA KÖ R ) 

 Egy ilyen nagyarányú pusztító 
járványhelyzet után nehéz a feltett 
kérdésre válaszolni, hogy mit ta-
pasztaltam az elmúlt másfél évben 
a környezetemben. A Gazdakör 
elnökeként nagyon fontos volt a 
Budaörsön ötödik éve működő 
termelői piac működtetése, ami-
nek a létét fenyegette a vírus elleni 
védekezés miatt bevezetett korlá-
tozások betartása és betartatása. 
Ám a nehézségek ellenére sikerült 

a piacot életben tartani, elsősor-
ban az itt lakók fegyelmezettségé-
nek köszönhetően és annak, hogy 
a piacon árusító gazdák töretlen 
élni akarással tették a dolgukat. A 
vírushelyzet enyhülésével beve-
zettük a gazdalátogatásokat, hogy 
ezzel is tudatosítsuk számukra azt, 
hogy számítunk a munkájukra és 
nagyra értékeljük mindazt, amit 
a vásárlók ellátásáért tesznek. A 
piac ellátottsága nem csökkent, 
sőt egyre nagyobb a felhozatal és 
bővül a vevőkör is.

Mint önkormányzati képvise-
lő természetesen figyelmet fordí-
tottam városunk életére is, amely 
szintén megszenvedte az elmúlt 
másfél évet. Budaörsön töretlen 
erővel folynak az építkezések. So-
kak szerint túltelített a város, ami 
részben igaz, viszont a fejlődés elé 
nem lehet akadályokat gördíteni.

Városunk társadalmi és kultu-
rális élete szintén megsínylette az 
elmúlt időszakot. Gondolok itt a 
különböző klubokra, amelyek még 
mindig zárt ajtókkal „működnek”. 
Még elgondolni is rossz, mi lehet 
a sok összeszokott idős emberrel, 
akiknek a társaság helyett a ma-
gányt kellett választaniuk. Úgy 
tudom, hogy augusztus végén nyit 
a művelődési ház és vele együtt a 
Nyugdíjas Ház is. Remélem, hogy 
hamarosan oda is visszatér az élet, 
és mint korábban tettem, mint a 
Gazdakör elnöke visszatérhetek 
a munkatársaimmal látogatóként 
egy-két klubdélutánra, hogy meg-
kóstoltassam a tagokkal a hazai 
ízeket. Bízom benne, hogy lesznek 
rendezvények, amelyeken ismét 
aktívan ott lehet a Gazdakör. Ter-
mészetesen szervezzük a piacon a 
saját rendezvényeinket is, amelyek 
a járvány előtt igen népszerűek 
voltak a városban.

Szeretném még megemlíteni 
és megköszönni az egészségügy-
ben dolgozók áldozatos munkáját, 
és azt, hogy az oltási programokat 
zökkenőmentesen hajtották végre.

Most júliust írunk, bőven van 
még idő bepótolni az elmaradt 
nyaralásokat, a kikapcsolódást, 
mert e nélkül károsodik az emberi 
szervezet. Már pedig egészsége-
sen és elsősorban beoltottan kell 
nekivágnunk az ősznek, hogy az 
esetleges újabb vírustámadásokat 
ki tudjuk védeni.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  7   
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A S Z A K Á LY - D Í J  Ü N N E P É LYE S ÁTA DÁ S A V O LT

pedagógusok elismerése
Ma délelőtt ünnepélyes 
képviselő-testületi ülés 
keretében, a városháza 
előtti szabadtéren adták 
át az idei Szakály Mátyás 
díjakat, két, frissen nyug-
díjba vonult oktatási 
intézményvezetőnek. 
Mindketten, László 
Gáborné - vagy ahogy töb-
ben ismerik László Mónika 
- a Budaörsi Zippel-Zappel 
óvoda élén, Árendás Péter 
pedig az Illyés Gyula 
Gimnázium igazgatója-
ként.

 Budaörs Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 

közoktatásért folytatott kiemel-
kedő szakmai tevékenység meg-
becsüléseként alapította a Szakály 
Mátyás Pedagógus Emlékérmet 
1993-ban. Annak adományozható 
életművéért, aki pedagógusként 
Budaörs Városáért kiemelkedő te-
vékenységet végzett, munkájával 
óvodájának, iskolájának, Buda-
örs városnak elismerést szerzett; 
példamutató magatartást tanúsít 
a közösségi és a magánéletben és 
legalább 10 évet budaörsi nevelési-
oktatási intézményben pedagógus-
ként nevelt, tanított, oktatott. Ez 
utóbbit a mai két díjazott jócskán 
túlteljesítette. 

Az Emlékérem mellé díszok-
levél jár, valamint az adományo-
zottat a mindenkori minimálbér 
ötszöröse illeti meg. Minden díja-
zott egy Budaörs címerrel díszített 
karórát is kap.

A díjazottak méltatását Zsák 
András, az önkormányzat mun-
katársa ismertette, az okleveleket 
és plaketteket Wittinghoff Tamás 
polgármester adta át. „Olyan em-
berekről van szó,. akiknek a sok 
évtizedes tevékenysége nélkül 
nemcsak az általa vezetett in-
tézmény, hanem ez a város sem 
lenne olyan, mint amilyen ma” – 
mondta. 

L Á S Z LÓ G Á B O R N É 
A B U DAÖ R S I  Z I P P E L - Z A P P E L 

Ó V O DA V E Z E TŐ J E

László Gáborné 1979-től dolgo-
zik Budaörsön. 
Pályáját óvodapedagógusként 
kezdte, majd tagóvoda vezető, 
végül óvodavezető lett.
Az óvodapedagógus diploma 
mellett megszerezte a német 
tanári diplomát. Ezeken kí-
vül tantervfejlesztési-tantervi 
szakértő, közoktatási szakértő 
és közoktatási vezető szakot is 
végzett.
1993 óta a jelenlegi Zippel-
Zappel Német Nemzetiségi 
Óvoda vezetője.
Az óvoda az ő vezetése alatt vált 
a budaörsi német nyelvű okta-
tás alapkövévé.
Az óvoda német kétnyelvű ne-
velése országosan is elismert, 
szakmai gyakorlati helyként is 
funkcionál
A Budaörsi Óvodavezetők Szö-
vetségének Vezetője.
Kezdetektől részt vesz a 
Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi 
kapcsolatok ápolásában. Az 
óvodai kollektívával rendszere-
sen résztvevői a bretzfeldi kará-
csonyi vásárnak, ahol a méltán 
híres lángosaikkal mindig osz-
tatlan sikert aratnak.
Alapító tagja a Budaörsi 
Wunderkäfer német nemzetisé-
gi tánccsoportnak.
Kiemelkedő közéleti szerepvál-
lalása elismeréseként 2018-ban 
a Budaörsi Nő megtisztelő cí-
met kapta.
Kimagasló szakmai munkájá-
nak elismeréseként Budaörs 
Város Önkormányzata Szakály 
Mátyás Pedagógus emlékérmet 
adományoz a részére.

„Nagyon megtisztelő ez a díj és 
szeretném megköszönni minden-
kinek, aki úgy gondolta, hogy én 
megérdemlem. Szeretném megkö-
szönni mindazoknak a munkáját, 
akik segítettek és támogattak. Kü-
lönös tekintettel a kollégáimnak és 

a családomnak” – László Mónika 
ezekkel a szavakkal vette át a ki-
tüntetést.

Á R E N DÁ S P É T E R 
A Z I L LYÉ S G Y U L A G I M N Á Z I U M 

I G A ZG ATÓ J A

Árendás Péter 1980-tól dolgo-
zik Budaörsön, a mai Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnáziumban, 
melynek önállóvá válásában 
kiemelt szerepe volt.
Kezdetben matematika-fizika 
szakos tanárként, később igaz-
gató-helyettesként, 2004 óta 
iskolaigazgatóként dolgozik.
Az iskola, vezetése alatt ki-
terjedt, gazdag nemzetközi 
kapcsolatrendszerre tett szert. 
Számos két- és többoldalú 
programban vesznek részt. 
EURO Nyelvvizsga Központ, 
valamint EBCL vizsgaköz-
pont, így államilag elismert 
nyelvvizsgát és Egységes Eu-
rópai Gazdasági Oklevelet is 
tudnak szerezni a náluk vizs-
gázók.
Az Illyés Középiskola több 
tantárgyból emelt szintű érett-
ségi vizsgaközpont.
Árendás Péter sokat tett és 
tesz azért, hogy az Illyés Gyula 
Gimnázium egy olyan minő-
ség-, és teljesítményorientált, a 

sokszínűséget elfogadó, és ha-
gyománytisztelő intézménnyé 
váljon, amely méltán híres és 
elismert Budaörsön és orszá-
gosan is.
A HVG 2020. évi felmérése 
szerint az Illyés az ország 14. 
legeredményesebb iskolája és 
3. legjobb vidéki iskolája. A 
felvételi eredmények alapján 
a 9. helyen áll az iskola az or-
szágban.
Iskolai programjuk egyik leg-
főbb célja, hogy minden di-
áknak segítsenek feltárni és 
kibontakoztatni egyéni tehet-
ségét, megfogalmazni egyéni 
életcélját.
Pedagógusi munkája mellett 
több egyesületnek és alapít-
ványnak is alapító, vagy ku-
ratóriumi tagja, 16 éve a Bu-
daörsi Diáksport Egyesület 
elnöke.
2008-tól kezdve az ELTE 
PPK-n óraadó tanár.

Több mint 4 évtizedes ki-
magasló szakmai munkájának 
elismeréseként Budaörs Város 
Önkormányzata Szakály Mátyás 
Pedagógus emlékérmet adomá-
nyoz részére. 

Az átadó ceremóniát a főként 
a Budaörsi Tanoda diákjaiból álló  
a Romano Glaszo együttes zenés 
előadása színesítette. 
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fi
I N G AT L A N E L A DÁ S É S V É T E L (2.  R É S Z )

Elköteleződés 
az értékesítésre

K I F O G Á S O K É S I N T R I K Á K , 
E L L E N T M O N DÁ S O K

Ahhoz, hogy megtalál-
juk a megfelelő vevőt és 
viszonylag hamar meg-
kössük az adásvételi 
szerződést, a legfonto-
sabb, hogy készen áll-
junk rá. Arra, hogy meg-
érkezik, és vételi ajánla-
tot tesz egy komoly 
érdeklődő. Nagyon sok 
esetben láttam már, 
hogy amennyiben nem 
állunk készen befogadni 
egy ajánlatot, akár szó 
szerint elüldözhetjük az 
érdeklődőket és a 
komoly szándékkal ren-
delkező vevőnket.

Több jele van, ha még nem kö-
teleződtünk el teljes mértékben 
az eladás mellett. Például megpró-
báljuk megakadályozni, hogy meg 
tudják nézni az ingatlant. Nem lesz 
jó semmilyen időpont. Ha jönnek 
is, nincs rend az ingatlanban, szinte 
áttekinthetetlen lesz az érdeklődő-
nek. Véletlenül rossz számot adunk 
meg a hirdetésben. Leszóljuk a saját 
ingatlanunkat és elmondjuk az ösz-
szes hibáját, hogy még véletlenül se 
kelljen senkinek. Túl magasra tesz-
szük az árát, kritizáljuk az érdeklő-
dőket és negatív nézeteink lesznek 
velük kapcsolatban (biztos, hogy 
nem tudja megvenni, ő biztos, hogy 
nem komoly). Olyan eset is van, ami-
kor össze-vissza módosítjuk az árat, 
annak megfelelően, hogy milyen 
érdeklődőnk van, egyáltalán van-e.

Ugyanez a vevőnél is megjelenik, 
ha nincs valódi szándéka a vételre. 
Elkésik, dugóba kerül, mindent kriti-
zál, túl sokat beszél, többször vissza-
telefonál a látogatás után és kér még 
további képeket, információkat akar 

megtudni lényegtelen dolgokról is, 
általában még meg kell beszélnie a 
külföldi gyümölcsárussal is, mindent 
látni akar még a nem létező hibákat 
is és 3x,4x vissza szeretne jönni, több 
családtaggal. Amikor hellyel kínáljuk, 
elfogadja és mesélni kezd. Amikor 
a fizetésre kerülne a sor, akkor még 
nem nézett utána a hitelfelvételnek, 
az is előfordulhat, hogy még el sem 
adta a saját ingatlanát, aminek az 
árából fizetni szeretne, sőt még meg 
sem hirdette. Vicces esetben hirtelen 
indulnia kell, mert lekési az előadást, 
bármit.  Veszélyes, mert úgy tűnhet, 
hogy érdemes rá várni, azonban na-
gyon ritkán jön létre ebből üzlet. 

Olyan is előfordulhat, hogy min-
den rendben megy az ajánlattételig. 
Ott azonban hirtelen rádöbbenünk, 
hogy mégsem ezt akarjuk, és el-
vágjuk annak a lehetőségét, hogy 
véglegesíthessük az eladást. Vagyis 
amikor vételi ajánlatot adnak, nem 
fogadjuk el akkor sem, ha majdnem 
megközelíti a meghirdetett árat, sőt 
akár felette ajánlhatnak. Azt mond-
juk, van egy másik vevőjelölt, aki 
magasabb árat ígért vagy hitelfel-
vétel nélkül, készpénzben fizetne, 
közben tudjuk, hogy nincs. Ezt össze 
lehet téveszteni a magasabb ár ki-
csikarásával, azonban nem erről van 
szó, hanem megijedt a tulajdonos. 
Vagy hirtelen közbejön egy baleset, 
betegség, késés a szerződéskötés 
napján, sőt el is felejthetjük az idő-
pontot.

Sajnos még a szerződéskötésnél 
is előfordulhat, hogy valaki nem írja 
alá a papírokat. 

Számtalan oka és megjelenési 
formája lehet a kibúvóknak, de mind 
abból fakad, hogy nem köteleződ-
tünk el, bizonytalanok vagyunk. Ezt 
nagyon fontos tehát tisztázni, mert 
jelentősen lerövidül az értékesítés/
vétel, amennyiben szembe nézünk a 
valósággal és nem gátoljuk saját ma-
gunkat sem, a külvilágot hibáztatva.

sotkovszki tímea

2. Holland (ereszkedő) Aukció
Az aukció 2021.07.16-án indul és 2021.07.30-án zárul

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

A LEGMAGASABB KIKIÁLTÁSI ÁR

79.900.000 Ft
CSÖKKENŐ AUKCIÓ - 

ALACSONYABB AJÁNLATOKAT VÁRUNK!

EGY ÜGYFÉL EGYSZER ADHATJA LE AJÁNLATÁT,
 MELY ZÁRT RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNIK ÉS NEM 

LÁTHATÓ A NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA. A LEGKEDVEZŐBB 
AJÁNLAT TULAJDONOSA NYER, AKI A LEGJOBBAN 

MEGKÖZELÍTI A KIKIÁLTÁSI ÁRAT! EZT ÜGYVÉD FELÜGYELI!

AUKCIÓ TÁRGYA
Budapesttől 30 km-re egy FESTŐI KÖZSÉGBEN 

3 szintes, nappali+4 szobás
bruttó 360 nm-es családi ház 

külön bejárattal rendelkező üzlethelyiséggel, 
borospincével

felújítandó, illetve a felső szinten  
befejezésre váró állapotban 

INGATLAN ADATAI:
Építés éve:  1995
Telek mérete:  928 nm
Fűtés:  svéd gázkazán, 
 vegyes tüzelésű kazán, kandalló
Szobák száma:  5
Pinceszint:   garázs, borospince, 
 (üzlethelyiség is kialakítható benne)
Alsó szinten:  előszoba, üzlethelyiség, közlekedő, 
 nappali, konyha, zuhanyzó+wc, 
 hálószoba
Felső szinten:  előtér, terasz (beépíthető), 
 tágas fürdőszoba wc-vel, 
 bidével és 3 különnyíló szoba

Megtekintési igényét kérjük telefonon jelezze!

06-70-311-8736
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E Z T NY Ú J T ( H AT ) J A E G Y I D Ő S E K OT T H O N A

Ki választ? 
Ernő 72 éves, még sem-
milyen ápolásra nem 
szorul, sőt sportol, de 
mivel egyedül élt, rábe-
szélték, hogy adja el a 
lakását és költözzön be 
egy olyan otthonba, 
ahol egy apartmant 
kap. Irénke néni 74 éves 
és ágyhoz kötött beteg. 
A fiai azt szeretnék, ha 
beköltözne egy távoli, 
vidéki otthonba, de őt 
csak az „vigasztalja”, 
hogy igen hosszú a vára-
kozási lista. Pedig a tel-
jes körű biztonsághoz és 
komforthoz a legkézen-
fekvőbb megoldás sok-
szor az idősek otthona, 
de persze nem mindegy, 
hogy melyiket választ-
juk és ott milyenek a 
körülmények, a szolgál-
tatások. A döntéshez 
adunk segítséget össze-
állításunkkal.

 Napjainkban egyre több 
embert érint, hol és hogyan 

élje tovább azokat az éveit, ami-
kor már nehézséget okoz számára 
a mindennapi házimunka, vagy 
egészségi állapota miatt szaksze-
rű ápolást, gondozást igényel. Az 
utódok, a rokonok azonban, még 
ha szeretnének is méltó időskort 
biztosítani nekik, életformájuk 
vagy a távolság miatt általában 
nem tudják megoldani külső se-
gítség nélkül, különösen akkor 
nem, ha a nagyszülő, dédszü-
lő, nagybácsi, nagynéni állandó 
felügyeletet igényel. Az ottho-
nukhoz ragaszkodók számára 
elérhető ugyan a szociális ellá-
tórendszer által biztosított szak-
ápolói szolgálat (Budaörsön ezt 
az önkormányzat megbízásából 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
végzi), de térítésmentesen vagy 

egy jelképes összegért maximum 
napi fél órát biztosítanak. Ma-
rad tehát a fizetett magánápoló 
(óránként 2000-tól 5000 forin-
tig), aki vagy beválik, vagy nem. 
A teljes körű biztonsághoz és 
komforthoz a legkézenfekvőbb 
megoldás azonban az idősek ott-
hona, nem utolsó sorban azért, 
mert az ember társaslény, és egy 
egyedülállónak vagy akár egy há-
zaspárnak a kortársak közelsége 
is fontos lehet. 

Persze csak akkor ajánljuk, 
ha az otthonba költözés az idős 
ember saját döntése. (Feltéte-
lezve, hogy nem küzd időskori 
demenciával és hogy egyedül 
élve, akár segítség mellett, nem 
fenyegeti a lakásában veszély.)

A megfelelő intézmény ki-
választásakor sok szempontot 
kell figyelembe venni. Az anyagi 
helyzet – sajnos – meghatározó, 
hiszen vannak otthonok, aho-
va már a belépési díj egy kisebb 
lakás ára és ahhoz jön még a ha-
vonta fizetendő díj az ellátásért. 
És bizony minél olcsóbb egy 
intézmény, annál kevésbé kom-
fortos, de még ezekbe is több hó-
napos, akár éves a sorban állás a 
bekerülésre várakozók listáján.

Nehéz döntés, hogy kihez le-
gyen közel az idős ember. A saját 
„régi” életéhez, még élő baráta-
ihoz, esetleg szerettei sírjához, 
vagy a családtagokhoz, akik vár-
hatóan majd látogatják? 

És milyen szolgáltatásokat 
várjunk el? Mivel a nagyszülő, 
szülő állapota valószínűleg az 
évekkel változni fog, az-e a fonto-
sabb, hogy például milyen moz-
gási, kulturálódási lehetőségek 
érhetők el, vagy az állandó ápolói, 
orvosi felügyelet? 

Ernő 72 éves, még semmi-
lyen ápolásra nem szorul, sőt, 
sportol, de mivel egyedül élt, az 
unokaöccsei pár hónapja rábe-
szélték, hogy adja el a lakását és 
költözzön be egy olyan otthonba, 
ahol egy apartmant kap, továbbá 
főznek, takarítanak, mosnak rá. 
A hetekben a nagy kánikulában 

azonban előfordult, hogy az in-
tézmény vezetője nem engedte el 
a szokásos teniszezésre, mond-
ván hogy mivel náluk lakik, ők 
tartoznak érte felelősséggel, ha 
ebben a melegben a pályán rosz-
szul lesz. Ernő kénytelen volt be-
lenyugodni. 

Marcsi 83 éves és már lassan 
tíz éve adta el a lakását és költö-
zött egy otthonba. Még az elején 
vett magának főzőlapot és mosó-
gépet, utóbbit azért, hogy a ru-
háit ne keverjék másokéval, és a 
pandémia előtt minden nap sétált 
a városban, meglátogatta az isme-
rőseit, ugyanúgy, mint korábban. 
A járvány miatti korlátozások 
alatt nagyon bánta, hogy feladta 
az önállóságát, mert voltak hetek, 
amikor még az otthon lakói sem 
találkozhattak egymással, ahogy 
Marcsi fogalmazott, be voltak 
zárva a szobáikba. 

Irénke néni 74 éves és ágy-
hoz kötött beteg. A családtagjai 
messze laknak, így naponta jár-
nak hozzá fizetett segítők. A fiai 
azt szeretnék, ha beköltözne egy 
távoli, vidéki otthonba, de csak 
négyszemélyes és kétszemélyes 
szoba között választhat, miköz-
ben soha nem élt még együtt a 
férjén kívül senkivel, és nem is 
vágyik rá. Az idős asszonyt, aki-
nek csekély a jövedelme így az 
önkormányzat támogatása mel-
lett is a gyerekeire szorul, csak 
az „vigasztalja”, hogy igen hosszú 
a várakozási lista, hátha így még 
sokáig nem kerül rá sor.

Márta néni 82 éves, down 
szindrómás, gyámság alatti lá-
nya 49. A férje és felnőtt fia el-
hunytak, unokái távol élnek, így 
ketten maradtak. Hétköznapon-
ként egy-egy órát jár hozzájuk 
egy szociális munkás, de mivel 

az idős hölgy még képes ellátni 
mindkettőjüket, most még csak 
fontolgatja az otthonba költözést. 
A fő akadály egyelőre, hogy ami 
elég közel van és szimpatikus len-
ne, oda a szabályok miatt közö-
sen nem mehetnek. S bár a néni 
kifejezetten örülne a társaságnak, 
hiszen egész életében és még je-
lenleg is széles a baráti köre, arról 
szó sem lehet, hogy a lányát más-
ra bízza. 

Gréti néni 85 éves és egy éve 
combnyaktörése volt, amivel kór-
házba került. Korábban a lakását 
átadta az unokájának és összeköl-
tözött a fiával és a menyével. Ám 
a baleset után már nem vitték 
haza, hanem előbb egy rehabili-
tációs osztályra került majd olyan 
idősek otthonába, ahol ketten 
vannak egy szobában. Az idős nő 
azóta nem akarja azt sem, hogy a 
fián kívül, aki beviszi neki a kért 
dolgokat, bárki látogassa, és nem 
igazán képes elfogadni, hogy az 
ápolását a családja másként nem 
tudja megoldani. 

Anna néni 84 éves és bár még 
megismeri a lányát, amikor az 
meglátogatja az otthonban, a saját 
régen elhunyt szüleiről és férjéről 
érdeklődik, hogy ők mikor jönnek 
el hozzá. „Most itt lakom, de ha-
marosan megyek haza” – mondja 
mindig. A gondozókat is a család-
tagjainak véli. Korábban házveze-
tőnő volt, így most sem tétlenke-
dik, segít a személyzetnek, amiben 
csak lehet. A lánya legnagyobb 
bánata, hogy a pandémia miatt 
nagyon szigorú volt a látogatási 
tilalom és most is alkalmanként 
maximum fél órát engedélyeznek 
nekik. De miután demens édes-
anyja állapota rohamosan rom-
lott, mindenkinek ez a legjobb 
megoldás – vigasztalja magát. 
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Jelenleg van-e szabad 
kapacitásuk új lakó 
fogadására, és ha igen, 
mennyi, illetve ha nincs, 
átlagosan mennyi lehet 
a várakozási idő? 

Mi az a szolgáltatás, 
amelyben különböznek 
a többi idősek otthoná-
tól? Például a lakó vihe-
ti magával a kisállatát?

Van-e önöknél lehető-
ség arra, hogy egymás-
tól függő rokonok 
együtt kerüljenek be 
intézményükbe? 
Házaspárokon kívül 
például idős asszony a 
fogyatékkal élő felnőtt 
gyermekével.

Van-e intézményük 
esetében bekerülési díj, 
ha igen, mennyi, 
illetve mekkora összeg 
a havidíj?

Ha önkormányzati fenn-
tartásúak, csak a helyi-
ek számára nyitottak 
(település, illetve kerü-
let) vagy másoknak is?

Ha van magas bekerülé-
si díj, abból adnak-e 
vissza időarányosan, ha 
valaki nem tudja az ott-
hont megszokni vagy 
hamar elhalálozik?

 A kijárási korlátokkal 
kapcsolatban mi az 
álláspontjuk, kinek a 
felelőssége, ha az intéz-
ményen kívül éri valami 
a lakókat?

A fenti kérdésekre kértünk választ 
néhány helyi és Budaörshöz közeli 
idősek otthonától. 

N O R MA FA I D Ő S E K OT T H O N A, 

S I M Ó ZO LTÁ N
 Ü G Y V E Z E TŐ I G A ZG ATÓ:

Pillanatnyilag van szabad fé-
rőhelyünk, de hogy meddig lesz, 
azt nem tudom, ezért érdemes 
minél előbb eljönni és megnézni 
az intézményt, hogy akit érdekel, 
le tudja foglalni.

Lakóink foglalkoztatásáról 
képzett mentálhigiénés kollégá-
ink gondoskodnak, a lehetősé-
gekről a heti rendszerességgel 
frissített programnaptárból érte-
sülhetnek (egyéni beszélgetések, 
vallási programok, csoportos 
tornák, séták, előadások, klub-
foglalkozások, filmvetítések, 
koncertek). A következő közös 
helyiségek használatára van még 
lehetőség: uszoda és szauna; 
könyvtár; hobbi konyha; tornate-
rem: pingpongasztallal és kondi 
gépekkel; billiárd asztal; társalgó; 
klubszoba; kreatív műhely; ká-
polna. Mindenki hozhatja a saját 
bútorait. 

Fontos kiemelni, hogy in-
tézményünkben nincs elfekvő 
helyiség, ápolási részleg, min-
den lakónkat önálló lakrészben 
ápoljuk. Lakóink biztonságát a 24 
órás ápolási és recepció szolgá-
lat, a biztonsági kamerarendszer 
illetve a teljes területen működő 
tűzriasztó rendszer garantálja. 

Arra, hogy egymástól függő 
rokonok együtt jöjjenek intéz-
ményükbe nincs lehetőség, mert 
a bekerülés elsődleges feltétele a 
70. életév betöltése. A szociális 
törvény alapján a 70. és 80. életév 
közötti jelentkezők esetében egy 
egészségügyi felmérés történik, 
ahol a napi 4 órát meghaladó 
ápolási szükséglet meglétét vizs-
gáljuk. Amennyiben ezen állapot 
nem áll fenn, akkor csak abban 
az esetben tudjuk felvenni a je-
lentkezőt, ha már betöltötte a 80. 
életévét.

Egyszobás elhelyezés esetén 
az egészségügyi szolgáltatási díj 
kedvezményesen 9  000 000 fo-
rint. Szerződéskötéskor az élet-
hosszig tartó egészségügyi szol-
gáltatási csomag díját szükséges 
rendezni, amely tartalmazza a 24 
órás nővérszolgálatot, háziorvosi 
felügyeletet és szakorvosi rende-
léseket házon belül illetve a napi 

szintű gyógytornát. A havi díj 
átlagosan 193 500 Ft személyen-
ként (naponta 6345 Ft), mely napi 
négyszeri éttermi étkezést, 24 
órás recepciószolgálatot, mosást, 
vasalást és takarítást tartalmaz. 
Visszafizetés abban az esetben 
van, ha az adott lakó bármilyen 
okból kifolyólag meggondolja 
magát és felbontja a szerződést 
és kiköltözik, akkor a befizetett 
pénz 5 éven belül időarányosan 
visszafizetendő.

Magán intézmény vagyunk 
ezért az ország bármelyik telepü-
lésről várjuk szeretettel leendő 
ügyfeleinket, akár még külföldről 
is a haza érkező magyar állam-
polgárokat.

A fizikailag és szellemileg is 
egészséges lakóink korlátozások 
nélkül elhagyhatják az intéz-
ményt, természetesen a házirend 
betartását figyelembe véve.

MAG YA R O R S Z ÁG I  E VA N G É L I U M I 
T E S T V É R KÖ ZÖ S S É G 

I D Ő S E K OT T H O N A 
(a budaörsi  önkormányzat által 

létrehozott  és most bővített 
k amaraerdei  intézmény), 

B O R S Á NYI  K ATA L I N 
I N T É Z M É NY V E Z E TŐ

Az új épületrészünkben is el-
indult az ellátás, a demens rész-
leg. Jelenleg a kérelem beadásá-
tól számítva 2-3 hónapon belül 
tudjuk fogadni az időseket, és 
nagyon sok kérelem van folya-
matban.

Az intézmény szakápolási 
engedéllyel rendelkezik. Minden 
lakószoba fürdőszobával ellátott. 

Házaspárok és testvérpár is 
lakott már bent az intézményben. 
A fogyatékkal élőknél mindig 
vizsgálnunk kell, hogy normál 
idősek otthonaként tudjuk-e a 
megfelelő ellátást biztosítani a 
kérelmező számára.

Az intézményünknél nincs 
bekerülési díj. Az intézményi té-
rítési díj napi összege 4 830 forint.

Intézményünket a Magyar-
országi Evangéliumi Testvérkö-
zösség tartja fenn, a budaörsi 
önkormányzattal kötött ellátási 
szerződés alapján, ezért csak Bu-
daörs területéről fogadunk idő-
seket.

Intézményünk folyamatosan 
igyekezett betartani és betartat-
ni a járványügyi szabályokat. Az 
intézmény munkatársai, lakói és 
a hozzátartozók nagyon fegyel-
mezetten mindent megtettek 
azért, hogy a bent élő időseinket 
meg tudjuk védeni. A felelősség 
mindannyiunké.  

Az intézménybe gondozá-
si szükséglet vizsgálat elvégzése 
után az ellátásra jogosult idősek 
költözhetnek be. A vizsgálat so-
rán az önkiszolgálási képességet 
kell felmérnünk, az idős meny-
nyire képes még önállóan ellátni 
magát. Beköltözni csak akkor jo-
gosult, ha már szinte mindenben 
(öltözködés, tisztálkodás, étkezés) 
segítségre szorul. Többnyire 80-90 
év feletti, többféle krónikus beteg-
séggel küzdő idősek a lakóink.
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M E TO D I S TA E G YH Á Z 
MÁ R TA MÁ R I A OT T H O N, 

SZUHÁNSZKY GÁBOR
L E L K É S Z I G A ZG ATÓ

Sajnos jelenleg nincs szabad 
helyünk intézetünkben. Az in-
tézet kis létszámmal, 25 fővel 
működik Budakeszin. Jelenleg 
58 jelentkezőnk van, akiket a vá-
rakozók listáján tartunk nyilván. 

A nyilvántartásaink szerint a 
bekerülők várakozási időszaka 
1,5-8 év között van. Különle-
gességként a programok között 
koncertek, kiállítás megnyitók, 
egyéb templomi rendezvények 
említhetők. Különös adottságunk 
a lakók kis, családias létszáma, a 
lelki gondozás mindennapisága, 
az ökumenikus közösség szakér-
tő önkénteseinek segítő jelenléte. 

Nem zárkózunk el családta-
gok együttes fogadásától, példá-
ul nálunk van lehetőség az idős 
édesanya és fogyatékkal élő leá-
nya egy szobában való elhelye-
zésére. 

Intézményünk korábban 
emeltszintű volt, státusza az ál-
lami normatív támogatás meg-
változása után átlagos színvonalú 
lett. Ezzel az egyszeri térítési díj 
befizetésének kötelezettsége is 
megszűnt. A havi személyi té-
rítési díj a lakó jövedelmének 
80%-a, mely nem haladhatja meg 
az intézményi térítési díjat, mely 
2021-ben 162 000 Ft/hó.

Az intézet egyházi fenntartású 
(fenntartó a Magyarországi Me-
todista Egyház), ellátási területe 
országos, így nyitott minden ma-
gyar állampolgár számára, feleke-
zeti elkötelezettség nélkül.)

Az intézetünk nyitott, mely 
lehetőséget ad a biztonságos sza-
bad eltávozásra. A lakók ki- és 
bejövetelének illetve eltávozásá-
nak és visszajövetelének formája 
a Házirendben törvény szerint 
szabályozott. Biztosított a szabad 
eltávozás, ha ennek egészségügyi 

akadálya nincs. Lakóink tettek 
külföldi utazásokat, szabadon 
űzik hobbijaikat: horgászat, ter-
mészetjárás, madármegfigyelés, 
vásárlás, stb.

O L A J ÁG OT T H O N O K , 

H Á R O S I  G A B R I E L L A
 I N T É Z M É NY V E Z E TŐ

Az intézmény jórészt „telthá-
zas”, jelenleg és általában 1-3 hó-
nap a várakozási idő. Várhatóan ez 
a várakozási idő növekedni fog az 
év végéhez közeledve. 

Nagyon sok olyan szolgáltatá-
sunk van, melyben különbözünk 
az átlag idősotthonoktól. A kér-
désében felhozott kisállatok beho-
zása bizonyos szabályozás mellett 
lehetséges. Az Olajág Otthonok 
törökbálinti intézményében uszo-
da, könyvtár, társalgók, felszentelt 
kápolna is található, hatalmas, 
ősfás park tóval, gyönyörű növé-
nyekkel, virágokkal.  Az átlagosnál 
több és szélesebb körű a szakorvo-
si jelenlét. Több olyan egyedül-
álló programunk van, mely más 
otthonban nincs.   Ilyen például a 
„Bakancslista”, lakói kívánságok 
teljesítése támogatók bevonásával. 
Vagy a Senior Akadémia, ahol a 
Milton Friedman Egyetem taná-
rai és egyéb szakemberek tarta-
nak előadásokat, időseket érintő 
témakörökben. Óvodai projek-
tünk lényege a rendszeres közös 
programok a helyi óvodásokkal, 
a generációk közti szakadék szű-
kítése érdekében. A Senior sport 
keretében van nordic walking, 
zenés torna stb. Szoros kapcsola-
tot ápolunk a helyi idősklubokkal, 
rendszeresen látogatjuk egymás 
rendezvényeit, fontos számunkra 
a nyitottság. Saját légkondicionált 
kirándulóbuszunk van.

A családtagok közös elhelyezé-
sére van lehetőség, egyedi elbírá-
lás alapján tudunk döntést, javas-
latot hozni. 

Bizonyos esetekben van belé-
pési díj. Az egyszeri díjak összege 
függ a kérelmező életkorától, gon-
dozási szükségleteitől, a választott 
lakrész méretétől. Havi ellátási díj 
a jövedelem, nyugdíj 80 százaléka, 
maximalizálva. Van arra lehe-
tőség, hogy olyan megállapodás 

szülessen, amelyben három évig 
bezárólag időarányosan megha-
tározott mértékű visszatérítés jár 
elhalálozás esetén.

Nem önkormányzati fenn-
tartású az intézmény, országos 
lefedettségű.

A cselekvőképességében nem 
korlátozott ellátott az idősek ott-
honát saját felelősségére, bármi-
kor szabadon elhagyhatja. A lakók 
szabadon mozoghatnak.

L E V E N D U L A S E N I O R H Á Z K F T. 

PONGR ÁCZ VALÉRIA 
Ü G Y V E Z E TŐ

Jelenleg 15 főt várunk még a 
2020-2021-es pandémiás időszak 
miatt felvételi korlátozások miatt. 
A pandémiás időszakon kívüli 
időszakban (2020 márciusáig) ál-
talában 30 napra van szükségünk 
a lakosztály felkészítéséhez.

Kisállatot a házirend szerint 
nem lehet hozni, de egyedi elbírá-
lás esetén például a lakásban tart-
ható cicánk már volt, és vannak 
kívánságteljesítő élményprogra-
mok, illetve bográcsozás, lecsófő-
zés stb.

Igen, van rá lehetőség, hogy 
egymástól függő rokonok együtt 
kerüljenek be.

A bekerülési díj a lakás mére-
tétől függően 8,4 milliótól indul, 
a havidíj 195  000 Ft/fő/hónap. 
Nincs visszatérítési lehetőség.

Az egész ország területéről ér-
keztek, érkeznek hozzánk idősek.

A kijárási korlátok a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ, illetve 
az EMMI rendelkezései szerint 
voltak érvényben a pandémia 
alatt, de jelenleg nincs ilyen ér-
vényben. Minden lakónk meg-
kapta a kétszeri védőoltást, az ő 

BUDAÖRSI 
ÉS KÖRNYÉK-
 BELI IDŐSEK
 OTTHONAI

„ÉLET-HOSSZ” 
IDŐSEK OTTHONA BUDAÖRS

 (Körkérdésünkre a válaszuk lapzártáig nem 
érkezett meg, ezért azt a budaorsinaplo.hu 

weboldalunkon olvashatják!)

2040 Budaörs, Kőfejtő u. 30-32.
www.idosekotthona-

nyugdijashaz.hu

BUDAÖRSI IDŐSEK OTTHONA / 
MAGYARORSZÁGI 

EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG 
IDŐSEK OTTHONA

2040 Budaörs, 
Zombori utca 68-70.

www.metegyhaz.hu

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KAMARAERDEI ÚTI IDŐSEK 

OTTHONA

1112 Budapest, 
Kamaraerdei út 16.
www.kamerdo.hu

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
IDŐSEK Otthona, Rupphegyi út

Budapest, Rupphegyi út 7.
www.kamerdo.hu

NORMAFA IDŐSEK OTTHONA
1121 Budapest, Normafa út 50.

www.normafaotthon.hu

ART-VITAL IDŐSEK OTTHONA

1039 Budapest, Batthyány u. 45.
www.art-vital.hu

 OMSZI BUDAPESTI NYUGDÍJAS 
PEDAGÓGUS OTTHON

1029 Budapest, Szent József u. 8.
www.omszi.hu



Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  13   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

felelősségük, ha elhagyják az idő-
sek házát, csak azt kérjük, hogy 
az eltávozó jelezze visszatérésének 
várható időpontját.

N A P F É NY OT T H O N A L A P Í T VÁ NY, 

S Z E N D I K R I S Z T I N A 
I N T É Z E T V E Z E TŐ F Ő N Ő V É R

A napi díjas ellátás esetén 6-8 
hónap jelenleg a várakozási idő. 
Az apartmanos elhelyezés esetén 
azonban nincs, mivel általában 
1-2 apartman a felújítási munká-
latok után beköltözhetővé válik.

Időseink zöldövezetben, az 
átlagot meghaladó tárgyi környe-
zetben tölthetik hátralévő éveiket. 
Az egészségmegőrző centrumban, 
mely a COVID járvány miatt je-
lenleg részlegesen üzemel, több 
szolgáltatást is igénybe vehetnek: 
sóbarlang, szolárium, infra szau-
na, masszázs, kozmetika, fodrász, 
pedikűr. Továbbá lehetőség sze-
rint színes programokat is bizto-
sítunk az otthonban élők számára 
(közös torna, komoly zenei kon-
cert, ismeretterjesztő előadások, 
kirándulások, teadélutánok stb.).

Van rá lehetőség, ahogy az el-
múlt években több idős is együtt 
költözött be a gondozásra szoruló 
gyermekével.

A napi díjas ellátást választók 
térítési díja 6  500 Ft/fő/nap. Az 
önálló apartmanos ellátást válasz-
tók (azok fekvésétől, nagyságától 
függően) egyszeri bekerülési díjat 
fizetnek. A beköltözés után pedig 
a mindenkori nyugdíjuk 80%-a 
lesz a térítési díjuk összege. Visz-
szatérítésre 3 éven belüli elhalálo-
zás esetén van mód.

Az intézmény alapítványi 
fenntartású, az ország minden ré-
széről és külföldről is fogad haza-
települni vágyó időseket.

Az idősek szabad kijárása biz-
tosított az intézményben, nincse-
nek korlátozva.

 BOLDOG GIZELLA ALAPÍTVÁNY 
GIZELLA OTTHONA

2051 Biatorbágy, 
Boldog Gizella u 1.

www.gizella.hu

 METODISTA EGYHÁZ MÁRTA 
MÁRIA OTTHON

2092 Budakeszi, Rákóczi utca 2.
www.mmemmo.hu

 SZENT ANNA SZERETETOTTHON
2049 Diósd, Apponyi u. 10-12.

www.szentannadiosd.hu

BETEGÁPOLÓ IRGALMASREND 
SZENT JÓZSEF IDŐSEK OTTHONA

2030 Érd, Gyula u. 39-47.

 IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly utca 2.

NAPFÉNY OTTHON ALAPÍTVÁNY
2030 Érd

www.napfenyotthon.hu

 LEVENDULA HÁZ
 IDŐSEK OTTHONA

2071 Páty, Erkel utca 18.
www.levendulaotthon.hu

 
BEFOGADÁS HÁZA SZOCIÁLIS 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ 
INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

2071 Páty, 
Csilla von Boeselager u. 3.

www.maltai.hu

 NAPLEMENTE IDŐSEK OTTHONA
2071 Páty, Munkás tér 20-22.
www.naplemente-paty.hu

TELKI HOLD OTTHON 
NYUGDÍJASHÁZ

2089 Telki, Kórház fasor 1.
Központi tel.: +36 (30) 667 7467

www.telkihold.hu

 GYÚRÓ ILONA IDŐSEK OTTHONA
2045 Törökbálint, 

Liszt F. u. 10/a.

 OLAJÁG OTTHONOK 
TÖRÖKBÁLINT

2045 Törökbálint, Kazinczy út 111.
http://olajagotthonok.hu/

további intézmények elérhetősége: 

https://nyugdijasotthon.hu/

MA R O S I  K Á R O LY:
 „K É S Z VAG YO K , É S  B O L D O G!”

„Nyomdameleg” 
könyvajánló

„Hangok! Itt vagyok!” 
címmel jelent meg 
Marosi Károly legújabb 
könyve. Egyelőre  
a szerzőnél érhető el  
és a budaörsi városi 
könyvtárban. 

Marosi Károly kilencedik 
könyve (bár a „könyvet” ő maga 
idézőjelbe tette) jelent meg a 
napokban, amiről a közösségi 
oldalán értesítette ismerőseit, 
követőit. Elsősorban a különbö-
ző hangulatú verseit olvashat-
juk, bár ebben is van próza, mint 
a korábbiakban. Az utolsónak a 
címe a kiadvány címe is: „Han-
gok! Itt vagyok!”, ami egy mag-
zat életkezdését írja le sajátos 
szemszögből.

 „Látod a fényt, mintha, ott a 
láthatáron? Az nem a fény, ha-
nem a sötétség árnya, mely szét-
terjedt e tájra! Szentjánosbogár-
fénytől neked fénypászmás már 
az eged! Már csak az árnyék vi-
lágít, csak ez marad veled! Jövőt 
vársz? Hiába! Csak múltat találsz, 
építed serényen légvárad falát, 
ott maradsz benn, hiszen kint 
már más van, …és neked csak 
másvilág van!”

Aki a fenti ízelítő után szíve-
sen megismerné a teljes kötetet 
a szerzőnél vásárolhatja meg. 
Marosi Károlyt a Budaörsi Egész-
ségügyi Központból sokan is-
merjük, hiszen ő Karcsi nővér, 
aki úgy vesz vért a legfélősebb 
betegektől is, hogy azok végig-
nevetik az egészet. Azonban 
nemcsak tréfálkozni szeret, ha-
nem fontos gondolatai, üzene-
tei vannak a világ számára.

„Ez most 110 oldalasra sike-
rült plusz a borító, és igen, sze-
retném, ha lenne könyvbemuta-
tó” – mondta lapunk kérdésére 
válaszolva. „De nyár van, pan-
gás mindenfelé, és sokan vár-
ják vagy félik a vírust. Még nem 
mozogtam ebbe az irányba, de 
segítséget remélek a Muravidék 
Baráti Kör Kulturális Egyesülettől 
és a Krúdy Körtől, mert mindkét 
helyen tag vagyok. Ez azonban 
csak távlati terv, mivel a könyv 
szinte nyomdameleg és egyelőre 
a kötelezően előírt és a számom-
ra fontos helyekre vittem el, mint 
a Széchényi Könyvtár, a budaörsi 
önkormányzat és a Gr. Bercsényi 
Zsuzsanna könyvtár. Egyébként, 
ha hívnak valahova, megyek. 
Bárhová! Még nem hívtak. De 
kész vagyok, és boldog!”

ee -
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Ő S Z TŐ L H Á R O M Ú J TÁ R S U L AT I  TAG, H É T T E R V E Z E T T B E M U TATÓ

Évadot zárt 
a Budaörsi Latinovits Színház

Két zártkörű főpróbával zárta furcsa 2020/21-es évadát a Budaörsi Latinovits Színház. Tavaly ősszel ugyan tart-
hattak két nyilvános bemutatót is - a Figaro házasságát Alföldi Róbert és a Születés napot Pelsőczy Réka rendezé-
sében - de a premiereket követő egy-két előadás után ismét zártak a színházak, így az évad további részében, a 
járványügyi előírásoknak megfelelően szakaszosan és zárt ajtók mögött folyhatott csak tovább a színházi munka. 
További két előadás próbái a főpróbahétig jutottak el, miközben az épületben számos technikai fejlesztést is 
elvégeztek. Így ősszel innovatívabb környezetben a korábbiak mellett számos új előadás közül is választhatnak 
majd a színház nézői.

A Figaro házassága két nyári 
fesztiválra is meghívást kapott: 
augusztus 30-án a Városmajori 
Színházi Szemlén 31-én pedig 
Nyíregyházán a Vidor Fesztivá-
lon lesz látható.

A 2021/22-es évadban új ta-
gokkal bővül a társulat: Hartai 
Petra, Mertz Tibor és az eddig itt 

gyakorlatát töltő Fröhlich Kris-
tóf szerződik a színházhoz.

AZ ÉVADTERVBEN HÉT 
BEMUTATÓ SZEREPEL.

Szeptember elején Hubert 
Selby Jr. Rekviem egy álomért 
című Németh Nikolett által 

készített regényadaptáció ős-
bemutatóját tartják Takács Ka-
talin, Fröhlich Kristóf, Nagy 
Katica, Böröndi Bence és Ilyés 
Róbert szereplésével, Berzsenyi 
Bellaagh Ádám rendezésében.

A hónap végén Székely Csa-
ba Öröm és boldogság című 
drámáját Alföldi Róbert állítja 
színpadra. Szereplők: Chován 

Gábor, Spolarics Andrea, Pető 
Kata, Ilyés Róbert, Fröhlich 
Kristóf, Mertz Tibor és Hartai 
Petra.

Október elején az Emil és a 
detektívek családi musical ke-
rül a nézők elé Lőkös Ildikó át-
dolgozásában, Nyitrai László 
zenéjével, Máthé Zsolt dalszö-
vegeivel, Szemán Béla rendezé-
sében, és még ebben a hónapban 
bemutatják Varsányi Péter A kis 
herceg rendezését is.

Decemberben a Szentivánéji 
álom premierjét tartják Fehér 
Balázs Benő rendezésében, feb-
ruárban pedig Pelsőczy Réka 
ismét a dán Thomas Vinterberg 
egy filmjének adaptációját, ezút-
tal A vadászatot állítja színpadra. 

Áprilisban Kolozsi Angé-
la rendezi Az osztály vesztese 
című, kiskamaszokat megszólító, 
- Wéber Anikó regényéből írt - 
darabját, májusban pedig Máté 
Gábor Heinrich Böll: Katharina 
Blum elveszett tisztességét.

A színház szeptemberi elő-
adásaira megindult a jegyérté-
kesítés.

Fotókat borovi dániel készítette
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Befejezte első évét a 
MátrixSuli Általános 
Iskola első elsős osztálya - 
sikeres évükről, és saját 
pályájáról Gonda Viktória 
tanító mesél 

Óvodás korom óta tanító sze-
rettem volna lenni, és azóta is 
örülök, hogy ennél az álomnál 
maradtam. Több, mint húsz éve 
dolgozom gyerekek között. Az 
évek alatt kiderült, hogy a nagy-
csoportos, és az elsős, másodi-
kos korosztállyal találom meg 
leginkább a hangot. Megvan a 
szépsége annak is, ha az ember 
tanítóként négy éven át követi 
egy osztály életét. Igazi kis közös-
ségek tudnak így kialakulni, akik-
kel évek után is jó kapcsolatban 
maradni. Az utóbbi években is-
kola-előkészítéssel foglalkoztam, 
majd elvállaltam  a MátrixSuli 
első elsős osztályát. 

Ez egy igazi kihívás, fantasz-
tikus látni, hogy lesz egy érdek-

lődő ovisból pár hónap alatt 
írni-olvasni tudó, a világ min-
den tudására szomjazó iskolás. 
Egyik legfontosabb küldetés 
számomra az óvoda és az isko-
la közti szakadék áthidalása és 
a stresszmentes iskolai légkör 
megteremtése. Ez idén különö-
sen jól sikerült, amihez a kis osz-
tálylétszám, az iskola vezetősége 
által adott szabad mozgástér is 
hozzájárult

A Mátrixsuliban lehetőségem 
van az egyénre szabott tanítás-
ra. Érdekes látni, hogy minden 
gyerek más és más, és hogy 

ugyanahhoz a feladathoz egyi-
kük így, másikuk úgy kezd hozzá. 
Előfordul, hogy írásgyakorláskor 
ki mesét másol, ki önállóan ír 
mesét (!), ki az osztálytársai nevét 
gyűjti össze, és van, aki a tan-
könyvben lévő gyakorló felada-
tot választja. A különbözőségük 
állandó kreativitásra sarkall, ami 
a tanító munkáját izgalmassá 
teszi. Vajon megtaláltam min-
denkinek a leginkább hozzá 
illő feladatot? Sikerült minden 
kisgyerekből a benne rejlő ma-
ximumot kihozni? Miközben 
ezekre a kérdésekre keresem a 
választ, szárnyalva haladok a kö-
zös célunk felé.

Törekszem arra, hogy a gye-
rekeket a 21.században elvárt 
módon tanítsam. Ma már nem 
a lexikális tudásra van a leg-
nagyobb szükség, hanem az 
érdeklődésre, nyitottságra,  kre-
ativitásra, empátiára. Ha meg-
kérdezik tőlük, mi jut eszükbe a 
Madarak és fák napjáról, akkor 
ne a dátum, hanem a közösen 
elkészített rajz, az érzékenyítő 
beszélgetés a madarak védel-
méről, vagy a különböző ma-
dárhangok megfigyelése legyen 
ami rögtön beugrik nekik.

Fontos számomra a szülőkkel 
való együttműködő kapcsolat 
kialakítása. Ők a legnagyobb 
kincsüket bízzák ránk. Tudásom, 

szeretetem maximumát nyújt-
va próbálom meghálálni az így 
kapott bizalmat. Nagyon jó az 
osztályközösségünk, a szülők 
ismerik egymást, szívesen kirán-
dulunk együtt, szervezünk közös 
programokat vagy dekoráljuk 
közösen a termünket.

A MátrixSuliban jó  gyereknek 
és felnőttnek is lenni!

MátrixSuli Budaörs általános iskolában még
van pár szabad hely 1-6. évfolyamokon

Érdeklődni: matrixsuli.hu/budaors/ Tel.: VÉR SOMA 70/770-2256
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LÁTOGASSON EL 
A JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI HÁZ FACEBOOK-OLDALÁRA!

Programjainkon kívül olvashat ajánlókat
és játszhat velünk.

Kortárs gyerek-és ifjúsági irodalomról, szórakoztató könyvekről,  
népszerűsítő tudományos kiadványokról, aktuális kulturális trendekről nyújtunk rendszeres 

tájékoztatást. Mindenki véleményére, ötleteire számítunk!

MOZGÁSÓRÁINK ÉS SPORTOLÓ KÖZÖSSÉGEINK  
JÚLIUSBAN IS VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET

A Közösségi Házban (Lévai u.34.) szabadon 
látogathatók a foglalkozásaink.

Gerincjóga 
Hommonay Fannyval

Tartásjavító „műhely” nem csak idősebbeknek. 
A test és az idegrendszer egészségének helyreállítása jógával  

kedden és pénteken 9.00 és 10.30 között. 

Hatha Jóga Rónai Róberttel
Csavard fel a jógaszőnyeget! 

Hétfőként és szerdánként 8.00 és 9.30 között 
 várjuk a jóga híveit. 

Szenior Örömtánc Almási Judittal
Minden kedden 11 és 12 óra között tánccal ünnepelhetik a nyarat  

az idősebbek a nagyterem parkettjén.

TÚRÁZÁSRA ÉS SPORTOLÁSRA IS 
VAN LEHETŐSÉG 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  
Folytatódnak a hétfői futóedzések kezdőknek is 18 órai kezdéssel  

a Hermann iskola futópályáján.

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

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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A KO S S U T H U TC A 5.  Ü G YE I S  NY U G V Ó P O N T R A J U T H AT

Átalakítás kezdődött 
a szakrendelőben

Átépítés zajlik a 
Budaörsi Egészségügyi 
Központ épületében.  
Az egynapos sebészet 
nyárra leállt, a járóbe-
teg-ellátásban ugyanak-
kor egyetlen szakrende-
lés sem szünetel a mun-
kálatok következtében. 
A kényelmetlenségek 
miatt az intézmény 
vezetése a páciensek és 
a környéken lakók türel-
mét kéri. A fejlesztések-
hez a TritonLife Csoport 
biztosít stabil hátteret 
az üzemeltető számára.

Újabb állomásához érkezett 
az ellátások fejlesztése a Buda-
örsi Egészségügyi Központban 
– tájékoztatott Zsákai Zoltán, a 
szakrendelőt üzemeltető Jump 
Consulting Kft. ügyvezetője. A 
Kossuth utca 9. alatti főépület-
ben az egynapos sebészethez 
tartozó tevékenységek – mű-
tők, kiszolgáló helyiségek, fek-
tető – összeköltöznek az első 
emeleten, helyet szabadítva fel 
a második emeleten a járóbe-
teg-szakrendelések számára. 
Az átalakítások és áthelyezések 
nyomán az épület beosztása ra-
cionálisabbá válik.

Addig azonban nem lesz 
könnyű: a nyári időszakban az 
intézmény vezetése a gyógyítók 
és pácienseik, sőt a környéken 
lakók fokozott türelmét kéri. „A 
hétvégéken is zajló építkezés 
az első és a második szintet is 
érinti, porral, zajjal fog járni. 
Számos szakrendelés ideigle-
nes helyre költözik az épületen 
belül, szűkösségre is számítani 
kell. Az egynapos sebészeten 

a műtéti tevékenység őszig ér-
telemszerűen szünetel, ugyan-
akkor a járóbeteg-ellátásban az 
építkezés miatt egyetlen ren-
delés sem marad el” – mondja 
Zsákai, emlékeztetve arra, hogy 
az intézmény már 31 különböző 
szakrendelést kínál a budaörsi 
betegeknek, ami a magyar já-
róbeteg-ellátásban párját ritkító 
szám. Nyári üzemszünetet csak 
a mammográfia tart: szeptem-
ber 1-jéig nem fogad pácien-
seket. Ennek oka azonban nem 
az építkezés, hanem a vizsgálati 
berendezések korszerűsítése.

A költözésekről, egyéb tud-
nivalókról az intézmény hon-
lapján és Facebook-oldalán 
mindig naprakész lesz a tájé-
koztatás – ígéri az intézmény 
titkársága. A betegirányítás és 
az ellátást segítő asszisztens 
telefonon is felvilágosítást ad, 
illetve az intézménybe érkező-
ket személyesen is útba igazítja, 
ha orvosukat nem a megszo-
kott helyen kell keresniük. „Az 
előzetes online tájékozódást, a 

Facebook-oldalunkra történő 
feliratkozást mindenképpen ja-
vaslom azoknak, akik hozzáfér-
nek az internethez” – tanácsolja 
az ügyvezető.

A most kezdődő fejlesztést 
az üzemeltető saját beruházás-
ban valósítja meg, értéke közel 
200 millió forint. Kapcsolódó 
jó hír, hogy folyamatban van a 
szakrendelő szomszédságában 

található Kossuth utca 5. szám 
alatti ingatlan megvásárlása. „A 
budaörsi egészségügyi ellátás 
dinamikusan fejlődik, de évti-
zedek óta helyhiánnyal küzd. 
A Kossuth utca 5. kifejezetten 
a betegek számára, eredetileg 
fizikoterápiának épült, ám tulaj-
donosa, az intézmény korábbi 
üzemeltetője felszámolás alá 
került. Az eljárás jogviták miatt 
elhúzódott, az ingatlant banki 
jelzálog is terhelte. Most már ki 
merem mondani, erőfeszítése-
ink eredményt hoztak, sikerül 
megvásárolnunk az épületet” – 
mondja Zsákai Zoltán.

A Jump Consulting 2018. 
január 1-jével kötött tízéves 
feladatellátási szerződést a bu-
daörsi önkormányzattal a járó-
beteg-szakrendelések, a sür-
gősségi ügyelet és az egynapos 
sebészeti részleg üzemeltetésé-
re. Az intézmény főépületének 
felújítása még abban az évben 
megkezdődött a külső homlok-
zat renoválásával, a nyílászárók 
cseréjével, a várakozásra szolgá-
ló terek korszerűsítésével és az 
épület teljes gépészeti felújítá-
sával; utóbbi magában foglalta 
a légkondicionálás kiépítését is. 
A krónikus helyhiányt 2019-ben 
az önkormányzat által biztosí-
tott Farkasréti úti épület felújí-
tásával és mozgásszervi ren-
delőnek történő kialakításával 
sikerült mérsékelni.

A következő lépés a Jump 
csatlakozása volt a TritonLife 
Csoporthoz 2020 őszén. Ma-
gyarország legdinamikusabban 
fejlődő magánegészségügyi 
szolgáltató csoportjának meg-
jelenése az üzemeltető tulajdo-
nosi hátterében erős szakmai 
és financiális alapot biztosít a 
további fejlődéshez. A Kossuth 
utca 5. birtokba vételével szá-
mos gond oldódhat meg, és 
egy régóta húzódó ügy végére 
kerülhet pont.

LABORVIZSGÁLATOK
A koronavírus-járvány visszahúzódásának köszön hetően a 
nyári idő szakban a labor ismét fogadja előzetes bejelent-
kezés nélkül is a vizsgálatra érkezőket. Az online időpont-
foglalás a SynLab honlapján mint lehetőség megmarad.  
A felújítás ideje alatt a labor a földszintre költözött.
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ELHUNYT 
D R.  K I S FA LV I  P É T E R, 

K AMA R A E R D Ő Ö N KO R MÁ NY Z AT I 
K É P V I S E LŐ J E

2021. június 13-án reggel, súlyos 
betegség után elhunyt dr. Kisfalvi 
Péter, Kamaraerdő önkormányzati 
képviselője, Budaörs ismert közéleti 
személyisége. 67 éves volt, és egészen 
fiatalon költözött városunkba. A Kama-
raerdei Részönkormányzatnak meg-
ala ku lásától kezdve, mintegy két év 
fél évtizede volt tagja. Végzettsége sze-
rint köz gazdász, illetve marketing szak-
közgazdászi és doktori fokozatot is szer-
zett a budapesti tudomány egyetemen. 
1989-tól saját szoftverfejlesztő cégét 
vezette.

Elsősorban Kamaraerdőn, de egész 
Budaörsön szinte mindenki ismerte. Talál-
kozhattunk vele a különböző rendezvé-
nyeken alkalmi szakácsként vagy  Mikulás-
ként, és élvezhettük társaságában vidám, 
humoros természetét. Illetve hallgathattuk 
az általa alapított helyi rádióban zenei 
műsorait. Május 2-án még ezt írta közössé-
gi oldalára: „Kedves barátaim! Bízom benne, 
hogy a Kúria döntse nyomán hamarosan 
ismét találkozhatunk a Budaörs Rádióban a 
104,8 MHz-en a jobbnál jobb albumokkal!” 
Sajnos, erre már nem kerülhet sor.

Kisfalvi Péter több éven át az MSZP he-
lyi elnöke volt, és előbb a párt támogatásá-
val, majd a Budaörs Fejlődéséért Egyesület 
színeiben lett több választási cikluson át 
önkormányzati képviselő. Az országos 
pártpolitikai csatározásokba azonban nem 
szállt be, mert a helyi ügyekben való akti-
vitást tartotta fő feladatának.

Gyászolja őt felesége és két felnőtt fia, 
menye, három unokája, barátai, ismerősei. 

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

Olvassunk és főzzünk! 
A Budaörsi Olvasókör 
programjairól rendszere-
sen olvashatnak lapunk-
ban, ezúttal azonban, 
sorozatunk keretében a 
jótékonysági tevékenysé-
güket mutatjuk be. 
Akinek szimpatikus, 
ahogy nemcsak kész-
pénzzel, hanem egyebek 
között főtt étellel támo-
gatják a rászorulókat, 
toth.zoltan@jegyzo.hu 
e-mail címen jelezheti 
csatlakozási szándékát!

 A Budaörsi Olvasókör – 
Tóth Zoltán kezdeménye-

zésére – 2014. szeptember 10-én 
tartotta megalakuló ülését. Azóta 
évente 12 rendezvényt szervez 
magyar írók, költők, tudósok 
előadásaira, kezdetben a budaörsi 
városi könyvtárban majd a PostArt 
kulturális térben. Ezekre a belépés 
ingyenes. A regisztrált tagjaik szá-
ma több mint száz. A pandémia 
alatt az internetre költöztek és 
online zajlottak a beszélgetések. A 
következő személyes találkozásra 
várhatóan szeptemberben kerül-
het sor a PostArton.

A rendezvények hangfelvételei-
ből készült műsorokat a Civil Rá-
dió, videó felvételikből a TV2040 
és a Buda Környéki Televízió mu-
tatta be. Munkájukról rendszere-
sen tudósítunk itt a Budaörsi Nap-
lóban is.

Az olvasókör tagjainak a több-
ségében már a kezdetekkor meg-
fogalmazódott a gondolat, hogy 
a közösségi kulturális tevékeny-
séget terjesszék ki jótékonysági 

területre is. A gondolatot tettek 
követték.   A Budaörsi Olvasókör 
tagjai ajándék-, és rezsi utalvá-
nyokkal, felsőruhával, fehérne-
művel, cipővel, műszaki cikkek-
kel és könyvekkel, készpénzzel 
támogatták a „Fűtött Utca”-t, az 
Oltalom Karitatív Egyesületet. 
A legújabb projektje keretében a 
Budaörsi Olvasókör és az Olta-
lom Karitatív Egyesület a VIII. 
kerületi Dankó utcában egy 500 
adagos konyha megvalósításán 
dolgozik, amelyhez természetbeni 
(építőanyagok stb.) és pénzbeni 
támogatásokat gyűjt. (Számla-
szám: Oltalom Karitatív Egyesület 
10400140-00032575-00000008) 
2021 májusáig 8 millió Ft kész-
pénzt és mintegy 4 millió Ft ter-
mészetben támogatást szerveztek 
Iványi Gáborék intézményének.

Továbbá a Budaörsi Olvasókör 
2015 és 2020 között (évente átla-
gosan 1680) összesen mintegy 
10 ezer adag ételt főzött a Heti 

Betevő Egyesület támogatottjai 
részére. „Még a pandémia idején 
is főztünk meleg ételt a rászorultak-
nak, az egészségügyi és járványügyi 
szabályok szigorú betartásával. A 
pandémia kihívására logisztikai át-
alakítást és rendkívüli szabályokat 
vezettünk be: a korábban 1,5 na-
pos főzési tevékenységet 3 naposra 
nyújtottuk és maximalizáltunk az 
egyes részfolyamatokban a szemé-
lyes részvételt. A higiénikusan be-
dobozolt ételt a Heti Betevő Egye-
sület VIII. kerületi csoportja osztja 
ki az önkormányzat által kijelölt 
családoknak, gyermekeknek. Na-
gyon örvendetes, hogy a korábban 
50+ fölötti idősebbek mellett várat-
lanul megjelent minden hónapban 
5-10 gimnazista is önkéntesen” – 
emelte ki kérdéseinkre válaszolva 
Tóth Zoltán. Amihez Kiss Károly, 
az egyesület szóvivője hozzátet-
te: „Minden főzésről fényképeket 
készítünk, amelyek itt láthatóak a 
legutóbbi alkalomról.”
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 „IRODÁBAN OTTHON“ 4. RÉSZ

Tömörfa, furnér, 
bútorlap vagy MDF?

 

Az irodabútor-gyártás 
számos anyagot hasz-
nál. Ezek közül a 
faanyagokat számos 
osztályba sorolhatjuk, 
azonban most a négy, a 
piacon leggyakoribbat 
vesszük górcső alá: 
tömörfa, furnér felüle-
tek, bútorlap és az MDF 
– írja sorozatunkban 
tanácsadónk Bőhm 
Zoltán Ákos, akit ápri-
lisban mutattunk be. 
Öt éve alapította saját 
irodabútor kereskedő 
vállalkozását.

A bútoroknál használt anyagok 
témája sokak számára unalmasnak 
tűnhet, de van pár dolog, amivel jó, ha 
tisztában van az ember tervezés során.

Az iparág számos anyagot használ, 
és mind a faanyagokat, mind a textí-
liákat eltérő technológiákkal, eltérő 
alapanyagokból állítják elő. Ezek közül 
a faanyagokat számos osztályba sorol-
hatjuk, azonban most a négy, a piacon 
leggyakoribbat vesszük górcső alá: 
tömörfa, furnér felületek, bútorlap és 
az MDF.

A tömörfából készült bútorok 
gyártása nagy szakismeretet igényel, 
az alapanyagok előkészítése hosszadal-
mas és összetett, valamint az előállítási 
folyamat is rendkívül érzékeny, fontos 
továbbá, hogy az így kapott bútorok 
sok gondoskodást igényelnek.

A furnér az élő fából kihasított 
vékony lap, ráragasztva valamilyen 
hordfelületre. Mivel élő fából készül, 
szépen megmutatja a fa mintázatát és 
színét. Nagyon érzékeny ugyanakkor 
párára és napfényre, ezek hatására hul-
lámosodik és színét veszti.

Bútorlap/MDF - bár ez a kettő 
nem ugyanaz, de nagyon hasonlóak és 
mindkettő gyakori a piacon. Mindkét 
esetben természetes fa az alapanyag, 
de az nem egészben, hanem aprított 
formában kerül felhasználásra, ragasz-
tással. A különbség a szemcseméretben 
van. Az MDF kisebb részecskékből áll, 
ebből adódóan nagyobb a sűrűsége, 
így az mechanikailag szilárdabb, ezál-
tal szerszámgéppel (eszterga, maró) 
megmunkálható, míg a bútorlap a na-
gyobb forgács miatt erre nem alkalmas. 
Összességében mindkét anyagról el-
mondható, hogy a többihez viszonyítva 
olcsó, könnyű velük dolgozni és a mo-
dern laminálási eljárásoknak köszön-
hetően megtévesztésig hasonlítnak az 
utánozni kívánt faanyagra.

Az irodabútoroknál jellemzően a 
bútorlapot használjuk, köszönhetően 
szívósságának és árának, de megtalál-
hatóak természetesen a tömörfa és fő-
ként a furnérozott bútorok is, utóbbiak 
elsősorban a prémium kategóriában.

További információk:

offisolution.hu
+36 70/397-0693

A Budaörsi Olvasókör támogat-
ja a Baumgarten (Gyümölcsöskert) 
díjat és a Heller Ágnes díjat keze-
lő alapítványt, illetőleg nonprofit 
kft.-t, és együttműködik a Budaörsi 
Városszépítő Egyesülettel.

Rendezvényeikhez és jótékony-
sági önkéntes munkájukhoz bárki 
csatlakozhat, aki egyetért a szo-
lidaritás elvével és jelentkezik a 
toth.zoltan@jegyzo.hu e-mail 
címen, mert pénzbeni, természet-
beni támogatást vagy önkéntes 
tevékenységet (főzést, szállítást) 
kíván egy közösségben végezni. 
Lehetőség van arra is, hogy valaki 
minden hónap utolsó vasárnap-
ján egy tálca süteményt küldjön 
a rászorultak részére. (A szállítást 
megszervezik Budaörsről a VIII. 
kerületi „Gólya” osztóhelyre.)

Terveik? Mint írtuk, ha a jár-
ványhelyzet engedi, 2021 szept-
emberétől visszaállnak a személyes 

találkozókra a PostArt-ban. Ha ezt 
a pandémia 4. hulláma nem teszi 
lehetővé, akkor az interneten foly-
tatják a rendezvényeket. Októberé-
ben szeretnének ott lenne   az or-
szágos Göncz Árpád ünnepségen, 
amihez kapcsolódik, hogy 2020-
ban egy közös felajánlást tettek a 
Budaörsi Városszépítő Egyesülettel 
egy emléktábla elkészítésére a vá-
rosháza falára. „Folytatjuk és remé-
nyeink szerint befejezzük a Dankó 
utcai 500 adagos konyha beüze-
melését. És nem utolsó sorban ké-
szülünk arra, hogy 2022-ben ismét 
megrendezésre kerüljön Sukorón a 
mozgássérültek 3000 fős kajak-ke-
nu karneválja, amelyen 500 adag 
ételt készítünk a gyermekeknek.” – 
tudtuk még meg.

sorozatunk cikkei a havilapok mellett 

itt érhetők el: 

https://budaorsinaplo.hu/

?s=Ne+csak+kar%C3%A1csonyk

or+seg%C3%ADts

MIÉRT TÁMOGASD A MET-ET?
A Budaörsi Olvasókör fő partnere, akiket a közösség támogat a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET). Friss hír, 
hogy további 95 millió forintot von el a következő tanévben az 
általuk fenntartott köznevelési intézményektől az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. Maruzsa Zoltán államtitkár 2021 júni-
usának elején tájékoztatta a közösséget arról, hogy a következő 
tanévre a minisztérium a köznevelési feladatainak ellátásához 
nyújtott költségvetési támogatáson túl nem köt többlettámoga-
tást biztosító köznevelési szerződést a MET-tel. A MET úgy véli, 
ezzel csaknem kétezer-ötszáz szociálisan hátrányos helyzetű 
gyerek iskoláztatását, továbbá a velük foglalkozó mintegy ötszáz 
fő állását veszélyeztetik.
A 2012. évi egyházi törvény értelmében az Iványi Gábor vezette 
MET elveszítette korábbi egyházi státuszát, és egyesületté kellett 
volna alakulnia, az Alkotmánybíróság azonban a 6/2013 (III. 8.) 
számú határozatában Alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a 
státusz elvesztését, kimondva, hogy az egyesületi átalakulás 
nem kényszeríthető ki, a korábbi egyházak pedig nem veszíthe-
tik el a státuszukat. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2014-ben 
kimondta, hogy hogy az egyházi törvény Az emberi jogok euró-
pai egyezményébe ütközik, ezért a magyar államnak kártérítést 
is kellett fizetnie az egyházi státusz elveszítéséből adódott károk 
kompenzálása címén.
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EGYEBEK KÖZÖTT ERRŐL OLVASHATNAK MÉG A

Fénymásolás
Nyomtatás  
Szkennelés
Szórólap

06 30/645-4643 

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

FELÚJÍTÁS MIATT 
ZÁRVA LESZ 

A KÖNYVTÁR A NYÁRON

Július 26-ától felújítás kezdődik a 
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi 
Könyvtárban, emiatt a nyár hát-
ralévő részében zárva tart, s majd 
csak szeptember 6-án, 10 órakor 
nyit ki újra. 

https://budaorsinaplo.hu/felujitas-
miatt-zarva-lesz-a-konyvtar-a-

nyaron/

LACZIK ZOLTÁN VÁLA-
SZOL LÖFLER DÁVID 
VÁDJAIRA, A FIDESZ 

VÁLASZOL LACZIKNAK
A képviselő testület legutóbbi, jú-
nius 30-i ülésén egy szerteágazó 
– és sok tekintetben méltatlan – 
vita során Löfler Dávid és Laczik 
Zoltán képviselők között vita ala-
kult ki Laczik Zoltán egy korábbi, 
közösségi oldalon tett komment-
je miatt, melynek során a fideszes 
képviselő Laczik Zoltán korona-
vírus elleni oltással kapcsolatos 
álláspontját kérdőjelezte meg. A 
BFE-s képviselő lapunknak el-
küldte saját nézőpontja szerinti 
véleményét az ügyről, melyre a 
Budaörsi Fidesz Csoport elnök-
sége reagált.

https://budaorsinaplo.hu/laczik-
zoltan-valaszol-lofler-david-vadjaira/

POLGÁRMESTEREK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

A BICIKLIÚTRÓL

Június 2-án három település, 
Budakeszi, Budaörs és Törökbá-
lint polgármesterei, azaz Győri 
Ottilia, Wittinghoff Tamás és 
Elek Sándor aláírták a városaik 
közigazgatási területén átveze-
tő kerékpárút megvalósításáról 
szóló szándéknyilatkozatot, mely 
arról rendelkezik, hogy a Buda-
keszin a Farkashegyi repülőtérig 
már elkészült bicikliút építése 
folytatódjon Budaörsön át Tö-
rökbálintig. 

https://budaorsinaplo.hu/
polgarmesterek-egyuttmukodese-a-

bicikliutrol/

MÁSFÉL ÉV SZÜNET 
UTÁN ILYEN VOLT 

TEGNAP ESTE 
A VIVART OPERA- ÉS 

OPERETTGÁLÁJA

Másfél év szünet után június 
25-én este újra személyesen ta-
lálkozhatott a Vivart Budaörsi 
Sinfonietta és hűséges közönsége 
a városháza udvarán. A gálán Tö-
rök Géza Liszt-díjas karnagy ve-
zetésével a kétórás program első 
felében opera részletek hangzot-
tak el, a második felében operett 
slágerek csendültek fel. Boncsér 
Gergely Puccini utolsó darabjá-
ból, a Turandotból Kalaf áriájával 
bűvölte el a hallgatóságot, Rálik 
Szilvia pedig Umberto Giordano 
Magdaléna áriájával. 

https://budaorsinaplo.hu/masfel-ev-
szunet-utan-ilyen-volt-tegnap-este-

a-vivart-opera-es-operettgalaja/

GYÉMÁNTMISÉJE VOLT 
VARGA JÁNOS 
PLÉBÁNOSNAK

Június 20-án, vasárnap volt Varga 
János plébános gyémántmiséje a 
budaörsi Nepomuki Szent János 
római katolikus templomban. Já-
nos atyát hatvan éve, 1961. június 
18-án szentelték pappá Győrben. 
E jeles istentiszteleten a 84 éves 
plébános úr az elmúlt hatvan évé-
ről beszélt. Kezdve onnan, hogy 
tizennégy éves korában, az isko-
lában, arra a kérdésre, ki szeretne 
pap lenni, ő nagyon határozottan 
mondott igent, s ezt a választását 
a hat évtized alatt soha meg nem 
bánta. 

https://budaorsinaplo.hu/
gyemantmiseje-volt-a-plebanos-

urnak/

ÜGYELET, TÁBOR, 
NAGYSZÜLŐK 

VAGY EGYEDÜL IS 
HAGYHATJUK 

A GYEREKEKET 
A NYÁRI SZÜNETBEN?

Döcögősen indult, de most már 
nyilvánvalóan megérkezett a 
nyár és vele együtt az iskolai nyá-
ri szünet, a vakáció. A gyerekek 
által örvendetes és nagyon várt 
időszak azonban a dolgozó szü-
lőknek esetenként fejtörést okoz, 
hogyan oldják meg csemetéik 
felügyeletét a tíz hét alatt, hiszen 
ennyi szabadsággal kevesen ren-
delkeznek, főleg azután, hogy 
idén is sok napot kellett felhasz-
nálni már tavasszal, az online 
oktatás miatt. Magyarországon 
ugyan nincs olyan törvény, ami 
tiltaná, hogy a gyerekek felügye-
let nélkül legyenek, de ez sok 
szempontból átgondolandó dön-
tés, hiszen a gyerekek biztonságá-
ért a felelősség a szülőket terheli. 

https://budaorsinaplo.hu/ugyelet-
tabor-nagyszulok-vagy-egyedul-is-

hagyhatjuk-a-gyerekeket-a-nyari-
szunetben/

FELAVATTÁK
 AZ ILLYÉS 55 

KÖZÖSSÉGI ALKOTÁST

Június 14-én, a végzősök balla-
gása előtt volt Az Illyés 55 közös-
ségi művészeti alkotás felavatása 
az Illyés gimnáziumban. Még 
2019-ben, az iskola fennállásá-
nak 55. évfordulójának ünnepén 
készítették a részletgazdag mű 
elemeit a gimnázium volt és je-
lenlegi diákjai, tanárai és az ün-
nepség vendégei, de az installáció 
összeállítása és helyére kerülése a 
koronavírus járvány miatt késett. 
Az avatáson beszédet mondott 
Árendás Péter igazgató, Aknai 
Katalin művészettörténész és 
Ráthonyi Kinga, az iskola kerá-
miaműves képzésének vezetője. 

https://budaorsinaplo.hu/felavattak-
az-illyes-55-kozossegi-alkotast/

MEGEMLÉKEZÉS 
A NEMZETI ÖSSZE-
TARTOZÁS NAPJÁN

Június 4-én, a trianoni békedik-
tátum 101. éves évfordulójának 
alkalmából a Fidesz budaörsi 
szervezete rendezvényt tartott a 
budaörsi Trianon emlékműnél a 
Templom téren, ahol ünnepi be-
szédet mondott Menczer Tamás 
államtitkár. 

https://budaorsinaplo.hu/
megemlekezes-a-nemzeti-

osszetartozas-napjan/
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MEGÚJULTAK 
A HÉV EMLÉKTÁBLÁK

Budaörs Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2011-ben 
döntött emléktáblák elhelyezésé-
ről a budaörsi Helyi Érdekű Vasút 
egykori nyomvonalán. A vasút a 
Móricz Zsigmond körtérről in-
dult, Budafokot, Budaörsöt és 
Törökbálintot kötötte a főváros 
vérkeringésébe. Az öt budaörsi 
helyszínre – az egykori megállók: 
MÁV állomás, Vásártér, Vasút 
utca, Budaörs állomás, Törökug-
rató – kihelyezett táblák azonban 
az évek során, az időjárás és a 
vandálok ténykedéseinek követ-
keztében megrongálódtak, olvas-
hatatlanná váltak, ezért a város-
vezetőség most kicseréltette őket. 

https://budaorsinaplo.hu/
megujultak-a-hev-emlektablak/

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. A 
törökbálinti hivatásos tűzoltók 
áramtalanították és átvizsgálták 
a járművet, majd biztosították a 
helyszínt. Az eltört oszlop cseré-
jéről a szolgáltató gondoskodott 

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

szemelygepkocsi/

AMERIKÁBAN DÍJAZTÁK 
A TWOBA-T, 

AMIT BUDAÖRSÖN 
GYÁRTANAK

A Twoba, Szentpáli Roland 
és a budaörsi Juhász Zoltán 
hangszerinnovációja nyerte el 
a Nemzetközi Tuba Szövetség 
(ITEA) innovációs díját, a Jim 
and Jamie Self Creative Awardot. 
A magyar fejlesztés a legfonto-
sabb nemzetközi szakmai szövet-
ség elismerésében részesült.

https://budaorsinaplo.hu/
amerikaban-dijaztak-a-twoba-t-

amit-budaorson-gyartanak/

FOCI NB II: 
BUDAÖRSI SIKER AZ 

ELSŐ EDZŐMECCSEN, 
MÁR VALÓBAN 
HAZAI PÁLYÁN

A Budaörsi Sport Club hazai pá-
lyája több év alatt készült el, rész-
ben TAO támogatásból és több-
szöri csúszással, sok-sok prob-
lémával. A megújult Árok utcai 
stadiont (az új neve ugyanis ez, 
de jellegében nem igazán stadi-
on) három hete egy Pest megyei 
kupadöntővel vették használatba, 
ami akkor több budaörsi szur-
kolónak nem tetszett, hiszen a 
sajátjainkat szerették volna látni, 
egy méltó ellenféllel. Erre végül is 
ezen a hétvégén került sor (azaz 
kerülhetett volna, ha nem zárt 
kapus a mérkőzés), Mosonma-
gyaróvár ellen. Csapatunk meg-
nyerte az első edzőmérkőzését. 

https://budaorsinaplo.hu/siker-az-
elso-edzomeccsen-mar-valoban-

hazai-palyan/
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Bu da ör si Nap ló 
Ki ad ja: Budaörsi Nap ló Bt. 

Felelős szerkesztő: 
ELLER ER ZSÉ BET eller60erzsebet@gmail.com 

Felelős kiadó a Bt. ügyvezetője
Szerkesztőség Bu da örs, Sza bad ság u. 137. 

föld szint  (a park ra néző ol da lon!)
Nyit va h.–cs. 10–16 órá ig, p. 10–14-ig  

Te le fon: 0630/6454-643 
E-ma il: bnaplo@t-on line.hu

Nyom dai előkészítés: Ka szás Zol tán 
Terjesztés: Portik Kócsi Róbert

Főmunkatárs: Borhegyi Éva 
Munkatársak: Pollák Judit, Eller Mária

Nyo más: EPC Nyomda  ISSN 1216-1985

A MEGFEJTÉS: 

 TERMÉKEINK  KIZÁRÓLAG TERMÉSZETES 
ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLNEK. JÓKENYÉR.

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  
amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

 Tóth Andrásné és Sári Lajos

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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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!




