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

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

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

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

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

Tel.: 06 (30) 9414-714

Kft.

Kedves 
Olvasóink!

 Bízom benne, hogy nyaralás közben, vidám társaságban kerül a 
kezükbe a Budaörsi Napló, a délelőtti fürdőzés után például kerti gril-
lezés közben. És belelapozva többek között arra kíváncsiak, milyen 
programok lesznek a következő hetekben (érdemes nézni az ajánlókat, 
mert a pandémia „szünetel”, újra kinyithattak az éttermek, cukrászdák 
és hamarosan lesz Budaörs Fesztivál is). Vagy talán arról olvasnának, 
hogy megoldódott-e végre a szemétszállítás? Még nem, de talán ősszel. 
Vagy hogy mikor készül el az egészségügyi központban a belső felújí-
tás? Még ez sem, erről a múlt havi számunkban írtunk bővebben és 
reméljük a jövő hónapban újra jó hírekkel jövünk. Vagy, hogy jártak-e 
budaörsi sportolók Japánban az olimpián? Igen, az asztaliteniszező 
lányok jártak, bővebben az online újságon írtunk róluk, meg további 
nagyszerű sporteredményekről. Vagy talán már az iskolakezdésre gon-
dolnak? Több magániskola ajánlatát találják meg ebben a számunk-
ban, érdemes nézegetni őket, érdeklődni náluk a lehetőségekről.

Vagy inkább politikai cikkeket szeretnének olvasni? A helyi kép-
viselők összefoglalóiban az elmúlt másfél évről találnak ilyet, de a 
most aktuális, országgyűlési ellenzéki előválasztási kampányról csak 
az online újságunkon találnak helyi beszámolókat, és abból se sokat. 
Szél Bernadett járt itt Budaörsön még július elején Kunhalmi Ágnes-
sel, erre mi is kaptunk meghívót. Nemrég a DK jelöltje Hegyesi Beáta 
jött át Budakesziről, akit Gyurcsány Ferenc kísért el, és amiről mi is 
a volt miniszterelnök közösségi oldalán megjelent (a vitás kérdése-
ket tisztázó párbeszéd helyett csak sípoló-kiabáló „tüntetőkre” nézve 
elég szégyenletes) videóból szereztünk tudomást. Ahogy arról sem 
tudtunk előre, hogy a Fidesz-KDNP államtitkára, Menczer Tamás a 
Heimatmuseumban tart fórumot. Őt indítja majd a Pest megyei 2. vá-
lasztókörzetben, ahova Budaörs is tartozik a kormánypárt, ezért va-
lószínűleg a jövő évi választásokig találkozhatunk még vele párszor.

Nyáron sajnos nem ritka, hogy a vízben lelik halálukat emberek, fő-
ként gyerekek és fiatalok. Erről aligha beszélünk szívesen, a tragédiák-
ról szóló hírek mégis a legmagasabb kattintásokat érik el az interneten. 
Az egyik legfrissebb rendőrségi sajtóanyag szerint egy 15 éves gyerek 
a vízi bicikliről csúszott le Balatonfenyvesen. Előtte Alsóbélatelepen 
egy testvérpár a matracról fordult be a tóba. Egy 15 éves és egy 16 éves 
magyarcsanádi fiú - közeli barátok voltak - tetemét pedig a bányatóban 
találták meg. A vízirendőrök idén eddig 220 embert mentettek ki csak 
a Balatonból, mégis már 13-an vesztették életüket a magyar tengerben. 
De miért? Mert biztonságosan egyikük sem tudott úszni. Miért nem 
tanították meg őket? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy ahol laktak 
és iskolába jártak, nem volt lehetőség az úszás képességének elsajátítá-
sára? A legkevésbé sem csodálkoznék, ha így lenne. Hiszen Magyaror-
szág számos településén csak hírből ismerik a vízzel teli tanmedencét. 
Nyugtázhatjuk, hogy Budaörs nem ilyen hely, a kisiskolásokat az Illyés 
uszodájában vagy a városi nagy uszodában oktatják az iskolai testne-
velés keretében; de ez persze nem jelenti azt, hogy a szülőknek ne len-
ne ebben nálunk is feladata.

A következő lapszámunk szeptember közepén jelenik meg!

EE

 23. alkalommal rendezzük 
meg Budaörs legnagyobb ingye-
nes kulturális seregszemléjét: 
1 város, 4 nap, 6 helyszín, 33 
program, 180 közreműködő  - 
a rendhagyó módon nyár végén 
megrendezett Budaörs Feszti-
vál minden korosztályt és stílust 
kielégítő műsorkínálattal várja 
vendégeit - nem kötelezi el magát 
egyetlen zenei műfaj mellett sem. 
A választék és a kínálat rendkivül 
széles és sokszínű:  a jazztől az 
alternatív rockon és indie folkon 
át a népzenéig,  a színházi nyílt 
próbától a képzőművészeti kiállí-
tásokon át a gyerek programokig 
minden megtalálható. 

Az eddigi zárt térben tartott 
megnyitó átkerült a PostART 
Kulturális Színtér kertjébe: a Bu-
daörsi Fúvósok különleges han-
gulatú, filmvetítéssel egybekö-
tött koncertje mellett a Cabaret 
Medrano és Dynamite Dudes 
nyitja meg a fesztivált.

Pilinszky 100 éves évfordu-
lója előtt tisztelegve Szívárnyék 
címmel Szabó Balázs és Vecsei 
H. Miklós előadói estje, Áron 
András ‘Apey’ koncertje Lee 
Olivérrel, a Zuboly, valamint a 
Fülesbagoly Tehetségkutató ver-
seny győztese, a Zajnal, a Platon 
Karataev is vendégünk lesz.

Mint minden évben örömmel 
hívunk meg fiatal, tehetséges ze-
nekarokat, énekeseket: így idén  
velünk lesz a Grabovski és a Fák 
Alatt Zenekar és Károlyi Lili.

A Muzsikáló terek címmel 
akusztikus koncerteket hallgat-
hatunk ismét Budaörs egyik 
legszebb terén, a Kálvária téren, 
ahol igazi fesztivál hangulat vár-

ja a közönséget: itt lesz  Lőrincz 
Sándor, a Madách színház szí-
nésze és az elmaradhatatlan 
Kodachrome duo. A szombati 
szabadtéri nap meghívott elő-
adói többek között: a Kiflihajó 
zenekar, bemutatkozik Endrődi 
Ági új zenekara, a Fellegjárók, a 
Tűzmadarak utcaszínházi pro-
dukciója, a The Anahit, a Kony-
ha, Szabó Balázs Bandája és a 
régóta várt Leander Kills. Vál-
tozás, hogy a lezárt Szabadság 
úti helyszín helyett szombaton a 
Templom tér ad otthont a prog-
ramoknak.

A PostART Kulturális Szín-
tér a helyszíne egy izgalmas, 
most rendkivül aktuális ke-
rekasztal beszélgetésnek: a 
pandémia hatása kulturális éle-
tünkre. 

„A magyar mozi menő” - 
vallja a Malter Filmfesztivál, és 
velük együtt mi is! A vetítések 
idén szabadtéren, a Zichy major 
udvarán lesznek, ahol az alkotók-
kal is  találkozhat a közönség.

A képzőművészek jelenléte te-
szi teljessé a kulturális kínálatun-
kat: a Köztérben Kungl György 
szobor kiállítása, a PostART-on 
Messenger Művészeti Műhely 
kiállítása, a Zichy Majorban a 25 
éves BUM Ünnep című kiállítása, 
míg a Templom téren szeptember 
4-én utcatárlat várja az érdeklő-
dőket 

Legyen az élmény mind
annyiunké!

Honlap: 

www.budaorsfesztival.hu

FacEbook oldal: 

https://www.facebook.com/

BudaorsFesztival

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
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„N E H É Z I D Ő S Z A K V O LT ”(…) „A V Í R U S TO VÁ B B R A I S  J E L E N VA N”

Ahogy ők látják az elmúlt 
másfél évet (2 .  R É S Z )

Sorozatunkban önkormányzati képviselőket kértünk meg, hogy számoljanak be arról,  
szóban vagy írásban, hogy miket tapasztaltak a környezetükben az elmúlt bő másfél év alatt a pandémia idején 
és mire számítanak nyáron és az év végéig. A múlt havi nyomtatott számunkban négyet tettünk közzé, most 
újabb négyet olvashatnak. A terjedelmi korlátok miatti, rövid húzásokat (…)-tal jelöljük.  
A teljes, friss cikkek folyamatosan elérhetők online újságunkon.

B I R Ó G Y U L A 
A L P O LG Á R M E S T E R, 

A 8. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET
 KÉPVISELŐJE (BUDAÖRS 

FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET – BFE)

 Tavaly a koronavírus-jár-
vány hirtelen megjelenése az első 
pillanatban mindenkit nagyon 
megdöbbentett. Az elején jobban 
megijedtünk, pedig akkor még 
nem is volt akkora a baj, mint az-
tán a második, meg főleg a harma-
dik hullám idején, amely sokkal 
erősebb volt. Ennek ellenére a har-
madik hullámban már mindenki 
lazábban kezelte a helyzetet, sok-
kal fegyelmezetlenebbek voltak az 
emberek, holott az országos hatá-
sait is tekintve, egy sokkal erősebb 
szakasza volt a járványnak.

Mint magánember az idősebb 
korosztályba soroltattam – mint-
hogy én hamarosan betöltöm a 
hetvenet – s azt mondta a házi-
orvos, amennyit tudok, maradjak 
otthon. Nehezen éltem meg ezt 
az időszakot, hogy nem lehet a 
családdal, az unokákkal találkoz-
ni, és a jövőt tekintve is minden 
bizonytalan volt. Két húsvét is így 
telt, hogy csak távolról üdvözöl-
tük egymást. Karácsonykor ugyan 
volt egy kis lazítás, de annak aztán 
meg is lett a böjtje a harmadik 
hullámmal…

A hivatal is bezárt, otthonról 
dolgoztunk, Skype-on tartot-

tuk a kapcsolatot, úgy lehetett az 
ügyeket is intézni, így nem voltak 
nagy fennakadások. Maximálisan 
kihasználtuk a technika adta le-
hetőségeket, ami az elején kicsit 
döcögős volt, de aztán szépen 
belejöttünk, mint mindenki. A 
polgármestert ki kell emelni, ő 
vitézül állta a sarat, hiszen az ak-
kori törvények értelmében ő maga 
dönthetett volna mindenben, de 
ezt soha nem egyedül tette meg, 
minden esetben kikérte a képvi-
selő-testület véleményét és azo-
kat figyelembe véve hozta meg a 
döntéseit. Semmilyen döntés nem 
született meg úgy, hogy arról a 
képviselő-testület nem tudott – ha 
az képviselő-testületi hatáskörbe 
tartozott. És ezek a döntések szin-
te azonnal felkerültek a honlapra 
is.

2020-ban az időközben meg-
jelenő pandémia előtt elkészült a 
költségvetés, de azon már a nyár 
folyamán változtatni kellett, hi-
szen az eredetileg tervezett bevé-
teleink a gazdaság járvány miatti 
várható megroppanása, továbbá a 
járvány elleni védekezés finanszí-
rozása miatt erre a költségvetési 
egyensúly folyamatos biztosítása 
okán mindenképpen szükség volt 
(nagyjából 270 millió forintot a 
város is elköltött a járvány okozta 
rendkívüli veszélyhelyzet okán). 
Iskolák, óvodák fertőtlenítőszerét 
finanszírozta a város, pedagógu-
sok, óvónők tesztelését is. A véde-
kezésen kívül ingyen étkeztetést 
biztosított az önkormányzat. Az 
első hullámban, aki kérte, mert 
nem tudta megoldani az étkezé-
sét, az kapott, kortól függetlenül. 
Később már rászorultság alapján 
juttattuk. A kiszállításban fiata-
labb képviselőtársaim segítettek. 
Engem nem engedtek, még úgy 
sem, hogy csak fuvarozzam őket.

Azon kívül a tavalyi év folya-
mán kikerült a költségvetésünk-
ből ideiglenesen 172 millió forint, 
a gépjárműadó, de erről később 
kiderült, hogy nem ideiglenes, 
és valószínűleg már sosem fog az 
önkormányzathoz visszakerülni, 
legalábbis a 2022-es állami költ-
ségvetés ezt mutatja.

Továbbra is elveszik (álláspon-

tunk szerint jogellenesen) idén a 
kb. 3 milliárd forintra rúgó össze-
get „szolidaritási hozzájárulás” cí-
mén, majd 2021-ben az iparűzési 
adó egy részét is, mintegy 1,3 mil-
liárd forintot is elvonta az állam. 
Ez nem ért minket váratlanul, 
sejtettük, hogy ez lesz, így a 2021-
es költségvetés eleve úgy készült, 
hogy ezeket már belekalkuláltuk, 
sokkal kevesebb beruházásra 
vállalkoztunk. Miután a járvány 
időszakában a sport és kulturális 
élet lényegében teljességgel visz-
szaszorult a korlátozások miatt, a 
sport, civil, kulturális szervezetek 
esetén a támogatásokkal arra töre-
kedtünk, hogy meg tudjuk őrizni 
a biztonságos működésüket.

Ahol tudtunk, a helyzethez 
alakítottuk a kiadásokat, és olyan-
ba bele sem kezdtünk, amiről lát-
tuk, hogy idén nem tud megvaló-
sulni. Azt reméltük, ha meglesz a 
zárszámadás 2021. május végén, 
marad egy nagyobbacska összeg, 
de nem maradt. Az eredetileg el-
tervezett költségvetés megvalósí-
tása történik most.

A költségvetés készítésénél 
fontos szempont volt, hogy a mű-
ködésre fordítandó pénzek megle-
gyenek, hogy a város ugyanolyan 
színvonalon tudjon működni, 
mint azelőtt (virágosítás, autóbusz 
közlekedés, villanyvilágítás, szö-
kőkutak) és ezt sikerült is megva-

lósítani az 5,4 milliárd forint hiány 
ellenére is.

A 25 ezer főnél kisebb telepü-
léseknek az állam visszaadta az 
iparűzési adót, illetve az ötvenezer 
főnél nagyobb városok egy része is 
kapott kompenzációt. A harminc 
ezres Budaörs e két kategória közé 
esik, tőlünk azt kérték, adjunk 
meg célokat, amiket szeretnénk 
megvalósítani, és majd elbírálják, 
kaphatunk-e rá valamilyen ösz-
szeget. Útépítésre és a Farkasréti 
úti óvoda felújítására adtunk be 
pályázatot, de végül nem kaptunk 
semmit.

A lakótelepen ketten vagyunk 
képviselők, Stift Nándor és én, de 
elmondhatom, hogy ami a leg-
szükségesebb volt, azokat meg-
oldottuk. Tavaly és az idén is 40 
milliós keretünk volt arra, hogy 
járdát, parkolót építsünk, melye-
ket meg is valósítottunk. Befejező-

dött az autóbusz végállomás vég-
leges kialakítása, 2021-ben annak 
már csak minimális költsége volt. 
Nagyobb beruházásokba persze 
nem kezdtünk.

Amikor lehetőség nyílt beoltat-
ni magunkat, én azonnal kértem 
és meg is kaptam február-márci-
usban két Pfizert és ha lehetséges, 
egy harmadikat is fogok kérni, 
nem tartok az oltástól, úgy vélem, 
minden jobb, amit az oltás okoz-
hat, mint amit a betegség. Az ma 
már bizonyítható, hogy az oltás 
ad védettséget, csak azt nem tud-

ják, hogy milyen mértékűt. Azt se 
tudjuk persze, hogy ennek tíz év 
múlva lesz-e valamilyen mellék-
hatása, de olyan sürgősen volt rá 
szükség, hogy nem ért rá öt-hat 
évig kísérletezni rajta. Azt mond-
ják, hogy ez előbb-utóbb olyan ví-
russá fog válni, mint az influenza, 
hogy hozzászokunk, de nyilván a 
különböző egyéb betegségekkel 
küzdőkre különbözőképpen hat. 
Most már a 12 év feletti gyereke-
ket is oltják. A legnagyobb uno-
kám 17 éves, ő már megkapta 
mindkét oltást. Van még három 
unokám, négytől nyolcévesig, aki-
ket még nem lehet oltani, nagyon 
féltem őket attól, hogy olyan vírus 
mutálódik előbb-utóbb, ami majd 
éppen ezt a korosztályt fogja tá-
madni.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e 
még olyan a világ, mint a 
pandémia előtt volt, azt monda-

nám, hogy nem. Bizonyára nem 
fog minden ugyanúgy működni. 
Azt nem tudom, hogyan lehetne 
megfékezni a járványt, de, ahogy 
most csináljuk, így nem valószí-
nű, azaz bedobtuk a gyeplőt a lo-
vak közé s ment mindenki, ahova 
akart. De annak sem örülnék, ha 
újra otthonról kellene dolgoz-
ni, karanténban, kijárási tilalom 
mellett. Azzal tisztában vagyok, 
hogy a gazdaságnak működnie 
kell, de meg kellene találni az 
arany középutat. A szakemberek 
szerint nemsokára jön a negye-

dik hullám, de remélem, az nem 
lesz olyan súlyos lefolyású, mint 
a harmadik. Nehéz okosnak len-
ni, mert láthatóan a szakemberek 
sem tudják, mit mondjanak, nem 
jutnak egységes álláspontra.

DR. RIT TER 
GERGELY 

H Á Z I O R V O S, 

A 6. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
 KÉPVISELŐJE (BFE)

 „Borzasztó másfél év volt, az 
kétségtelen” – kezdte Dr. Ritter 
Gergelyt. A képviselő-testületi 
munkáról ő is elmondta, hogy 
bár hagyományos módon nem 
lehetett sem bizottsági, sem tes-
tületi üléseket tartani és a várost 
érintő ügyekben a polgármester-
nek kizárólagos döntési joga volt, 
ennek ellenére a veszélyhelyzet 
idején Wittinghoff Tamás kikérte 
a véleményüket. (…) Körzeté-
nek történéseiről kiderült, hogy 
– hasonlóan Budaörs többi ré-
széhez – nagy beruházások nem 
voltak. (…) Kisebb felújításokra 
került sor, a szükséges útjavítá-
sokon kívül a csapadékvíz-el-
vezetés javítása a Petőfi Sándor 
utcában és a Baross utca – Szé-
les utca kereszteződésében lévő 
híd rekonstrukciója zajlott le. El 
kellett azonban halasztani a ter-
vezett körforgalom kialakítását a 
Garibaldi – Csata utca kereszte-
ződésénél, pedig régóta tárgyal-
nak róla, hogy meglegyen. „Jó 
lett volna már megcsinálni, mert 
eléggé kaotikus ott a helyzet” – fo-
galmazott a képviselő.

Amilyen kevés esemény tör-
tént az elmúlt másfél évben a 
doktor úr választási körzetében, 

praxisában annál több munka 
akadt. Bár a pandémia alatt, fő-
ként az első időszakban a most 
februárban elkezdett oltásokig, 
minimálisra csökkent a személyes 
orvos-beteg látogatások száma, 
de emiatt jócskán megemelke-
dett a mindenféle hírközlő esz-
közön (email, telefon) keresztüli 
megkeresés. „Nehéz időszak volt, 
naponta 5060 levelet kellett fel
dolgoznunk, de volt, hogy 600at” 
– mondta Dr. Ritter Gergely. „Az 
oltások beindulásával pedig más
hogy volt rossz” – folytatta. „Szó 

volt arról, hogy van oltási terv, de 
ennek nyoma sem látszott. Csak a 
kapkodás, az összevisszaság, a fe
jetlenség uralta ezt az egész idősza
kot, iszonyatos káosz volt” – tudtuk 
meg a valóságot az orvostól.

Ezért aztán Ritter doktor-
nak szünet nélkül oltania kellett, 
húsvétkor és pünkösdkor is. A 
szervezetlenség miatt pedig több 
ezer telefonhívást kellett lebonyo-
lítani a páciensekkel. „A húgom 
és a lányom is részt vett ebben, 
sokszor éjszakába nyúlóan telefo
náltunk” – mesélte. Mindemellett 
egyéb plusz feladataik is voltak. 
„A kórházak kiürítettek egy csomó 
ágyat, szerintem teljesen fölöslege
sen, ezért azoknak a betegeknek a 
gondozása, akiket a kórházakban 
kellett volna ellátni, szintén a mi 
feladatunk volt” – avatott be a rész-
letekbe Dr. Ritter Gergely. Majd 
hozzátette, a szakrendelők orvosai 
közül nagyon sok orvos – idősebb, 
fiatalabb egyaránt – megijedt a 
járványtól és nem dolgozott. Ez 
azért nehezítette a helyzetet, mert 
azok a betegek, akiknek beutaló 
nélküli szakrendelőre lett volna 
szükségük, szintén háziorvosaik-
hoz fordultak. A több mint négy-
ezer pácienssel rendelkező praxis 
megközelítőleg 80%-át beoltották 
már a második dózissal is, de au-
gusztusban folytatódik a harma-
dik oltással.

A háziorvos szerint a zűrzavar 
kialakulásában szerepet játszottak 
egyes politikusok átgondolatlan 
kijelentései is, például amikor 
Szijjártó Péter külügyminiszter 
bejelentette a híradóban, hogy a 
repülőtéren ott van 600 ezer Pfizer 
vakcina, másnap több száz telefon 
érkezett, érdeklődve, hogyhogy 
nem akar Ritter doktor azzal ol-
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tani. „Még mi voltunk a hibásak, 
hogy nem Pfizerral oltunk! Hasz
talan mondtuk, nehezen hitték a 
páciensek, hogy hiába van ott a 
reptéren a Pfizer, ha itt a rendelő
ben meg nincs egy darab se belőle!”

Vagy ilyen volt például a kis-
mamák oltása körüli félreértés, 
amikor felröppent a híre, hogy 
kismamákat is oltanak, s erre 
rögtön elözönlötték a terhes kis-
mamák az összes oltópontot, be 
is dőlt mindjárt az első nap az 
egész rendszer, hasonlóan ah-
hoz, amikor egy péntek reggeli 
rádióinterjújában Orbán Viktor 
megpendítette, hogy aznap bárki 
kérhet Pfizert. Később kiderült, 
hogy ez nem hivatalos bejelentés 
volt, csak Novák Katalinnak eszé-
be jutott, hogy valamelyik közös-
ségi oldalán írjon arról, milyen jó 
lenne beoltani a kismamákat. De 
ezt mindenki rögtön komolyan 
vette. „Hívtam a kormányhivatalt 
ez ügyben, de fogalmuk sem volt, 
hogy mi az álláspontjuk. Egy hét
be telt, mire hivatalossá vált, hogy 
tényleg lehet oltani a kismamákat, 
de az még külön bonyodalmat oko
zott, amikor kiderült, hogy ebbe a 
szoptatós kismamák nem tartoz
nak bele.”

Arra a kérdésre, hogy jutott 
idő a gyógyításra, a doktor úr azt 
válaszolta: „Azt szokták mondani, 
hogy egy nap 24 órából áll, de ak
kor még ott az éjszaka” – ami sok 
mindent elárul.

A koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos statisztikáról nincsenek 
pontos adatok. „Az ÁNTSZ nem 
tudja, hogy a kormányhivatal mit 
tud, a kormányhivatal pedig nem 
tudja, hogy az ÁNTSZ mit tud. 
Nem egyszer fordult elő az, hogy a 
kormányhivatal kért tőlünk ada
tot, azt megküldtük nekik, majd az 
ÁNTSZ kérte, hogy nekik is küld
jem át, mert a kormányhivataltól 
nem tudták neki átküldeni. Ennyit 
a szervezettségről” – közölte a dok-
tor úr.

Némileg javított a járvány 
helyzeten, amikor a Favipiravir 
nevű gyógyszert bevetették és már 
hozzá lehetett jutni. Az enyhe és 
középsúlyos tüneteket mutató po-
zitív betegeknek lehetett adni.

Megkérdeztük, hogy Dr. Ritter 
Gergely szerint valóban szüksé-
ges-e a harmadik oltás. Válaszában  
kifejtette, hogy a kínai és az orosz 
(?) vakcinákról utólag derült ki, 
hogy nem elég hatékonyak. Elein-
te senki nem ismerte a vírus tulaj-
donságait, sem az oltóanyagokkal 
kapcsolatban nem kaptak hivata-
los, korrekt leírást. Az is kiderült, 
hogy a kínaiak 60 éven felüliekből 
összesen talán 100 embert oltottak 
a másfél milliárdos Kínában. Amit 
nálunk úgy fordítottak le, hogy a 
kínaiak azért nem oltották az idő-
sebbeket, mert inkább a munka-
képes lakosságot oltották, hogy ne 
essenek ki a munkából. Valójában 
azonban azért nem oltották őket, 
mert ebben a korcsoportban nem 
volt hatékony. „Most ennek a levét 
isszuk, amikor a harmadik oltás
ról van szó. Bár arról is megoszlik 
a szakma véleménye, hogy meny
nyire kell komolyan venni, hogy 
valakinek vane antitest vagy nincs 
a szervezetében, mert az immun
válasz nem csak ebből áll. De azt 
mutatják a felmérések, hogy bizony 
a kínaival és az orosszal (?) komoly 
fenntartások vannak ilyen szem
pontból, úgyhogy most augusztus
ban beindul a harmadik menet.”

A beszélgetés során kiderült, 
a koronavírus elleni vakcina nem 
olyan, mint az influenza elleni 
oltás, amit évente adnak. Léte-
zik ugyanis egy influenza figyelő 
szolgálat, mely úgy működik, 
hogy az orvosoknak be kell jelen-
teni az influenza gyanús eseteket 
az ÁNTSZ-nél, majd az ÁNTSZ 
adott esetben mintát vesz a be-
tegtől, tipizálják azt a vírustör-
zset, amit a beteg torkából levet-
tek, majd a WHO-n keresztül az 
egész világon összesítik ezeket 

az eredményeket, s megnézik, 
melyik az a négy leggyakrabban 
előforduló törzs, amelyek a leg-
több megbetegedést okozták, és 
a következő évi influenza oltást 
ezekből dolgozzák ki.

Ezzel szemben a koronavírus 
elleni, úgynevezett booster oltá-
sok esetében az mRNS technoló-

gia miatt (ami információt köz-
vetít) arra is van lehetőség, hogy 
ezeket a tulajdonságokat a gyártó 
megváltoztassa, így gyorsan tud 
reagálni az újabb variánsokra. Ez a 
booster oltás lenne az, ami bevet-
hető a variánsok ellen, de a har-
madik oltás nem ilyen. Azt inkább 
egy emlékeztető oltásnak vagy 
serkentő oltásnak lehetne nevez-
ni, mert az a feladata, hogy akinél 
nem termelődött antitest a keleti 
oltóanyag ellen, azt megpróbálja 
Pfizerrel vagy Modernával stimu-
lálni, hogy mégiscsak termeljen.

Dr. Ritter Gergely véleménye 
szerint érdemes a gyerekeket is 
beoltatni. „Tizenkét éves kortól 
lehet oltani a gyerekeket szülői be
leegyezéssel, de nem nagyon tolon
ganak a jelentkezők, pedig a követ
kező szakaszban inkább ők lesznek 
az érintettek. A Delta és a brazil 
variáns elsősorban a gyerekeknél 
okoz komolyabb megbetegedése
ket” – tudtuk meg. Valószínűleg 
érdemes lenne még az iskolakez-

dés előtt oltani, mert ha a gyere-
kek újra összekerülnek az iskolá-
ban, a járvány ismét felerősödhet.

A jövőt tekintve a doktor úr 
nem mert jóslásba bocsátkozni, 
hogy milyen erős lesz a negyedik 
hullám. Azonban annyit elmon-
dott, hogy a lakosság 50%-os 
átoltottsága még kevés. „Csak 80
90%os átoltottságnál lehetne azt 
mondani, hogy meg lehet úszni 
nagyobb veszteségek nélkül a jár
ványt” – mondta.

M O L N Á R G Á B O R 
 AZ 5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET 

KÉPVISELŐJE (BFE)

 „Nincs olyan budaörsi, akire 
az elmúlt másfél év valamilyen 
módon ne hatott volna negatívan. 
Nekem is elhunyt néhány nagyon 
kedves barátom. Előtte sem gon
doltam, hogy vicc ez az egész, de 
amikor ilyen közelről érintett, meg
döbbentett. Közeli hozzátartozóim 
is betegek voltak, de nekik sikerült 
átvészelni” – kezdte mondandóját 
Molnár Gábor. „Beszélnek oltásel
lenességről, de az én környezetem
ben – pedig ismerek pár száz em
bert, senkitől sem hallottam, hogy 
nem fogja magát beoltatni” – foly-
tatta. Persze az oltásra tavasszal 
várnia kellett, mert háziorvosának 
Dr. Ritter Gergelynek rengeteg, 
köztük sok idős páciense van, akik 
elsőbbséget élveztek.

Tragédiák kísérték tehát ezt a 
nehéz időszakot, de a város ereje 
is megmutatkozott, mert kiderült, 
a bajban megvan bennünk a jó 
szándék. „Mindenhol segítséget, 
összefogást láttam” – mondta 
Molnár Gábor.

Ez szerinte különösen érvé-
nyes a körzeti orvosokra, ápo-
lókra, akik emberfeletti munkát 
végeztek, ahogy Molnár Gábor fo-
galmazott: „nem 168 órát dolgoz
tak egy héten, hanem 200at”. A 
BTG dolgozóira, akik a rendkívüli 
helyzetben a szokásos munkáju-

kon kívül fertőtlenítettek min-
dent.(…). „A koronavírusjárvány 
első hullámában az önkormányzat 
mindenki számára biztosított me
leg ételt, aki igényelte, nemcsak a 
rászorulóknak, hanem bárkinek, 
aki nem akarta elhagyni otthonát. 
Ezeknek a kiszállításában fiatalabb 
képviselőtársaim segítettek” – em-
lékezett vissza a képviselő.

(…) Tavaly is nyáron volt egy 
kis szünet a járványidőszakban, ez 
idén megismétlődik. „A körzetem
ben megnyíltak a közösségi terek, a 
PostARTon Selmeczi Ági remek 
programokat szervez” – folytatta 
Molnár Gábor. Az uszoda, sport-
csarnok sokáig zárva volt, most 
nyár elején korlátozni kellett a be-
lépést, mert az uszoda és a strand 
kapacitásához képest az öltözők 
kicsik, „de legalább kinyithatott 
újra, a nyár végén meg talán a 
hosszúra nyúló kánikulai napok 
miatt a magasabb látogatottság a 
BTG sok veszteségét valamelyest 
kompenzálja” – jegyezte meg.

A tavaly márciusban kezdő-
dött vírusjárvány rányomta a 
bélyegét a város működésére is. 
„Nagy beruházások megvalósí
tására nem gondolhattunk, bár a 
tervek megvannak. A körzetemnek 
szerencséje volt, hogy a járvány
időszak elején a rossz minőségű 
Dózsa György utcát sikerült felújí
tani, parkolókat kialakítani benne. 
S bár ez nem volt  hatalmas beru
házás, azért ha tudtuk volna előre, 
hogy lesz még második, harmadik 
hullám, akkor lehet, hogy jobban 
meggondoltuk volna ezt is. Mert 
egykét kátyút el lehet viselni, de az 
intézmények működése fontosabb 
és ilyen elvonások mellett nagyon 
át kell gondolni, mire költsünk.”

Arra a kérdésre, milyen beru-
házás az, ami nem valósult meg 
a körzetében, Molnár Gábor úgy 
felelt, hogy nem kezdi el felso-
rolni, mert elég sokáig tartana. 
„A nagyobb baj az, hogy nem is 
tudjuk, mikor lehet ezeket pótolni” 
– mondta. A járvány miatt csak a 
szociális célú plusz kiadások 150 
millió forintjába kerültek az ön-
kormányzatnak, s ezt nem tudta 
senki előre tervezni. Volt rá pénz, 
nem sajnáltuk rá, de ez is kiesés 
máshonnan. „Budaörs mindig a 
szociális hálójáról, illetve az intéz
ményeinek a magas színvonalá

ról volt híres, és nem szeretnénk, 
ha ebben adódnának komolyabb 
problémák.”

Önkormányzati képviselő 
1998 óta vagyok, s most harmad-
szor a pénzügyi bizottság elnöke, 
de még mindig elszörnyülködöm 
a beruházási árakon, bár tudom, 
hogy ez a realitás. Nagyon régi 
terv volt például, hogy az összes 
óvodaudvart megcsináltatja az 
önkormányzat, utoljára a Tavasz 
utcai, Csicsergő óvoda udvara 
maradt. Csak ennek a felújítása 
(új burkolat, új játékok, parkren-
dezés) 160 millió forint.

Az iparűzési adó lefelezése a 
kormány által szintén rengeteg 
pénzt elvitt, ezen kívül az a 170 
millió is kiesett a költségvetésből, 
amit korábban a gépjárműadó-
bevétel jelentett és elvontak a köz-
ponti költségvetésbe. A gyakran 
emlegetett, mintegy hárommilli-
árd forint szolidaritási adó ugyan-
csak nagyon hiányzik a beruházá-
sokhoz. „Elismerem, hogy vannak 
Budaörsnél rosszabb helyzetben 
lévő önkormányzatok. Természe
tesen szükség van a szolidaritási 
adóra. Azzal nem értek egyet, hogy 
arányaiban egy harminc ezres la
kosú kisváros fizesse meg az egész 
országnak, kis túlzással persze. S 
ha tudnám, hogy ez a pénz tényleg 
olyan célra lesz felhasználva, ami 
a szegényebb települések érdekeit 
szolgálja, akkor még inkább támo
gatnám, hogy segítsük egymást. 
De hát erről szó sincs, ezért sem 
a mértékével, sem az elosztásával 
nem értek egyet”.

Évek óta az egész város büsz-
ke volt az iskoláira, hogy milyen 
jól felszereltek, milyen modernek 
– tért át az oktatásra a képviselő. 
Majd állami fenntartásba vonták 
őket, és például amikor az Illyés 
gimnázium uszodájában tönk-
rementek a berendezések, azt 
mondta a tankerület, hogy nincs 
pénze a javításukra. Az önkor-
mányzatnak kellett megcsináltat-
ni. „Nem hiszem, hogy az lenne a 
megoldás, ha a tankerülettől nem 
jön pénz, hagyjuk lerohadni, ami 
már megvan. De egyszer minden 
tartalék elfogy. Vannak azonban 
olyan további karbantartási, fel
újítási munkálatok, 
amelyek szintén száz
milliós nagyságrendű

Társat keres 
Budapesti, főiskolát végzett, egyedül élő 
NYUGDÍJAS ÖZVEGY 171/82/80 éves férfi 
keresi budaörsi, nyugdíjas 151/50/66 éves özvegy 
hölgy társát, akinek csak én kellek és akit nem 
cserélnék senki másra. Jelentkezését várom a  
kistamasj8@gmail.com email címen, illetve  
a 06 30/9321-290 telefonszámon

Felvételi előkészítő gimnáziumba
4. -, 6. -, 8. – osok számára,

egyéni felkészítés, a hiányosságok korrigálásával

 Budaörsi helyszínen: 0630/203-0709 

A Z Ü G Y V É D J E G Y Z E T F Ü Z E T É B Ő L…

Lakás 
kiürítési perek

Sok bérbeadó problé-
mája, hogy a bérlője 
nem fizet és bár fel-
mondtak neki, de nem 
hajlandó önként kiköl-
tözni. Minél hama-
rabb meg kell indítani 
a jogi eljárást a lakás 
kiürítése iránt, hiszen 
minden hónap súlyos 
anyagi veszteséget 
jelenthet. Nemcsak a 
bérleti díj nem folyik 
be, a rezsiköltségek is 
a tulajdonos kárát 
növelik. 

Alapvetés, ha lakás kiürítésé-
ről van szó, hogy mindenkit óva 
intek bármiféle önkényes, erő-
szakos magatartástól. Nagyon 
könnyű belecsúszni egy önbí-
ráskodásba, akkor pedig „a fagyi 
visszanyal”, ahogy azt mondani 
szokták. 

A bíróság az ingatlan kiürí-
tését elrendelő határozatban a 
kötelezett kérelmére különös 
méltánylást érdemlő esetben 
legfeljebb hat hónapig terjedő 
teljesítési határidőt állapíthat 
meg, ha az ingatlan a kötelezett 
lakóhelye, egyúttal az ő és köz-
vetlen családtagjainak egyedüli 
lakóingatlana,  a kérelemben a 

kötelezett valószínűsítette, hogy 
a saját és családja elhelyezését 
ideiglenesen sem tudja biztosí-
tani,  a per során nem sújtották 
pénzbírsággal, továbbá nem ta-
núsított rosszhiszemű magatar-
tást, és  nem önkényesen elfog-
lalt lakást kell kiüríteni.

A végrehajtó a lakóingatlan 
kiürítésének foganatosítását a 
november 15-től április 30-ig ter-
jedő időszakot követő időszakra 
halasztja el, ha a kötelezett ma-
gánszemély. Nincs helye halasz-
tásnak az önkényesen elfoglalt 
lakás kiürítése során, vagy ha a 
kötelezettel szemben korábban 
rendbírságot szabtak ki.

A bíróság – erre irányuló 
végrehajtási kifogás esetén – a 
kiürítés foganatosítására utasít-
ja a végrehajtót, ha a kötelezett 
vagy a vele egy háztartásban 
élő személy a kiürítendő lakó-
ingatlan helyett más beköltöz-
hető lakóingatlan használatára 
jogosult,  a végrehajtást kérő a 
halasztás időtartamára a kötele-
zett elhelyezéséről gondoskodik, 
vagy a magánszemély végrehaj-
tást kérő valószínűsíti, hogy a 
kiürítendő lakóingatlan birtokba 
vétele nélkül lakhatása nem biz-
tosított.

A moratórium lejártát köve-
tően a lakóingatlan kiürítésének 
foganatosításáról a végrehajtó 
soron kívül intézkedik.

A bíróság az önkényesen 
elfoglal lakás kiürítését – végre-
hajtható okirat kiállítása nélkül 
– nem peres eljárás során hozott 
végzésben rendeli el. E végzés 
elleni fellebbezésnek nincs ha-
lasztó hatálya.

A kormány által elrendelt 
veszélyhelyzet a lakáskiürítések 
foganatosítását késlelteti. 

dr. Moravcsik krisztina

BőveBBen: 

moravcsik.hu
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ek, és ha idén nem csináljuk meg, 
jövőre a duplájába kerülnek, vagy 
már meg se lehet őket  csinálni, az 
új meg még drágább lenne. S azt 
se tudja ugye senki, hogy jövőre 
mi lesz, de valószínűleg nem lesz 
jobb a helyzet, mint jelenleg.”

LÖ F L E R DÁV I D 
(FIDESZ-KDNP)

 A fideszes képviselő írásban 
küldte meg válaszait. 

(…) Szomorú volt átélni és 
látni a bezárt intézményeket, a 
kiürült éttermeket, az üres ut-
cákat, parkokat, a nézők nélküli 
sportrendezvényeket. A távol élő 
családtagok sem találkozhattak 
egymással. A személyes kontak-
tusok lecsökkentése érdekében a 
képviselő-testületi ülések megtar-
tásának lehetősége is megszűnt, a 
döntéshozatal pedig mindenhol 
polgármesterek kizárólagos hatás-
körébe került.

Magyarország Kormánya a 
rendelkezésre álló ismeretek alap-
ján folyamatosan vezette be a jár-
ványügyi intézkedéseket, amelyek 
egy része a járvány megfékezése 
szempontjából nélkülözhetetlen 
védekezéshez, másik része pedig a 
gazdaság talpon maradása és újra-
indítása érdekében születtek. Ma 
az egész világon közös álláspont, 
hogy a vírus terjedésének meg-
fékezése és halálos lefolyása ellen 
az egyetlen hatékony védekezés 
az oltás. Magyarország kormánya 
mindent megtett annak érdeké-
ben, hogy a lakosság számára be-
szerezze a megfelelő mennyiségű 
vakcinát és megszervezze a lakos-
ság beoltását.

Budaörsön már megszokhat-
tuk a baloldali városvezetőktől – 
de főleg a polgármestertől -, hogy 
minden megnyilvánulásukban/
közösségi média felületeiken, le-
gyen az interjú, ünnepi beszéd, 
átadóünnepség, megemléke-
zés, tájékoztató, kormányellenes 

kampányüzeneteket próbálnak 
erőltetve átadni, mellőzve a helyi 
ügyeket, problémákat.

A koronavírus-járvány elején 
bíztunk abban, hogy ez az idő-
szak a veszélyhelyzetre való te-
kintettel inkább az összefogásról 
fog szólni és nem a politikai csa-
tározások terepe lesz. Sajnos nem 
így történt. Országosan és helyi 
szinten is azt tapasztaltuk, hogy 
miközben az emberek összefog-
nak, a kormány a védekezésre 
koncentrál, addig a baloldal  a ví-
rushelyzetből “halálkampánnyal” 
próbál valamiféle politikai előnyt 
kovácsolni. Helyben Wittinghoff 
Tamás eleinte a járványadatok 
megbízhatóságát és az elvégzett 
tesztek mennyiségét bírálta, mi-
közben a WHO Magyarországot 
dicsérte, majd a 2020-as érettségi 
megtartását tartotta aggályosnak, 
ami akkor sok érettségizőt és szü-
leiket bizonytalaníthatott el. Azon 
már meg sem lepődhetünk, hogy 
Wittinghoff Tamás egyik Facebook 
ismerőse volt azaz álmentős, aki az 
MSZP-s Korózs Lajos videójában 
is szerepelt, nagy botrányt kavarva. 
(A tévedésért Kórózs Lajos elné-
zést kért! –a szerk.)

De a járványhelyzet igazán 
megdöbbentő megnyilvánulását 
Laczik Zoltán tette közösségi fe-
lületén, ahol is az orosz vakcinák 
sós tengervízzel való feltöltésével 
„ironizált/humorizált” saját véle-

ménye szerint. Ezt mi nem tudjuk 
viccesnek vagy ironikusnak elfo-
gadni, mert ha még annak is szán-
ta nagy nyilvánosság előtt,   em-
beréletek és az oltakozásba vetett 
bizalom volt a tét. Bár Laczik Zol-
tán utólag egy zavaros nyilatkozat-
ban próbált magyarázkodni azzal, 
hogy ő csak ironikusan fejezte ki 
magát, mert egyébként oltáspárti, 
de bocsánatot azóta sem kért. Az 
eset komolyságát mutatja, hogy 
a Budaörs Fejlődéséért Egyesület 
és a közösségi felületein mindig 
aktív Wittinghoff Tamás az ügy-
ben kínosan hallgat, még Laczik 
Zoltán magyarázkodó nyilatko-
zatát sem osztották meg. (Laczik 
Zoltán válaszát online újságunkon 
olvashatják: https://budaorsinaplo.
hu/laczikzoltanvalaszollofler
davidvadjaira/ a szerk.)

Helyi önkormányzati képvise-
lőként fontos számomra, hogy a 
budaörsiek érdekeit képviseljem, 
még akkor is, ha ez nem min-
dig könnyű a többségben lévő 
baloldali képviselőkkel és pol-
gármesterrel szemben. Lassan 
már meg sem lepődünk, hogy 
előterjesztéseink, módosító in-
dítványaink jelentős része rendre 
lesöprésre kerül, de amellett a 
kétszínűség mellett már nehezen 
tudunk elmenni, hogy a Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület képviselői 
azt a javaslatunkat sem támogat-
ták – már második alkalommal 
-, hogy Budaörsön tartson több 
közmeghallgatást a képviselő-tes-
tület. 2020-ban a járványhelyzet 
miatt még online formában sem 
került megtartásra a betervezett 
évi egy alkalom sem. És ez miért 
kétszínűség? Miközben a politikai 
pártok készülve a 2022-es válasz-
tásokra “utcafórumokat”, találko-
zókat, programokat szerveznek, 
amin a BFE képviselők is gyakran 
feltűnnek – sőt már a polgármes-
teri kabinet vezetője is feltűnt 
ilyen fórumon más településen 
-, a Budaörsön teljes többségben 

lévő baloldal nem tartja fontosnak 
a budaörsi lakosság problémáinak 
nyilvános meghallgatását. (Arról, 
hogy ősszel lesz közmeghallgatás, 
ha a járványügyi előírások engedik, 
a képviselők a június 30i testületi 
ülésen döntöttek. Itt hangzott el az 
is, hogy online milyen fórumokon 
küldheti el kérdéseit a lakosság fo
lyamatosan a város vezetésének – a 
szerk.)

A politikai hisztériakeltés a 
2022-es választások közeledté-
vel csak nőni fog, hiszen jelenleg 
úgy tűnik, elsősorban ez érdekli 
a baloldali városvezetést. A város 
jövőjére vonatkozó koncepciók, 
elképzelések hiányosak vagy egy-
általán nincsenek. A vírus tovább-
ra is jelen van, és mindannyiunk 
közös felelőssége, hogy mielőbb 
véglegesen megszabaduljunk tőle.

L AC Z I K ZO LTÁ N 
(BFE)

 Ő is írásban válaszolt lapunknak.
Amikor a számítógép billen-

tyűzetén ezeket a sorokat írom, 
önkéntelenül arra gondolok: a 
Budaörsi Napló által felkért kép-
viselők visszatekintései valamikor 
még történelmi kordokumen-
tumok is lehetnek. Talán honis-
mereti kutatók fogják elemezni, 
miként zajlott le 2020-2021-ben 
Budaörsön a koronavírus-járvány, 
annak minden vonatkozásával 

Önálló tanulás elsajátítása 
az aktuális tananyagon keresztül, a gyakorlatban;

- az értelmezés nehézségei, - a hiányosságok, - a diszfunkciós zavarok,
olyan tényezők a gyermekek életében, amely korrekcióra szorul.

 Budaörsi helyszínen: 0630/203-0709 
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ÜGYVÉDI IRODÁBA klasszikus titkárnői 
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dr.moravcsik@moravcsik.hu email 
címre megküldött önéletrajz útján

együtt, s milyenek lehettek a ve-
szélyhelyzet szerteágazó hatásai. 
Nem lesz könnyű dolguk, hiszen 
szubjektív beszámolókkal talál-
koznak, és ezekből alighanem ve-
gyes kép áll össze.

Visszatekintve az elmúlt más-
fél évre, többféle érzés tolul fel 
bennem. Most, ezekben a napok-
ban, éppen élvezzük a nyarat és a 
maszkviselés nyűge alóli felléleg-
zést, s talán kevéssé gondolunk 
arra a harmincezernyi honfitár-
sunkra, akik ezt már nem tehetik 
meg. Annyi magyar áldozatra, 
mint Budaörs teljes lakossága! 
Várnám, hogy sorsukról, történe-
tükről méltóképpen essen szó az 
országos közéletben. Láthassak 
például a mindannyiunk pénzéből 
fenntartott „közmédiában” olyan 
alkotásokat, amelyek feldolgozzák 
a hétköznapok tragédiáit. Tartok 
tőle, hogy hiába várok ilyesmit, hi-
szen úgy tűnik, hogy kellemetlen 
téma ez a kormányzat számára.

Nem feledkezhetünk meg 
azonban az áldozatokról, hiszen 
egyedi és megismételhetetlen 
emberek voltak. Érző szülők, 
testvérek, barátok, s nem kínos 
statisztikai számadatok. Miként 
máshol, manapság Budaörsön is 
sokak családjában, ismerősi köré-
ben is inkább az árnyék, mintsem 
a napfény a mindennapok megha-
tározója: gyászolnak, gyászolunk 
hozzátartozót, kollégát, ismerőst. 
Legyen ez a gyász itt minálunk 
közös!

Az egyik érzés tehát, ami en-
gem áthat, az a társaink elvesztése 
miatti fájdalomé.

S akkor mindjárt előkerül 
egy másik érzés, az őszinte kö-
szöneté. Kiemelten a budaörsi 
egészségügyi dolgozók iránt, de a 
helyi közigazgatás minden olyan 
munkatársát megilletően is, akik 
derekasan helytálltak az értünk 
való küzdelemben. Méltatlan len-
ne nem említeni a számos önkén-
test, de ne feledjük azt sem, hogy 
a Budaörs Fejlődéséért Egyesület 
képviselői és külsősök is részt vet-
tek például az ételszállításban, a 
köztisztaság fenntartásában. Vol-
tak, akik élelmiszer-adományokat 
gyűjtöttek és adtak át az idősek-
nek, a BTG dolgozói gyakrabban 
takarították a köztereket, mások 
bevásároltak az idősek számára, 

vagy éppen figyelemmel kísérték a 
hogylétüket. A segítők sorát hosz-
szasan lehetne folytatni. Ám leg-
alább ennyire fontos aláhúzni azt 
a példás fegyelmezettséget, amely-
lyel a budaörsi lakosok végrehaj-
tották a járványügyi intézkedése-
ket – mindannyiunk védelmében.

Hatalmas köszönet illeti a tett-
re kész és felelősségteljes budaörsi 
polgárokat!

Végül nem hallgathatom el 
a felháborodás érzését sem. Ha 
egy kormány a járvány álcája 
mögé bújva elveszi az önkor-
mányzatok bevételeinek jelentős 
hányadát, azt nehéz a pandémia 
elleni harc részének tekinteni. 
Európa nyugati felén nem elvon-
tak a településektől, hanem külön 
forrásokat juttattak nekik, hiszen 
jelentősen megnőttek a feladataik.

Nálunk sajnos az állam a ví-
rustámadás kellős közepén magá-
hoz vonta a helyi gépjárműadót, 
továbbá lefelezte a településeket 
megillető iparűzési adót, újabb 
csapást mérve a rendszerváltás 
egyik vívmányára, az önkormány-
zatiságra. Ha ehhez hozzávesszük 
a korábban bevezetett másik je-
lentős állami sarcot, az ún. szoli-
daritási hozzájárulást, akkor Bu-
daörs évi öt és fél milliárd forinttól 
esik el. Mennyi utcát, játszóteret, 
óvodát lehetne ebből az irdatlan 
összegből felújítani!

A kormányzati sarcok elle-
nére azért – igaz, nem csekély 
erőfeszítések árán – fejleszteni 
is tudtunk, bár kétségkívül nem 
olyan léptékben, mint szeret-
nénk. Választókerületemben 
például, az 1-es számúban, meg-
épült a Mosoly utca- Hegyalja 
utca közötti gyalogoslépcső, a 
Szüret utcai támfal, vagy a Domb 
utcai parkolósáv, telepítettünk 
forgalomcsillapító műtárgyakat 
is, hogy csak kiragadott példákat 
említsek. Nem hagytuk tehát, s 
továbbra sem hagyjuk magunkat 
sarokba szorítani!

Igen, felháborítónak tartom a 
járvány mögé bújtatottan, vissza 
a múlt irányába, a letűnt tanács-
rendszer felé tett hatalmi lépé-
seket. Egyszersmind azonban 
derűlátó is vagyok, Bródy János 
dalcímének parafrázisával élve: 
Lesz még magyar önkormány-
zatiság!

5. RÉSZ

„Irodában otthon”
Az irodabútor-gyártás 
számos anyagot hasz-
nál. A kárpitozott búto-
rok külön kategóriát 
alkotnak a bútorok 
népes családján belül, 
ezért most ezeket vizs-
gáljuk meg közelebbről 
tanácsadónk Bőhm 
Zoltán Ákos, akit ápri-
lisban mutattunk be. 
Öt éve alapította saját 
irodabútor kereskedő 
vállalkozását.

Legutóbbi alkalommal a bútorok 
egyik fő alkotóeleméről, a faanyagok-
ról beszéltünk. Ezúttal a másik fontos 
összetevőjüket, a kárpitokat vizsgáljuk 
meg közelebbről.

A kárpitozott bútorok külön ka-
tegóriát alkotnak a bútorok népes 
családján belül, legyen szó ágyakról, 
kanapékról, székekről, számos helyen 
megtaláljuk ezt az eljárást, gyakran 
alászivacsozva, hogy kényelmesebbek 
legyenek. 

Fontos leszögezni, hogy az otthoni 
célra használatos kárpitozott bútorok 
megengedőbbek az anyaghasználat 
terén irodai társaiknál. Otthon nem 
feltétlenül zavar minket, sőt gyakran 
tetszetős, ha a bútorok bolyhosak, 
puhák, vagy akár érintésre változó 
száliránnyal, színüket változtatva re-
agálnak. Ezek a tulajdonságok mun-
kahelyünkön ritkán jönnek jól, hiszen 
gyakran a rendezetlenség érzését 
kelthetik vendégeinkben. Valamint ki 
szeretne folyamatosan kilapult párná-
kat rendezgetni,esetleg tisztogatni a 
piszokkal eltelítődött bolyhokat?

Ez csak pár érv amellett, hogy iro-
dánkat irodába készült bútorokkal ren-
dezzük be.

Nem kevésbé fontos, hogy az iroda-
bútorokat lényegesen nagyobb kopás 
ellenállóságú szövetetekkel kárpitozzák 
be. Ezt a martindale ciklussal mérik, és 
ennek mérőszáma alapján dönthetünk 
arról, hogy bútorunk mennyire fogja 
állni a használatot, legalábbis a szövet 
kopását, bolyhosodását illetően. Míg 
az irodabútorokat minimum 50 000 
martindale ellenállóságú szövettel 
kárpitozzák, elérve akár a 150 000-et, 
addig otthoni kanapénk kárpitja való-
színűleg nem éri el a 20 000-et sem. 

Szintén fontos, hogy a profesz-
szionális felhasználás esetén több 
egyéb tulajdonságát ellenőrizhetjük a 
felhasznált szöveteknek, hiszen eze-
ket gyakran biztonsági szabályozások 
is előírják. Ilyen többek között, hogy 
az anyagok hipoallergének legyenek, 
vagy akár láng-állóak (nem tűzállóak, 
de egy parázs nem gyújtja be), esetleg 
UV-állók. Bár ez utóbbi nem azt jelenti, 
hogy bármeddig bírja a nap sugarait, de 
lényegesen később romlik az ellenálló-
sága vagy változik a színe.

Akár kárpitokról, akár a faanya-
gokról kell döntetni, ha a megfelelő 
helyen járunk, akkor szakértő kollégák 
olyan szempontokat is elénk tárhatnak, 
amikre nem is gondolunk. 

További információk:

offisolution.hu
+36 70/397-0693
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Nyitás: 
augusztus 

23-án

Szeptember 11-én lesz 
lomtalanítás a lakótelepen

Budaörsön a szemétszállí-
tás mellett a lomtalanítást is az 
ÉTH Nkft. (Érd és Térsége Hul-
ladékkezelési Nonprofit Kft.) 
végzi hivatalos közszolgáltató 
státuszban. A budaörsi  lakóte-
lepen  évente egyszer van lomta-
lanítási akció, ez idén szeptember 
11én, szombaton lesz. Azon tár-
sasházak esetében, melyek nem 
a város lakótelepi övezetében ta-
lálhatók, a társasház közös képvi-
selőjével egyeztetett időpontban 
végzi el a szolgáltató a begyűjtést 
az összes lakó számára. A csalá-
di házas övezetben élők pedig a 
BTG Nkft. (Budaörsi Telepü-
lésgazdálkodási Nonprofit Kft.) 
ügyfélszolgálatán keresztül 
igényelhetik a lomtalanítást az 
ÉTH Nonprofit Kft-től évente 
egyszer ingyenesen, két köbmé-
ter mennyiség terjedelemben, 
amennyiben egyébként is előfi-
zetői a szemétszállításnak.

Azokat a nagy darabos hul-
ladékokat nevezzük lomnak 
(például ágybetét, bútor, játék, 
kerékpár, szőnyeg, szánkó, ba-
bakocsi), amely a közszolgál-

tatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedényzetben (kuka) nem 
helyezhető el, de ide tartoznak a 
kisebb méretű, használhatatlanná 
vált vagy használaton kívüli tex-
til, fém, fa, műanyag alapanyagú 
tárgyak. Utóbbiak jellemzően 
nagyobb mennyiségben képzik 
azt a mennyiséget, ami már lom-
talanítást igényel, de akkor az el-
szállítást megkönnyítendő, illetve 
a szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve, dobozolva lehet össze-
készíteni az elszállításra.

NEM TARTOZIK A LOM-
TALANÍTÁS KERETÉBEN 
ELSZÁLLÍTTATHATÓ HUL-
LADÉKOK KÖZÉ:
•       gally, salak, trágya, szalma, 

egyéb növényi és állati hul-
ladék, építési, bontási hulla-
dék,   egyéb mezőgazdasági, 
ipari hulladék;

•       elektromos, elektronikai ké-
szülékek (például TV-ké-
szülék, számítógép, hűtőgép, 
mosógép, háztartási kisgép);

•       veszélyes hulladékok (festé-
kek, permetszerek, egyéb ve-
gyi anyagok), gumiabroncs;

•      heti szemétszállítás körébe 
tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói te-
vékenységből származó hul-
ladék.

A lomtalanítás keretében 
nem elszállíttatható veszélyes és 
e-hulladékoktól a veszélyes hul-
ladék gyűjtési akció keretében 
szabadulhatnak meg a lakosok. 
Ez évente egyszer, októberben 
kerül megrendezésre a lakóte-
lep területén. 

A KERTES HÁZAK INGAT-
LANTULAJDONOSAI AZ ÉTH 
NONPROFIT KFT-TŐL REN-
DELHETIK MEG A LOMTA-
LANÍTÁST AZ ALÁBBI MÓ-
DOKON:

A BUDAÖRSI ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATON SZEMÉLYE-
SEN: 

Dózsa György utca 21., nyit-
vatartási időben, hétfő 7:30 – 
15:30, szerda 7:00-19:00, péntek 
7:30-12:30

TELEFONON:
•    06 23 421 010-es központi 

számunk tárcsázása után a 8-as 
mellék (hulladékszállítás) kivá-
lasztásával.

•    A 06 30 937 8299 mobil te-
lefonszámon hétfő, kedd, szer-
da, csütörtök 7:30 és 15:30, pén-
teken 7:30 és 12:30 óra között.

ÍRÁSBAN:
• A lomtalanitas@btg.hu      

email címre küldött levéllel.
• Honlapunkon www.btg.hu, 

a főoldal jobb oldalán ta-

lálható „bejelentés, panasz” 
menü legördülő listájából 
kiválasztott „lomtalanítás 
megrendelése” pont haszná-
latával.

A BEJELENTÉSEK SORÁN 
AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓ-
KAT KELL MEGADNI:

az ingatlantulajdonos neve 
és címe, mobil és/vagy vonalas 
telefonszáma, e-mail címe.

A lomtalanítási igényeket 
nyilvántartásban rögzítik, össze-
vetik az addig beérkezett bejelen-
tésekkel, majd értesítik az ügyfe-
leket a lehetséges időpontról.

A lomtalanítási hulladék el-
szállítására  szombati napon, 
8:00 és 17:00 óra között kerül-
het sor.

A lomtalanítás időpontjában 
az ingatlantulajdonosnak vagy 
hozzátartozójának otthon kell 
tartózkodnia és a szolgáltatás el-
végzését aláírásával igazolnia kell.

A lomtalanítási hulladékot a 
lakóingatlanon belül, kapu mel-
lett úgy kell elhelyezni, hogy azt 
a lomtalanítást végző munkatár-
saink könnyen megközelíthessék.

(A lakótelepen, illetve társas-
házak esetében a lomok kihelyez-
hetők közterületre is.)

Amennyiben a visszaigazolt 
időpontban mégsem kerülne ki-
helyezésre a lom, az ÉTH Non-
profit Kft.-nek nem áll módjában 
másik időpontot biztosítani. For-
rás: BTG Nonprofit Kft. honlapja

Forrás: btG

I N G AT L A N E L A DÁ S É S V É T E L (3.  R É S Z )

Az ár 
meghatározása 

Miután elköteleződtünk 
az eladás mellett (erről 
olvashattak az előző 
részben) eljutottunk 
ahhoz a részhez, amikor 
meg kell határoznunk, 
hogy mennyiért szeret-
nénk értékesíteni az 
ingatlant – írja szakértő 
szerzőnk 

Az értékesítés idejét jelentősen 
lerövidítheti egy jól meghatározott 
ár. Több tényező is szerepet játszhat 
abban, hogy milyen áron érdemes 
meghirdetni az eladásra szánt ingat-
lant. De a legfontosabb annak meg-
határozása, hogy mennyi időnk van 
arra, hogy eladjunk. Ha van időnk, 
akkor érdemes a legmagasabb áron 
(álomáron) kezdeni. Azonban ennek 
óriási lehet a hátránya. Ha eltúlzott 
az ár, akkor nem érkeznek érdeklő-
dők vagy csak ingatlanosok, esetleg 
„kiöregszik” a piacról az ajánlatunk, 
vagyis azt az érzetet keltheti, hogy 
azért nem kel el az ingatlan hosz-
szabb ideje, mert van valami olyan 
hibája, ami miatt több ember is elállt 
tőle. S erre az első reakció sem jó, 
hogy akkor többször csökkentjük 
az árat, mert milyen mértékben? 
A gyakori változtatás pedig azt a 
látszatot kelti, hogy bizonytalanok 
vagyunk és akár egy nagyobb alkut 
is elfogadunk. Ha viszont nagyon 
alacsonyan határozzuk meg az árat, 
akkor több érdeklődő jelentkezik 
egyszerre rövid időn belül, ami mi-
att úgy érezhetjük, hogy túl olcsón 
adtuk el az ingatlanunkat… Van 
olyan eset is, amikor annak alapján 
döntünk az árról, hogy a szomszéd 
ingatlan mennyiért kelt el. Fontos 
tudnunk, hogy MINDEN ingatlan 
egyedi, még két látszólag hasonló 
lakás is különböző áron kelhet el. 
Ezért minden ingatlannak megvan 
az egyedi eladási ára. Ne hasonlítsuk 

máséhoz az ingatlanunkat, kérjük in-
kább értékbecslő segítségét!

Hol hirdessünk? Az ingatlanos 
portálokon, mint tudjuk, az embe-
rek nagy része nem jut tovább az 
első pár oldalon. Legyen bár ingat-
lanunk a legjobb a környéken, nem 
fogunk érdeklődést tapasztalni, ha 
nem emeljük ki a hirdetést. Ha pe-
dig többször letöröljük és feltesszük, 
azt a látszatot kelti, hogy sürgős az 
eladás, hiszen aki vásárolni szeretne, 
nagy valószínűséggel már nézelődik 
a piacon, ráismer. 

Bár vannak, akik azt mondják, 
hogy a nyomtatott hirdetés és a 
szórólapozás elavult eszköz, vannak, 
akikhez csak ez jut el. Ragasztha-
tunk, tehetünk információs táblá-
ra a környezetünkben marketing 
anyagot – úgynevezett flyereket –, 
melyekre érdemes a lényeget pár 
szóban leírni. Kiemelve a méretet, 
az elhelyezkedést, a szobák számát 
és az árat, telefonszámot. Valamint, 
hogy felkeltsük az érdeklődést írjuk 
pár pozitív jellemzőt az ingatlanról. 
Az aljára érdemes a telefonszámot 
és az emlékeztető kulcsszót több-
ször egymás után felírni és közötte 
elvágni, hogy letéphessék.

Már az első hirdetés megjele-
nésekor készüljünk fel arra, hogy a 
vevő vagy ügyvédje kéri a tulajdoni 
lapot, térképkivonatot (térképmáso-
latot), a hatályos társasházi alapító 
okiratot, a megosztási szerződést, 
ha egy tulajdoni lapon több ingat-
lan is található egy helyrajzi számon. 
Továbbá  a szolgalmi jog bejegyzést, 
a műszaki alaprajzot, az energetikai 
tanúsítványt, az éppen érvényben 
lévő építési szabályzatot, valamint 
műemlék védelem is lehet egy épü-
leten, ami korlátozhatja a kívánt 
átépítés lehetőségét és ezt nem sza-
bad elhallgatni. Érdemes előkészíte-
ni ezeket a dokumentációkat.

sotkovszki tíMEa

BőveBBen: 

www.st-homme.com

Rendelés telefonon: 06 70/676-7026 
vagy a futárszolgálatoknál az interneten keresztül
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www.latinovitsszinhaz.eu

SZÉKELY CSABA

öröm és boldogság
rendező ALFÖLDI RÓBERT • bemutató 2021. SZEPTEMBER 18.

ERICH KÄSTNER • LŐKÖS ILDIKÓ • SZEMÁN BÉLA • NYITRAI LÁSZLÓ

emil és a detektívek
rendező SZEMÁN BÉLA • bemutató 2021. OKTÓBER 2.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

a kis herceg
rendező VARSÁNYI PÉTER  • bemutató 2021. OKTÓBER 22.

TAKÁCS KATALIN • FRÖHLICH KRISTÓF • NAGY KATICA m.v.

BÖRÖNDI BENCE •  ILYÉS RÓBERT

HUBERT SELBY JR

rekviem
egy álomért
A színpadi adaptációt készítette NÉMETH NIKOLETT 

rendező BERZSENYI BELLAAGH ÁDÁM

bemutató 2021. SZEPTEMBER 4.

ős
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Pedagógusainknak 
augusztus 9-ével 
véget ért a vakáció. 

Kezdetét veszi 
a közös felkészülés 
a 2021/22. tanévre.

Iskolánk oktatási program-
ját frissítettük, új elemekkel 
bővülünk. 

Ezen célokat projektoktatást 
keretein belül valósítjuk meg, 
hangsúlyt fektetve a tanu-
lás tanulására, a komplex 
szemléletmód kialakításá-
ra, kiemelten fejlesztjük 
a tanulók önállóságát és 
probléma megoldási ké-
pességeit.

Az élménypedagógia 
jelen van mindennapja-
inkban. A játékelemek és 
játékmechanizmusok integ-
rálásával pedagógusaink 
minden tanulónkat képesek 
megszólítani, élmény szin-

ten bevonni a tanulás-tanítás 
folyamatába.

A játékosság által a diákok 
saját magukat motiválják az ak-
tív részvételre. Az így megszer-

zett tudás, mivel élményalapú 
- messzebbre mutató hatású.

Augusztus hónapban a pe-
dagógusok közösen kidolgoz-
zák a tanév menetét, a projekt-
feladatokat, átadják egymásnak 

ismereteiket, új készségeket, új 
módszertani elemeket sajátí-
tanak el, hogy szeptemberben 
ismét elvarázsolhassák diákja-
inkat.

A gyerekeknek üzenjük:
„Pihenjetek sokat, töltődjetek 

energiával, napfénnyel, barack-
lekváros kenyérrel, olvassatok, 
amikor csak tehetitek és kedvetek 
van hozzá, mozogjatok, társa-

sozzatok, szerezzetek ezer 
meg ezer élményt. 

Már alig várjuk, hogy 
szeptemberben láthas-
sunk benneteket – hogy 
mekkorát nőttetek, hogy 
meghallgassuk élmény-

beszámolóitokat.”
Iskolánk 1-6. osztá-

lyaiba, a még szabad fé-
rőhelyekre folyamatosan 
várjuk az átjelentkező 

tanulókat. 

E G Y Ú J A B B 
TA N É V 
K Ü S ZÖ B É N.. .

Játékos felvételi foglalkozásainkra augusztusban is lehet időpontokat foglalni.

Web: www.matrixsuli.hu Tel.: 0670/770-2256

ISKOLÁNKBAN NAGYOBB HANGSÚLYT FEKTETÜNKŰ  
A FENNTARTHATÓ OKTATÁSRA, CÉLUNK A:

- iskola szemléletének közelítése a valós élethez,

- természetben-társadalomban-gazdaságban jelentkező 
ok-okozati összefüggések felismertetése a tanulókkal,

- a felhasználható ismeretek átadása,

- a felelős, önállóan gondolkodni tudó felnőtté  
válás elősegítése.
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I T T  A TA N Á R O K N A K TÖ B B I D E J Ü K É S E N E R G I Á J U K J U T A TA N U LÓ K R A?

Néhány érv a magániskolák mellett
Már a nyár elején lezaj-
lottak a beiskolázások, 
azonban nem ritka, 
hogy sok család életé-
ben később történnek 
olyan nagy változások, 
például munkahely vál-
tás vagy a szülők válása, 
ami miatt költözésre 
kényszerülnek, akár az 
ország másik felébe, így 
értelemszerűen előáll-
hat az a helyzet, hogy 
augusztusban ismét az 
iskolaválasztás döntése 
előtt állnak. 

 Mivel az állami intézmé-
nyek többnyire zsúfoltak, 

gyakran harminc fölötti osztály-
létszámokkal, érdemes körülnéz-

ni az alternatív illetve magánis-
kolák, tanulócsoportok között is.

Az ingyenes állami iskolák-
kal szemben a magánintézmé-
nyeknek tandíjat kell fizetni, de 
aki ki tudja gazdálkodni, annak 
ez rendszerint megéri, ha figye-
lembe vesszük a magániskolák 
nyújtotta előnyöket, pluszszolgál-
tatásokat.

Elsősorban az szól mellettük, 
hogy kisebb létszámúak az osztá-
lyok, illetve a tanulócsoportok. A 
tanároknak több idejük és ener-
giájuk jut a tanulókra külön-kü-
lön, ami a felzárkóztatásban és a 
képességek kibontakoztatásában 
egyaránt előnyös, sőt, a szülőkkel 
való kapcsolattartás és együttmű-
ködés is hatékonyabb lehet ebben 
a rendszerben. Az állami iskolák-
ra mostanában jellemző felüle-
tesség (tisztelet a kivételnek!) , a 
rohamtempóban oktatás helyett 

a magánintézmények lehetőséget 
adnak diákjaiknak az élmény-
szerű, elmélyültebb ismeretszer-
zésre, a tematikus tananyag-fel-
dolgozásra, és ehhez megvannak 
az eszközeik, infrastruktúrájuk, 
ami az államiakra egyre kevésbé 
jellemző, különösen azóta, hogy 
az iskolákat nem a települések, 
hanem az állam fenntartásába 
vonták, és nem jut pénz nem-
hogy fejlesztésre, de a legalapve-
tőbb felújítási munkálatokra sem. 
Hasonló okok miatt egy magán-
iskolának a belső kialakítása is 
harmonikusabb, családiasabb 
hangulatot teremthet, például 
klubszobával, mert a kellemes 
környezet, a szorongásmentes 
légkör lehetőséget teremt arra, 
hogy a tanulók könnyen fogadják 
be az ismeretanyagot. 

Milyen szempontok szerint 
választhatunk a magániskolák 

közül? Fontos lehet annak elvi 
beállítottsága, például egyházi, 
vagy valamely, általa fontosnak 
tartott érték mentén haladó, 
mint hagyományőrző vagy kör-
nyezetvédelmi. S ezek az iskolák 
jellemzően szakosodnak (lehet 
reál vagy humán beállítottságú, 
vagy az idegen nyelvekre fektetik 
a hangsúlyt), ami nem jelenti azt, 
hogy vannak tantárgyak, amelyet 
elhanyagolnak, csupán célirányo-
sabb felkészülést biztosítanak ta-
nulóik számára azok érdeklődése 
szerint, a továbbtanulást előse-
gítve. Így ha már korán kiderül 
a gyerekről, hogy mi érdekli iga-
zán, abból többet kaphat, mint 
máshol. Az államiakhoz képest 
kisebb megkötöttség révén szin-
te személyre szabottan kínálnak 
fakultásokat, melyhez már csak a 
gyereket kell hozzárendelni. 

b. É.

––

Kedves Szülők! 

Szeretettel várunk minden érdeklődő  
családot tájékoztatóinkra! 

Pedagógiai programunkról  
és a jelentkezés feltételeiről 

bővebb tájékoztatás 
 található honlapunkon: 

 toparkiskola.hu 

Elérhetőségeink: 

2051 Biatorbágy, Sasbérc utca 1. 
(Tópark Város  

az M0 és M1 kereszteződésében) 

+36 30 524 7635 
info@toparkiskola.hu 

    Tópark Alternatív Iskola 

TA N É V K E Z D É S 

a  Creascola 
új campusán

A 2021/2022-es tanévet 
új helyén kezdi 
a Creascola Innovatív 
Nyolcosztályos 
Gimnázium, de továbbra 
is Budaörsön, 
immár a Terraparkban, 

a Liget utca 3/a-ban.

Iskolaváltáson gondolkodsz? Hatodi-
kos, hetedikes, nyolcadikos vagy kilence-
dikes leszel? A pótfelvételi legközelebbi 
jelentkezési határideje: 2021. augusztus 20. 

Kiknek javasolja, hogy használják ki a 
pótfelvételi lehetőségét? – kérdeztük Papp 
Györgytől, a Creascola igazgatójától.

„A tavalyi év tapasztalata alapján a 
diákjaink 20%-a volt az, aki közvetlenül a 
tanévkezdést megelőzően vagy az új tanév 
elején döntött az iskolaváltás mellett.

A Creascolába érdeklődő, céllal ren-
delkező, motivált diákokat várunk. Valljuk, 
hogy az iskola nem a tanítás, hanem a ta-
nulás tere. Igyekszünk olyan környezetet 
teremteni, ahol a diákok minden nap kí-
váncsiak valamire, segítséget adunk abban, 
hogy tanuljanak meg tanulni. A Creascola új 
campusát is ennek megfelelően alakítottuk 
ki. Gimnáziumunkban van követelmény, az 
előző tanévben szép országos versenyered-
ményeket értünk el. Nevelési munkánkban 
azt tartjuk szem előtt, hogy az iskolaidőben 
minél több minden ragadjon a gyerekekre, 
a tanulás pedig folyamatos legyen.”

A jelentkezők fő motivációja kapcsán 
az igazgató a következőket osztotta meg: 
„Sokan felvételiznek olyanok, akik valami-
ért kilógtak osztályukból, úgy érezték, hogy 
visszahúzza őket jelenlegi tanuló csoport-
juk vagy a 45 perces frontális órák, illetve 
nem tartják megfelelő tanulási formának 
a sok házi feladatot, mely este 9-ig tartó 
tankönyv előtt üléssel jár. Ezen változtat 
gyökeresen az élmény alapú, felfedeztető 
oktatás. A Creascola másik erőssége a ki-
sebb létszámú osztályok és az iskola meg-
tartó közössége.

Sokakban élhet az aggodalom, hogy az 
odafigyelő és szerető légkört megteremtő 
tanító néni után a felső tagozatonon zajló 
oktatás személytelenebb, melynek követ-
kezménye a fogyó osztálylétszám. Ennek 
oka többnyire a túlterhelt tanárok, az egyre 
gyakoribb tanárhiány, a gyorsuló fluktuá-
ció. Nálunk azonban ezekkel biztosan nem 
kell számolni.“- válaszolta.

a FElvÉtElivEl kapcsolatos 
inForMációkról bővEbb tájÉkoztatás: 

https://creascola.hu/felveteli-6-, 
7-,8-vagy-9-osztalyba

a szabad HElyEkről 
itt találsz MEG MindEnt: 

https://creascola.hu/osztalyaink

Jegyek vásárolhatók a Broadway Jegyirodákban, a helyszínen: Budaörs Városi Sportcsarnok és Uszoda,  
Budaörs, Hársfa utca u. 6. illetve a BULÁKE irodájában: 2040 Budaörs, Patkó u. 7.

Elővételben: 6800 Ft, a koncert napján: 7800 Ft, VIP: 12 000 Ft
További információk: www.bulake.hu

A koncert jótékonysági jellegű, eredménye a Buda-környéki  
Látássérültek Közhasznú Egyesületének munkáját támogatja.

VÉDNÖK: WITTINGHOFF TAMÁS, BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

ÚJ IDŐPONT!
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NEWSTERRA

A Terrapark és a magyarok 
FRANCIA SZEMMEL

Gael Mahe-Desportes 30 éve 
dolgozik a C tömb egyik leg-
újabb bérlőjénél, az Apave Ma-
gyarország Kft. anyavállalatánál. 
Mint „Business Development 
Executive”, azaz üzletfejlesztési 
vezető, 3 éve feladata a cég-
csoport 45 külföldi leányválla-
latának látogatása, munkájuk 
figyelemmel kísérése. Japán, 
Belgium és sok más ország 
mellett Magyarország is hozzá 
tartozik. Mindegyik általa fel-
ügyelt országba évente négy 
alkalommal látogat el, így olyan 
időkben, amikor nincs járvány, 
szinte állandóan úton van. A 
magyarországi és budaörsi be-
nyomásairól, tapasztalatairól 
kérdeztük.

Franciaországban kevesebb 
a Terraparkhoz hasonló iroda-
park található, mint nálunk - 
mondta. Ismerte azt az irodát 
is, ahol a cégük korábban volt 
és ő adott engedélyt a magyar 
ügyvezetőnek a Budaörsre köl-
tözésre és nem bánta meg. Arra 
a kérdésre, hogy szerinte előre-
lépés-e az új helyük, határozott 
igennel válaszolt, és sorolta az 
előnyöket: zöld környezet, nagy 
terek, könnyű parkolás, a sok 
bérlőből álló jó közösség, kelle-
mes terasz a dolgozók örömére. 

Franciaországban a nagyobb 
irodaházak inkább nagyváros-
okban vannak, ahol a dolgozók 
számára adott a közösségi köz-
lekedés, mert legtöbbjük nem 
autóval jár a munkahelyére. 
Ezekben az irodaházakban vi-
szont sokan dolgoznak egy nyi-

tott térben, az Apave-nél példá-
ul 300-an. Ilyen terekben fontos 
és van is klimatizálás, ami azon-
ban egyébként nem jellemző 
az országban egyéb helyeken, 
hiszen viszonylag kevés az az 
időszak, amikor nagy a hőség. 

Előkerült a Covid, illetve 
a járvány témája is. Megtud-
hattuk, hogy a beszélgetéskor 
(2021. augusztus eleje) Fran-
ciaországban még mindig kö-
telező zárt terekben a maszk 
viselése és ezért sok helyen, 
sok cégnél a dolgozók tovább-
ra is inkább otthonról végzik 
a munkájukat. Arról is mesélt 
Gael, hogy Japánban idén a 
pandémia miatt nem is járt, 
mert nagyon szigorúak a sza-
bályok, és ha valaki külföldről 

érkezik, két hétre biztos karan-
ténban kell maradnia úgy, hogy 
az ajtó előtt rendőr áll. Ugyanis 
a japán lakosság rendkívül kis 
százaléka van beoltva, mert fél-
nek tőle. Tudomása szerint más 
országokban pedig, mint példá-
ul Vietnámban, azért alacsony 
az átoltottság, mert nem jutnak 
hozzá elegendő oltóanyaghoz. 
Itt nálunk jobb a helyzet. 

S vajon Gael hogy látja a 
magyar embereket? Szeret 
bennünket, mert mosolygósak 
vagyunk és fiatalos a gondol-
kodásmódunk – mondta. Az 
országra vonatkozóan pedig el-
sőként emelte ki, hogy nagyon 
jó a közbiztonság. 

sziláGyi Éva

ÚJ BÉRLŐK:
Resolutio Tanácsadó Zrt,

 C tömb C épület, bruttó 41 m2 

Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt, 
D2-es épület, bruttó 23 m2 

Dolett Bt., 
D12-es épület, bruttó 22 m2 

Náray-NRV Kft, 
D3-as épület, bruttó 44 m2 

VISSZATÉRT:
Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, 

D10-es épület, bruttó 22 m2

HOSSZABBÍTOTT:
S&T Consulting Hungary Kft, 

C tömb A,B,C épületek, bruttó 3 811 m2 – hosszabbítás

BIZTOS 
PARKOLÓ- 

HELY 
 KEDVEZMÉNYES

 ÁRON 

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

lyik irodaépülettől 
maximum 200 méter távolságra 

kínálunk lehetőséget, 
hogy ne kelljen az utcán

 parkolóhelyet keresgélni. 

Bárki bérelhet tőlünk 
parkolót, rendkívül kedvező áron, 

de a saját bérlőink 
az alapárból további

 kedvezményt kapnak. 

Hívjanak bennünket a táblán is 
látható 0623/423-323-as  

telefonszámon és rövid idő alatt 
szerződést köthetünk, 
és máris megkapják 

a belépőkártyát 
a sorompó nyitásához.

P E R F E C T U S CO N S I L I U M K F T.

„Egyedi megoldások igényes ügyfeleknek!”
A Perfectus Consilium 

Kft. júniusban költözött be a 
Terraparkba, így már előző hír-
levelünkben szerepeltek az újak 
listáján. A cég 2013-ban azzal 
a küldetéstudattal indította el 
tevékenységét, hogy üzleti part-
nereinek működését optima-
lizálja, támogatást és ügyviteli 
tanácsadást nyújtson, mindezt 
magas színvonalon és elsősor-
ban költséghatékonyan. „Cégünk 
alapítása óta teljes mértékben 
magyar tulajdonosi körrel, illetve 
székhellyel rendelkezik, melyet 
a jövőben is meg kívánunk őriz-
ni, mivel azt valljuk, hogy pozi-
tív változást leghatékonyabban 
azok tudnak elérni, akik a nemze-
ti viszonyokat és sajátosságokat 
jól ismerik, azok iránt elkötele-
zettek és felelősséget éreznek” - 
osztotta meg velünk dr. Remete 
Sándor ügyvezető.

Profiljukba tartozik a teljes 
körű ügyviteli tanácsadás mellett 
az információbiztonság, vala-
mint 2018 elejétől egyik vezető 

szolgáltatási üzletággá a szerve-
zetekre vonatkozó GDPR megfe-
lelőség-vizsgálat, felkészítés és 
az adatvédelmi tisztviselői fel-
adatok ellátása vált. Amennyiben 
vállalkozásának problémát jelent 
az adatvédelmi és információbiz-
tonsági előírásoknak való meg-
felelés, szervezete hatékonysági 
problémákkal küzd, munkaügyi 
tanácsadásra van szüksége vagy 
a közigazgatási szervekkel való 
kapcsolattartása megnehezült, 
keressen őket bizalommal! Új 
szolgáltatásként 2020-tól meg-
jelent az üzleti piacot kiszolgáló 
projektmenedzsment és pro-
jektalapú feladatok, engedélye-
zések és hatósági ügyintézések 
ellátása is. A hozzájuk fordulók-
nak minden esetben komplex és 
szervezetre szabott segítséget 
nyújtanak, mottójuknak megfe-
lelően: „Egyedi megoldások igé-
nyes ügyfeleknek!”

„Vállalatunk korábban is bu-
daörsi székhellyel rendelkezett, 
így jól ismertük a Terrapark el-

helyezkedése és reprezentatív 
környezete által nyújtott előnyö-
ket. Külső szemlélőként szerzett 
pozitív tapasztalataink az első 
helyszínbejárással és az irodaház 
menedzsmentjével történt talál-
kozással megerősödtek és kibő-
vültek. Személyesen is megta-
pasztalhattuk, hogy a Terrapark 
Budaörs kiválóan megközelíthe-
tő, mégis csendes, zöldövezeti ré-
szén fekszik, bérlői pedig számos 
iparág és szolgáltatási szektor pi-
acvezetői közül kerülnek ki. 2021. 
tavaszán ezért úgy döntöttünk, 
hogy mi is szeretnénk a Terrapark 
dinamikusan fejlődő közössé-
gének tagjai lenni. A cég 3 fő fix 
alkalmazottal és egyéni vállal-
kozókkal valamint pár céggel 
szorosan együttműködve látja el 
feladatait és nyújt magas szintű 
szolgáltatást. A kollégák otthon-
ról és az ügyfeleknél dolgoznak 
elsősorban, így az irodai munka 
kiegészítő jellegű, de nagyon 
fontos és hasznos számunkra” – 
folytatatta a cégvezető.

„A májusi beköltözés óta 
eltelt időszak is megerősített 
bennünket abban, hogy jó dön-
tést hoztunk, hiszen a páratlan 
megközelíthetőség, a minőségi 
infrastruktúra és az inspiráló kör-
nyezet egyaránt elégedetté tette 
munkavállalóinkat és a hozzánk 
látogató ügyfeleket is. Nem elha-
nyagolható tényező továbbá az 
sem, hogy az irodaház menedzs-
mentje a költözés során felmerült 
valamennyi kérésünket és kérdé-
sünket rövid időn belül, profi mó-
don válaszolta meg, így az ezzel 
kapcsolatos teendőink száma, 
valamint azokra fordított értékes 
idő jelentősen lecsökkent, az így 
nyert kapacitásokat pedig ügyfe-
leink szolgálatába állíthattuk.

Biztosak vagyunk benne, 
hogy az eddig tapasztalt előnyök 
sora a jövőben csak bővülni fog, 
ez pedig mind dolgozóink mun-
kavégzésére, mind pedig ügyfe-
leink elégedettségére is pozitív 
hatás fog gyakorolni.”

S&T CO N S U LT I N G H U N G A RY K F T. 
Megszerették a Terraparkot

Az S&T Consulting Hungary 
Kft. a Terrapark egyik legfontos-
abb bérlője, és most a C tömb 
A,B,C épületekben bruttó 3 811 
négyzetméterre  hosszabbították 
meg a szerződésüket. Az okokról 
Kulcsár Sándor gazdasági igaz-
gatót kérdeztük.

Milyen szempontok szerint 
döntöttek a hosszabbításról?

A lokáció, barátságos kör-
nyezet illetve ár/érték arány 
döntött a maradás mellett. A 
munkatársak preferálják a zöld-
övezeti elhelyezkedést és az 
elmúlt közel 10 évben megsze-
rették a Terraparkot. Bízunk ben-
ne, hogy a Terrapark hasonlóan 
gondolkozik az ESG-vel kapcso-
latban mint mi, így további 

infrastruktúra fejlesztésekkel 
(például elektromos töltők) von-
zóbbá teszik az itt bérlők min-
dennapjait.

Vannak-e a Terrapark többi 
bérlője körében, vagy Budaör-
sön üzleti partnereik?

Igen, vannak. A Budaör-
si Polgármesteri Hivatal, a Pet 
Hungária és az Invitel, melynek 
a székhelye korábban szintén a 
Terraparkban volt, de már elköl-
töztek. A szolgáltatásaink igény-
bevétele kiválóan megoldható 
Budaörsön vagy közvetlen köze-
lében.

Van-e külön ajánlatuk a he-
lyi cégeknek?

Nincs, ez mindig egyedi mér-
legelés döntése.

Cégük életében milyen fon-
tosabb változásokat hozott a 
pandémia, illetve a Home Office?

Új szabályzatok kialakítása, 
rugalmasan a fertőzöttek számá-
nak változásához igazítva. Ez volt 
a legfontosabb, melyet a nulladik 
időpontban bevezettünk. Így a 
járvány felfutására és lecsengésé-
re hatékonyan tudtunk reagálni. 
A Home Office korábban is meg-
engedett volt a cégünknél, így ez 
csak a huzamosságában okozott

„Az S&T Consulting Hunga-
ry Kft. információ-tecnológiai 
tanácsadást, IT megoldások és 
szolgáltatások szállítását és in-
tegrációját, valamint testre sza-
bott, egyedi fejlesztéseket kínál. 
Portfoliónk a vállalatirányítási és 

szoftver szolgáltatási megoldá-
soktól, az ipari termék-életciklus 
menedzsment rendszereken és 
az IT infrastruktúrán (hálózatépí-
tés, szerver- és tároló rendszerek, 
virtualizáció) keresztül az IT biz-
tonsági megoldásokig terjed. Az 
S&T Csoport tagjaként Magyaror-
szágon túl 30 további országban 
állunk ügyfeleink rendelkezésére. 
Az S&T Csoport teljes 6 000 fős 
szakértői bázisa, valamint a Cso-
port saját IT gyártási kapacitásai 
állnak rendelkezésünkre, így le-
hetőségünk van teljesen egyedi 
hardver és szoftver környezetek 
kialakítására is (pl. kioszk megol-
dások, beágyazott PC megoldá-
sok, infotainment).” 

Bővebben: https://snt.hu
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N E  C S A K  K A R Á C S O N Y K O R  S E G Í T S …

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat jelenléte Budaörsön

„A Máltai Szeretet-
szolgálat több mint egy 
évtizede van jelen 
Budaörsön. Pontosan 
2021. október elsején 
lesz a tizenegyedik 
évfordulója a szolgálat 
és az önkormányzat 
együttműködésének. 
Ennek keretében a szo-
ciális alapellátás öt szol-
gáltatását nyújtjuk a 
város lakói számára” – 
írja szerzőnk, a budaörsi 
intézmény vezetője.

 A Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátása a Farkas-

réti út 55. szám alatt történik. 10 
fő értelmileg akadályozott, illetve 
mozgásában korlátozott személyt 
fogadunk az intézményben. 
A szakmai munka során nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
ellátottjaink képességükhöz mér-
ten, a lehető legnagyobb önál-
lósággal végezzék mindennapi 
tennivalóikat. Ideértve az önki-
szolgálási és higiénés teendőket, a 
különböző foglalkozásokban való 
részvételt, a szabadidő hasznos 
eltöltését. Így bevonjuk őket az 
étkezés előkészületeibe, a rendra-
kásba, a kert rendben tartásába, a 
programok tervezésébe. Minden 
olyan tevékenységbe bevonjuk 
klienseinket, ahol olyan tapasz-
talatokat, gyakorlati tudást sze-
rezhetnek, amit aztán az otthoni 
életviteli teendők elvégzésénél is 
kamatoztatni tudnak (ilyenek pl.: 
sütés – főzés, takarítás, teregetés, 
bevásárlás, közlekedés, stb.).

Így a közösen eltöltött 
hétköznapokat a „nem helyette, 
hanem vele” alapelv határozza 
meg.

Az idős ellátás helyszíne a 
Clementis László u. 20. szám 
alatti épületben folyik. Az intéz-

mény négy szolgáltatást nyújt a 
városban élő idős emberek szá-
mára.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 
keretében napi egyszeri meleg 
ételt biztosítunk a városban élő 
azon szociálisan rászoruló em-
bereknek, akik koruk, egészsé-
gi állapotuk, fogyatékosságuk, 
szenvedélybetegségük miatt nem 
tudják biztosítani önmaguk vagy 
családtagjuk számára. Az ételt ki-
szállítással kapják meg az idősek, 
illetve intézményünkből elvihe-
tik, vagy helyben fogyasztásra is 
lehetőségük nyílik.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: 
A házi segítségnyújtás magában 
foglalja a saját lakásukon törté-
nő segítségnyújtásnak minden 
olyan módját és tevékenységeit, 
melyeket az igénylő egészségi 
állapota, szociális helyzete miatt 
elvégezni már nem, vagy még 
nem képes. A gondozás alapve-
tő célja az is, hogy gondozónőink 
családpótló szerepet lássanak el, 
leküzdve az izoláció biológiai, 
pszichés és szociális következ-
ményeit. Munkánk célja, hogy 
az igénybe vevő az önálló életvi-
telét lakásán, lakókörnyezetében, 
szükségleteinek megfelelően mi-
nél tovább fenntarthassa. A házi 
segítségnyújtás keretébe tartozó 

tevékenységek célja  nem a hoz-
zátartozók teljes körű tehermen-
tesítése vagy kizárása a gondozási 
feladatokból, hanem a szükséges 
mértékű segítség nyújtása az el-
látás zavartalan biztosítása érde-
kében.

JELZŐRENDSZERES HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Olyan 
szociális szolgáltatás, ahol a sa-
ját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó 
készülék megfelelő használatára 
képes időskorú vagy fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvi-
tel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás keretében biztosítani 
kell:
•	 az ellátott személy segélyhí-

vása esetén az ügyeletes gon-
dozónak a helyszínen történő 
haladéktalan (a segélyhívástól 
számított 30 percen belüli) 
megjelenését az ellátott laká-
sán

•	 a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldása érdeké-
ben szükséges azonnali intéz-
kedések megtételét

•	 szükség esetén további egész-
ségügyi vagy szociális ellátás 
kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás folyamatos készenléti 
rendszerben működik. A diszpé-
cserközpont segélyhívás esetén – 
a segítséget kérő nevének, címé-
nek és az egyéb rendelkezésre álló 
információ közlésével – értesíti a 
készenlétben levő gondozót. A 
gondozónak 30 percen belül kell 
az ellátott lakásán megjelennie.

IDŐSEK KLUBJA: Az idős 
emberek leginkább a társaságot 
keresve jönnek a klubba, mely 
éppen ezért fő céljának tekinti, 
hogy hasznos időtöltést, szó-
rakozást és új kapcsolatokat 
biztosítson az idős embereknek, 
megakadályozva ezzel esetleges 
társadalmi izolációjukat. A klub 
programjai az idősek korához 
és érdeklődésük köréhez igazo-
dik. A klubban tehát a személyes 
gondoskodás áll a középpontban, 
a fizikai segítségnyújtás és szük-
séglet-kielégítés csak részlegesen 
jelenik meg. A foglalkozásokat, 
programokat a klubvezető szer-
vezi és vezeti. A foglalkozásokon 
való részvétel sohasem kötelező. 
A programok változatosak, min-
dig az idősekkel együtt történik a 
tervezés és megvalósítás. Nehéz 
lenne maradéktalanul felsorolni 
azokat a tevékenységeket, ame-
lyek az évek során jellemzőek 
voltak a minden napokra. Társas 
játékok, közös éneklés, táncolás, 
kirándulás, kézműveskedés, aján-
dékok készítése, ünnepekről való 
megemlékezés. A tagoknak le-
hetőségük van az intézményben 
ebédelni, lepihenni. Továbbra is 
várjuk azokat az időseket, akik 
szeretnének az otthoni magá-
nyukból társasághoz csatlakozni. 
Azok számára, akik önállóan nem 
tudnak eljutni intézményünkbe, 
lehetőséget biztosítunk autóval 
való szállításra is.

biró valÉria

MUNKATÁRSAKAT KERESNEK!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felvételt hirdet 
GONDOZÓ/ÁPOLÓ MUNKATÁRS munkakör betöltésére, házi segít-
ségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásban.

bővEbbEn: 

https://budaorsinaplo.hu/gondozo-apolot-keres-

a-maltai-szeretetszolgalat-budaorsre/

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felvételt hirdet 
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSBAN GONDOZÓ 
munkakör betöltésére

bővEbbEn:

 https://budaorsinaplo.hu/gondozot-keres-

budaorsre-a-maltai-szeretetszolgalat5/
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NOVAI ÉVA SZENIOR 
TÁJÉKOZÓDÁSI

 FUTÓ-VB-T NYERT 
A Budaörsön élő Novai Éva 
nyerte augusztus 8-án, Székesfe-
hérváron a szenior tájfutó világ-
bajnokság sprint versenyét W40 
kategóriában (női 40-44 éves 
korosztály). Három nappal ké-
sőbb a középtávú, terepen rende-
zett futamon bronzérmes lett. A 
korábban élsportolóként sokszo-
ros magyar bajnok és válogatott 
tájfutó háromgyermekes anyuka-
ként sem hagyott fel a sporttal, a 
most zajló világversenyre pedig 
többek között a Jókai Mór Műve-
lődési Ház Kocogi futóklubjának 
edzésein készült.

https://budaorsinaplo.hu/novai-eva-
szenior-tajekozodasi-futo-vb-t-nyert/

FOCI NB II: 
PONT NÉLKÜLI 
STADION AVATÓ

Hosszú időnek kellett eltelnie, 
mire valóban hazai pályán zen-
dült fel a „Hajrá Budaörs” rig-
mus. Csapatunk első bajnokiját 
játszotta az új arénában, ahová 
szép számmal látogattak ki a 
drukkerek. Márkus Tibor együt-
tese a Szolnokot fogadta. Kétgó-
los vezetést követően azonban 
a második félidő elején egy rö-
vidzárlatot követően 8 perc alatt 
három gólt is kapott csapatunk, 
így a végeredmény 2-3 lett.

https://budaorsinaplo.hu/
foci-nb-ii-pont-nelkuli-

stadionavato-budaorson/

A PATKÓ UTCAI 
SZELEKTÍV 

HULLADÉKGYŰJTŐ 
ÚJ HASZNÁLATI RENDJE
Változott a Patkó utcai elkerített 
szelektív hulladékgyűjtő sziget 
használatának rendje 2021. jú-
lius 1-jétől. Ahogyan eddig is, 
csak a háztartásokban keletkező 
újrahasznosítható papír, mű-
anyag, fém, társított italos karton 
(vagyis a tejes- és gyümölcslés, 
azaz a Tetra Pak doboz), sütőolaj 
és üveg (azon belül üvegpalack, 
illetve befőttes üveg) hulladék 
elhelyezésére szolgálnak a hul-
ladékgyűjtő szigetek, de a Patkó 
utcai gyűjtőpont jelenleg minden 
nap csak délelőtt 10 és este 20 
óráig tart nyitva és budaörsi 
lakcímkártyával rendelkező ma-
gánszemélyek vehetik igénybe, 
a lakcímkártya meglétét pedig 
ellenőrzik.

https://budaorsinaplo.hu/
a-patko-utcai-szelektiv-

hulladekgyujto-uj-hasznalati-rendje/

ASZTALITENISZ: 
BUDAÖRSIEK TOKIÓBAN
A magyar női asztalitenisz válo-
gatott a sportág története során 
először vett részt csapatban az 
olimpián. „A tokiói kvalifikáció 
kiharcolásánál a Budaörsi Sport 
Club három játékosa vállalt 
szerepet, az olimpián pedig Póta 
Georgina és Fazekas Mária kép-
viselte egyesületünket” – tájékoz-
tatott a BSC. 

https://budaorsinaplo.hu/
asztalitenisz-budaorsiek-tokioban/

EGY ÉJSZAKA 
A CSILLAGOK KÖZÖTT 

A BUDAÖRSI 
MÁKSZEM ÓVODÁBAN

A Budaörsi Mákszem Óvoda 
nevelőtestülete fontosnak tartja 
a gyermekek természettudo-
mányos ismeretinek bővítését, 
kíváncsiságuk, érdeklődésük 
felkeltését, valamint a tapaszta-
lati úton történő ismeretszerzést. 
A Budaörsi Mákszem Óvodáért 
Alapítvánnyal együttműködve 
a pedagógiai programunkhoz 
illeszkedő élményszerző projek-
tet valósítottunk meg, amely a 
gyermeki kíváncsiságra épített és 
alkalmas módszertani tapaszta-
lataink gyarapítására, valamint 
jó gyakorlatként beépülhet az 
intézményi pedagógiai munkába. 
A megvalósításhoz szükséges 
forrást az Alapítvány a Budaörs 
Város Önkormányzata által 
budaörsi civil szervezetek támo-
gatására kiírt pályázatán elnyert 
összegből biztosította.

BUDAÖRSI KERT-
BARÁTOK VILÁGNAPJA 

– MÁSODSZOR

Tavaly júliusban jelentette be 
Nagy Sándor Lászlóné Nyíri 
Ágnes, a Kertészek és Kertbarátok 
Dr. Luntz Ottokár Körének tagja, 
hogy kertészek világnapja hiányá-
ban javasolja, hogy évente július 
utolsó szerdáján ünnepeljük a bu-
daörsi kertészeket, s ebből az al-
kalomból ő vendégül látta a kert-
szerető budaörsieket, valamint 
felajánlotta közösségi kertként 
veteményesének háromnegyedét 
olyan családoknak, akiknek saját 
kertje nincsen. Az ágyások jó 
kezekbe kerültek, új gondozóik 
nem maradtak szégyenben, a 
zöldségeken már látszik a gazdag 
termés ígérete. Kivéve a babot, a 
babbal mindig történik valami, 
amiért újra kell vetni.

https://budaorsinaplo.hu/budaorsi-
kertbaratok-vilagnapja-masodszor/

A BUDAÖRSI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓK  

ÚJABB EGY ÉVIG  
ÖNÁLLÓ BEAVATKOZÓK

A Budaörsi Városi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai idén 
is megoldották a szituációs fel-
adatot annak érdekében, hogy 
megtarthassák önálló beavatkozó 
státuszunkat.

https://budaorsinaplo.hu/
a-budaorsi-onkentes-tuzoltok-ujabb-

egy-evig-onallo-beavatkozok/

AZ OLVASÓKÖR 
VENDÉGE 

MAROSI KÁROLY VOLT
Marosi Károly író, költő, laborasz-
szisztens volt a Budaörsi Olvasókör 
online vendége, ahol Tóth Zoltán 
az életéről, írói munkásságáról és 
eddig megjelent köteteiről faggatta 
az egészségügyben dolgozó remek 
szakembert, akinek létezéséről 
sokan tudnak Budaörsön, legalább-
is azok, akik jártak már vérvételen. 
Korábbi cikkeinkből és már megje-
lent köteteiből azonban az is kide-
rül, hogy nem csak a vérvételi tűvel 
bánik ügyesen, hanem a tollforga-
táshoz is ért.

https://budaorsinaplo.hu/
az-olvasokor-vendege-volt-

marosi-karoly/

SAPSZON FERENCRE 
EMLÉKEZIK AZ ÁLTALA 

ALAPÍTOTT KÓRUS
Sapszon Ferenc karnagy halálának 
10. évfordulóján (2011. augusztus 
8-án hunyt el) Krasznai Gáspár és a  
Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus  az 
egyik kórustársuk  versével tiszteleg 
névadója emléke előtt, aki 1984-től 
2010-ig vezette és vitte sikerre az 
akkor még Budaörsi Pro Musica-
nak nevezett amatőr kórusát. Tisz-
telete és szeretete jeléül 2013-ban 
vette fel a nevét a kórus, megkö-
szönvén ezzel azt a zenei örökséget 
is, amelyet kaptak, és amit folytatni 
kötelességüknek tartanak. Em-
lékezzünk a mai napon Sapszon 
tanár úrra, a nagy tehetségű orszá-
gos hírű karnagyra és az ő kivételes 
emberségére azokkal a budaörsi 
polgárokkal együtt, akik sok szép 
zenei élményt és felejthetetlen kon-
cert emléket őriznek a szívükben.

https://budaorsinaplo.hu/sapszon-
ferencre-emlekezik-az-altala-

alapitott-korus/

VILLÁMVÉDELMI 
BERUHÁZÁSOKRA 
LEHET PÁLYÁZNI 

A BUDAÖRSI 
ÖNKORMÁNYZATNÁL

Az iparosított technológiával 
épült társasházak villámvédelmi 
rendszerei korszerűsítésének, 
szabványosításának támogatá-
sára pályázatot hirdet Budaörs 
Város Önkormányzata.
A támogatás formája utólagos 
finanszírozású, vissza nem térí-
tendő támogatás, amelynek célja 
az iparosított technológiával 
épült társasházak villámvédelmi 
rendszerei korszerűsítésének, 
szabványosításának támogatása.
A pályázat szempontjából ipa-
rosított technológiával épült 
lakóépületeknek minősülnek 
a panel, blokk, alagútzsalu ill. 
öntött technológia felhasználá-
sával, vasbeton vázas és egyéb 
iparosított technológiával készült 
épületek.
A felhívásra pályázatot a Budaörs 
Város közigazgatási határain belül 
elhelyezkedő, iparosított techno-
lógiával épült társasházak, lakás-
szövetkezetek nyújthatnak be.
A pályázat keretein belül kizá-
rólag iparosított technológiával 
épült társasház villámvédelmi 
rendszereinek korszerűsítése, 
szabványosítása támogatható.
A munkálatok előkészítése  
(pl. tervezés, felmérés) önállóan 
nem, csak a kivitelezést is ma-
gába foglaló projekt részeként 
támogatható.
Pályázni csak a kereskedelmi 
forgalomból beszerzett új beren-
dezések és anyagok felhaszná-
lásával történő munkavégzéssel 
lehet.

https://budaorsinaplo.hu/
villamvedelmi-beruhazasokra-lehet-

palyazni-a-budaorsi-

onkormanyzatnal/

KÖZÉPISKOLAI MAGYAR FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ
 8. osztályosoknak és tehetséggondozó médiaműhely 

kamaszoknak szeptembertől a 

KÖZÖSSÉGI HÁZBAN (Budaörs, Lévai u. 34.)

Hanzelik Éva MAGYARTANÁR, 
a JMMH munkatársa vezetésével magyar felvételi előkészítő indul 

szeptember második felétől azoknak a nyolcadikosoknak, akik 
szeretnének jól szerepelni januárban a Központi felvételin.  

Ismétléssel, magyarázatokkal gyakorolhatják a felvételi feladat-
típusokat és a feladatsor időre történő megírását. 

1 alkalom (60 perc) ára: 800 Ft

Artner Szilvia ÚJSÁGÍRÓ, 
a JMMH munkatársa vezetésével szeptembertől kéthetente  

pénteken Mentés másként címmel médiaműhely indul azoknak a  
13 év feletti fiataloknak, akik szeretnék megtanulni az újságírás 
alapjait, van kedvük a közös gondolkodáshoz a média jövőjéről, 

szívesen találkoznának profikkal és részt vennének egy saját 
„médiabirodalom” kialakításában. 

Folyamatosan is lehet csatlakozni, alkalmanként (90 perc) 1000 ft-ért.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház honlapján és facebook oldalán. 

Jelentkezés online, illetve a 06-23-441-541 

vagy a 06-70-630-9639 telefonszámokon.

budaorsinaplo.hu ONLINE ÚJSÁGONE G Y E B E K  K Ö Z Ö T T  E R R Ő L  O L V A S H A T N A K  M É G  A 

Fénymásolás
Nyomtatás  
Szkennelés
Szórólap

06 30/645-4643 

HOL? 
Budaörs, Szabadság út 137. (fsz. a parkra néző oldalon)
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Bu da ör si Nap ló 
Ki ad ja: Budaörsi Nap ló Bt. 
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ELLER ER ZSÉ BET eller60erzsebet@gmail.com 
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A MEGFEJTÉS:  HELYBEN SÜTÖTT PÉKÁRU 

NYITÁSTÓL ZÁRÁSIG

JÓKENYÉR – ÍNYENCEK HÁZA

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

Bozsik Lalika és  Forró Kata (Miskolc)

2040 Budaörs, Budakeszi utca 1/2

www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince

… és a CSAKA Pince csapata

ÉLMÉNYEK A PINCÉBEN:
• ÜZLETI REGGELIK

• CÉGES RENDEZVÉNYEK

• CSAPATÉPÍTŐ (ÉLMÉNYFŐZÉS, ÉLMÉNYFESTÉS STB:)

• MAGÁN RENDEZVÉNYEK; SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS

• CSAKA GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK 

(BORVACSORA, SÖRVACSORA, BORKOSTOLÓ)

Információ árakról és aktuális programokról bővebben:

www.facebook.hu/csakapince

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

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

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

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

sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja

.....legyél te is Ínyenc!

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

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

zöldségkrémekkel és sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.
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www.hiperionsolar.com

+36-30-355-7072

ajanlat@hiperionsolar.com

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

Egy környezetbarát,
jövőbe mutató technológiával
csökkentheti villanyszámláját.

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

KÉRJEN INGYENES AJÁNLATOT
ELÉRHETŐSÉGEINK EGYIKÉN!
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OPEL CROSSLAND
A KÜLSEJE , A BELSEJE 

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

www.opel.hu


