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Budaörs régi/új polgármestere
Wittinghoff Tamás
Igen nagy fölénnyel, 71
százalékot elérve - és az
országos átlagnál magasabb, mintegy hatvan
százalékos részvétel
mellett -, több mint
9700 szavazattal nyerte
meg Wittinghoff Tamás
(BFE) a 2019. október
13-i polgármesteri
választást Czuczor
Gergellyel, a FideszKDNP jelöltjével szemben. Ez persze az előzetes közvélemény kutatások ismeretében nem
is nagyon volt kérdéses,
az viszont igen, hogy az
egyéni választókörzetekben sikerül-e megismételni az öt évvel
ezelőtti eredményt,
nevezetesen hogy mindegyikben a Budaörs
Fejlődéséért Egyesület
jelöltje győzzön. Igen,
ez is sikerült!
A töredékszavazatok alapján
pedig négyen lehetnek még a
budaörsi önkormányzat képviselői a Fidesz-KDNP listájának
éléről: Czuczor Gergely, Löfler
Dávid, Kapitány Gábor (ha pártjuk őket delegálja), és a Gazdakörből Kisberk Balázs.

Mivel kezdik
a képviselői munkát?

Laczik Zoltán:
1. számó vk. - Számomra
Budaörs nem csupán egy
lakóhely, hanem egy életérzés,
ahol a hagyományok, a kultúra
és a fejlett szolgáltatások harmonikus egységet alkotnak.

4

Kiemelten fontos számomra
a természet, ezért is célom,
hogy az 1. számú választókerületben segítsem a természeti
értékek megőrzését, beleértve
a közlekedési terhelés csökkentését. Szeretném, ha az 1. számú választókerület a következő
öt évben is fejlődne, szépülne,
épülne. Fontosnak tartom a
Som utca és több más közterület felújítását, a Máriavölgy és a
Víztorony utca közötti gyalogoshíd újranyitását, a közvilágítás

megújítását a városszéli területeken. Szeretném felgyorsítani
a víz- és csatornaépítéseket a
hegyvidéken. Igyekszem figyelni a lakosság igényeire, ezért is
tervezem, hogy forgalomcsillapítást alakítsunk ki a Máriavölgy
és a Szüret utcákban. Mindenek
előtt a Kisfaludy utca felújításának mielőbbi befejezését kívánom elérni.

Monostori – Kalovits
Márk
A 2. választókerület központja a Kőhegy, városunk emblematikus helyszíne, amely az
elmúlt választási ciklusban is
sokat fejlődött. Játszótér épült,
földbe kerültek a városképet
csúfító légvezetékek, megoldódott a csapadékvizek elvezetése. Hatalmas beruházás volt
a fővárossal közösen megvalósított csatornarekonstrukciós
projekt (BKISZ), amely keretében választókerületünkben is
több utca megújult. Ezt az irányt
szeretném a Budaörs Fejlődésé2019.

ért egyesület képviselőivel, polgármesterével közösen továbbvinni.
A következő választási ciklusban fontos feladat a közvilágítás további fejlesztése, az
úthálózat karbantartása, fejlesztése, járdák és parkolók építése,
felújítása, és hogy további lépéseket tegyünk a vízelvezetés
teljes megoldása érdekében.
Az egészségügyi központban
is számos fejlesztés történt az
elmúlt években, de a várólisták
csökkentése továbbra is fontos
prioritás. Emellett szeretném a
bérlakás állományt növelni, elhagyott épületek felújításával.
Képviselőként budaörsi inkubátorház létrehozását és fenntarthatósági beruházásokat fogok
szorgalmazni, így többek között
szeretném elérni, hogy a városi
buszokat elektromosra cseréljük. Elő kívánom mozdítani,
hogy növekedjen az elektromos
töltőállomások száma a város-

csatornahálózat rekonstrukciója, ráadásul, mivel ez nagyon
érzékeny terület, egy egészen
speciális, béleléses megoldást
alkalmaztak a felújítás során. A
következő időszak feladata min-

denek előtt a Fém utcai rekonstrukció második ütemének megvalósítása, a Tűzkőhegyi árok
második ágának rendbehozatala, illetve az útfelújítások illetve
a járdaprogram folytatása, és a
20KV-os vezetékek földbehelyezése, ahol ez még nem történt
meg. A következő ciklusban célom a Pagony óvoda megújítása
is, illetve a Frankhegy átgondolt
fejlesztésének folytatása.

Tóth Ferenc

ban, illetve hogy az eddigiek
mellett további önkormányzati
intézményeknél jöjjenek létre
energiahatékonyságot szolgáló
napelemes rendszerek.

Hauser Péter
3. számú vk. – (…) Sok utca
újult meg az elmúlt években,
az olyan kicsiktől kezdve, mint
a Gyöngy utca a nagyokig. Az
alsó részen a Harmat utca teljes
felújítását és a Fém utca első
ütemét fontos megemlíteni. A
BKISZ-projekt keretében a Farkasréti úton is megvalósult a

OKTÓBER

4. számú - Már működnek a
jelzőlámpák a Riedl patika előtti
zebránál a nagy forgalmú Budapesti úton, ami az autósok és a
gyalogosok számára is sokkal
biztonságosabbá teszi itt a közlekedést. A telepítés költségeit
Budaörs állta annak ellenére,
hogy a főút nem városi kezelésben áll. (…) Az elmúlt öt évben
megújult az Árnyas utca is, a Kikelet utcában pedig járda épült.
A következő öt évben azon
leszek, hogy megvalósuljon
a szervizút folytatása, az Egér
útba történő bekötése, valamint
a szervizút új szakaszán rendszámfelismerő térfigyelő kamerákat helyezzünk ki. Fontos feladat az Alsóhatár út – Budapesti
úti körforgalom megépítése, a
Hajnal utca felújítása, vízelvezetésének megoldása egészen
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az Őszibarack utcai átereszig.
Elengedhetetlen a Budapesti út
teljes aszfaltszőnyegezése az Alsóhatár és a Csillag utca közötti
szakaszon valamint a kopott
zebrák folyamatos újrafestése.
Prioritásnak tartom a zöldfelületek növelését, faültetések
kezdeményezését, a játszóterek
fejlesztését, több szemetes kihelyezését. Új zebrákra is szükség van, így mindenek előtt a
Kesjár utcai iskolánál a Föveny
utca magasságában, illetve a
forgalom csillapítása érdekében
is lépéseket fogok tenni, ahol az
szükséges.
Képviselői munkám során folyamatosan nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy kapcsolatot
tartsak a budaörsi lakosokkal,
felmérjem igényeiket, meghallgassam és megoldjam a problémáikat, valamint tájékoztassam
őket a fejlesztésekről, újdonságokról a helyi médiumokon keresztül, amit a következő választási ciklusban is így szeretnék
folytatni.
Képviselőként első feladatomként felmérést készíttetek
a választókerületben szükséges
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A NEMZETISÉGI
VÁLASZTÁSI
EREDMÉNYEK
Október 13-án a nemzetiségi önkormányzatokra
is szavazhattak azok, akik
előzetesen regisztrálták
magukat az adott nemzetiséghez.

BOROS GYÖRGY
MICHELBERGER KATALIN
DR. GAJDOS FRANK KATALIN
MICHELBERGER MÁTYÁS
DR. RÓTH HENDRIK
Görög – 54-en jelentek meg
és 49 érvényes szavazat

SZIDIROPULOSZ LÁSZLÓ
AGÁRDI BENDEGÚZ
SZPIROSZ
CSARA TÍMEA
PINTÉR KÁROLY
Örmény – 36-an jelentek

Roma - 74-en jelentek meg
és 66 érvényes szavazat

Az 5. számú választókerület
Budaörs központja, így a városfejlesztési feladatok jelentős
része is itt összpontosul: az elmúlt 5 évben a városi költségvetésből több, mint 900 millió
forint fejlesztési támogatást
kapott. Emellett megújult számos járda, parkolók jöttek létre,
szépen karban vannak tartva a
zöldterületek a választókerületMinden témáról bõvebben is olvashatnak a

Múltunk Paragrafus

ben: egy valódi európai kisváros
képét mutatja Budaörs belvárosa. A következő választási
ciklusban fontosnak tartom a
közterületek – utak, járdák – további rekonstrukcióját, a régi
postaépület és a Zichy-major
megkezdett felújítási munkáinak folytatását. Célom, hogy a
városi uszoda kültéri medencé-

Német – 474-en jelentek
meg, érvényes szavazatok
454.

FANCSALI JÁNOS
FANCSALI BENCE
BOKOR SÁNDORNÉ

Molnár Gábor

Kultúra

A megválasztott budaörsi
nemzetiségi önkormányzatok és tagjaik:

meg és 34 érvényes szavazat

forgalomcsillapítási
igényekről és lehetőségekről, és azon
leszek, hogy ezek a következő
időszakban sorra meg is valósuljanak.

16+

LAKATOS SAROLTA
FEKA BÉLA
LAKATOS GYÖRGY JÁNOS
BAJNÓCZI KRISZTINA
DANYI SZILVIA
Román - 13-an jelentek
meg és 12 érvényes szavazat

SZITKÓ ETELKA
SZITKÓ LÁSZLÓ
PRÁGAI JÁNOS
Szerb - 13-an jelentek meg
és 13 érvényes szavazat
BACSI KATARINA
ALEKSANDRIC-REMELI
MARINA
REMELI RUDOLF

je télen is használható legyen,
ezért gondoskodni fogunk a
mobil befedéséről, amennyiben
a város költségvetése lehetővé
teszi. Az 1. számú Iskola udvarának bővítését és sportudvar kialakítását is tervezem, valamint
a tűzoltólaktanya előtti vízelvezető árok lefedését és a tetején
parkolóhelyek kialakítását. Terveim között szerepel továbbá a
Stefánia utcai játszótér rekonstrukciója, valamint az Ifjúsági
klub felújításának folytatása is.
Emellett szorgalmazni fogom a
rászoruló családok fűtéstámogatását, ezzel is csökkentve a
körzet légszennyezettségét, a
szociálisan rászoruló családok
tájékoztatását a támogatási lehetőségekről, illetve a hagyományos technológiával épült
házak energiatakarékos átalakításához pályázati segítség nyújtását. Első intézkedéseim között
azt tervezem, hogy felmérés
alapján áttekintem, mely utak
és járdák igényelnek leginkább
felújítást a választókerületben,
és azon leszek, hogy ezek rendbehozatala mielőbb meg is történjen.

Ritter Gergely
6. számú vk. – Nagyon fontos,
hogy nyáron megkezdődött a
Budaörsi Egészségügyi Központ
Kossuth Lajos utca épületének
teljes körű felújítása, amely jelenleg is zajlik. Ezt a szolgálta-

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

Sport

tó önerőből finanszírozza, így
az önkormányzatnak nem kell
erre költenie. Komoly út- és
csatornaépítések is történtek a
választókerületben, így mindenek előtt a József Attila utca és a
Széles utca újult meg, zárt szelvénybe helyeztük a Csata utcai
csapadékvíz csatornát, több helyen földbe kerültek a 20 KV-OS
légvezetékek és a járdaprogram
is folytatódott. A buszmegállóknál pedig várókat helyeztünk el,
a Garibaldi és a Baross utcánál.
Szeretem ezt a városrészt,
az itt élő embereket, akik közül
sokakat orvosként is gyógyítok.
Önkormányzati képviselőként
további lépéseket teszek az
egészségcentrumban tapasz
talható előjegyzési idők lerö
vidítése, a háziorvosi rendelők
további fejlesztése érdekében.
Kezdeményezni fogom, hogy
a Garibaldi utca – Rákóczi utca
– Ady Endre utcai keresz
te
ződésben körforgalom épül
jön. Fontosnak tartom a Petőfi
Sándor utca ill. a Baross utca

választókerületbe eső részének
felújítását is, amelyre célom,
hogy forrást találjak. Tervezem
továbbá a volt tüzéptelephely
rendezését is, a városi busz
megállóhállózat
bővítését,
felújítását. Mindenek előtt azon
leszek, hogy az egészségközpont informatikai rendszere
mielőbb megkezdhesse működését, lecsökkenjenek a felesleges vizsgálatok a háziorvosok és
a szakrendelők összekötésével,
így csökkenjen az előjegyzési
idő.

Stift Nándor
A 7. számú választókerület, a
lakótelep, sűrűn lakott városrész,
így nagyon sokan használják az
utakat, járdákat, parkolókat, ját-
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szótereket. A körzet képviselőjeként az elmúlt választási ciklusban – akárcsak a korábbiakban
is – azon dolgoztam, hogy ezek
mindig rendben legyenek. (…)
Az idei évnek, de a választási ciklusnak is a legnagyobb beruházása a lakótelepen a buszvégállomás folyamatban lévő átépítése.
A beruházás novemberre készül
el, a buszmegállók megújítása,
biztonságosabbá tétele azonban
már meg is történt, iskolakezdésre visszaállt a régi közlekedési
rend a Szivárvány utcában. (…)
A következő ciklusban tervezem
a lakótelepi fűtésrendszer teljes
felújítását, a parkolóépítések és
a járdaprogram folytatását, va-

lamint az épületek körüli parkok,
zöldfelületek felújítását. Célom a
Lévay utcai Közösségi Ház megújítása, valamint az Ifjúság és a
Patkó utcában található két nagy
játszótéré. Ezekkel szeretném
kezdeni képviselői munkám.

Bíró Gyula
8-as vk. lakótelep - „Közel
negyven éve élek a lakótelepen, és nagyszerű érzés látni,
és részt vállalni abban, ahogy
évről évre fejlődik ez a negyed,
szinte város a városban. Ha a
következő öt évre is bizalmat
szavaznak nekem, újabb fejlesztéseken fogok dolgozni mindannyiunk érdekében. Mindenek
előtt a fűtésrendszer felújítását
szeretném megvalósítani pá-

Életmód

Gyerekek

lyázati forrás igénybevételével.
Emellett az U alakú rész fűtésrendszerének kiépítését is tervezem. Fontosnak tartom, hogy
újabb parkolók jöjjenek létre, és

folytatódjon a lakótelepi utak,
járdák felújítása, a játszóterek
folyamatos karbantartása, megújítása. Tervezem, hogy a társasházak hátralévő felújítási munkáit pályázati úton támogassa
az önkormányzat, a lakótelepi
közösségi ház felépítését pedig
magántőke bevonásával igyekszem megvalósítani. Ahogy az
elmúlt években, évtizedekben
már megszokhatták a lakótelepiek, a jövőben is állandó kapcsolatot tartok a lakókkal és a
közös képviselőkkel.
Elsőként a lakótelepi fűtési
rendszer felújításával szeretnék
foglalkozni, ha sikerül, akkor az
önkormányzati mellett pályázati forrásból is.

Farkas Benedek
9. vk - Képviselői munkám
fókuszába
környezetünk
megóvását és a fenntartható
fejlődést állítom, tovább javítva
közterületeink állapotát, növelve a parkok, játszóterek számát.
Fontosnak tartom a környezettudatos fejlesztéseket, további napelemek elhelyezését a
közintézményeken, s hogy a
beruházások, fejlesztések során kiemelt szempont legyen
a környezetbarát megoldások

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a
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alkalmazása. Koromból is adódóan szeretném megjeleníteni és érvényesíteni a fiatalabb
generációk érdekeit is az önkormányzatban. Képviselőként
azon leszek, hogy a 9. számú
választókerület tovább fejlődjön, miközben megtartja nyugodt és zöld karakterét. Ennek
érdekében célom az út- és járdafejlesztések folytatása, újabb
parkolóhelyek, valamint, ahol
szükséges, forgalomlassító szigetek kialakítása és láthatóbbá
tétele, jelzőlámpás kereszteződés kiépítése a Szabadság
úton a Szüret utcánál, a Kiserdő és a környező zöldterületek,
valamint a tanösvényrendszer
fejlesztése. Jó látni, hogy választókerületemben az elmúlt
években szinte minden utca
megújult, legutóbb például az
Árvácska utca. Örülök annak,

hogy sikerült megvalósítani a
Csiki Pihenőkertnél a lámpás
kereszteződést, illetve magában
a pihenőkertben is folyamatosak a fejlesztések. Az önkormányzati intézményrendszer
energiafelhasználásának felmérését fogom elsőként kezdeményezni, hogy hatékonyabbá
és környezetbarátabbá tudjuk
tenni a működésüket.

Kisfalvi Péter
10-es vk. Kamaraerdő Az elmúlt választási ciklusban több fontos kérdést si-
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került megoldani, amelyek
korábban megnehezítették a
kamaraerdeiek mindennapjait.
Ennek eredménye például az
is, hogy a budaörsiek szennyvize már nem terheli a Hosszúréti-patakot, még többé-kevésbé

tisztított formában sem. (…)
Továbbra is számíthatnak rá,
hogy kiállok a kamaraerdei
érdekekért. A következő években terveim között szerepel a
Hosszúréti-patak melletti park
befejezése, és itt egy felnőtt
játszótér kialakítása. Fontos feladatnak tartom a felszíni vízelvezetés folytatását a Toroczkó
utcától a fennsíkig, szelektív
hulladékgyűjtő-udvar kialakítását az iparterület lakóövezettől távol eső részén, valamint –
ha a város költségvetése vagy
pályázati források lehetővé
teszik – a 3. záporvíztározó elkészítését a Hacienda melletti
zsombékos területen. Az útépítés a Toroczkó és a Vörösbegy
utcákban leginkább sürgető,
amelyekre szintén célom forrást találni, valamint a lakossági igényeknek megfelelő
befektetőket a termálvíz hasznosítására.
Képviselőként első feladatom a Kamaraerdei Részönkormányzat megalakítása lesz,
hogy azután együtt tudjunk
dolgozni olyan fontos kérdéseken, mint az iparterület zajcsökkentése vagy a Kamaraerdei út
forgalomcsökkentése.
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Többek között Milánóval, Szófiával, Rijekával,
Pozsonnyal közösen Budaörs is bekerült az URBACT
elnevezésű nemzetközi városfejlesztési projektbe. A
programindító
találkozót
szeptemberben, ezen a héten rendezik Milánóban,
ahol Budaörs is képviselteti
magát.
Az európai városi partnerségek fejlesztésére létrejött
URBACT-program
alapegységei 7-10 európai városból
állnak. Ezek a városhálózatok
egy-egy általuk kiválasztott
témával foglalkoznak 30 hónapon keresztül.
Budaörs a Cities4CSR elnevezésű hálózatban vesz részt,
kilenc másik várossal. Témájuk, amelyen közösen fognak
dolgozni: átfogó önkormányzati stratégiák a vállalati felelősségvállalás megerősítésére
és ösztönzésére a városi területeken.
Jelenleg
a
harmadik
köre zajlik az URBACTprogramoknak. Az URBACT IIIban 23 városhálózat, 26 ország
és 203 partnerváros vesz részt,
köztük hét magyar város is.
A tanulási folyamat mindenekelőtt arra a problématerületre koncentrál, amelyre az
adott városhálózat elkötelezte
magát.
A problémaelemzés és az
akciótervezés során a helyi
érintettek bevonásával létrejövő helyi URBACT-csoportok
aktív partnerei az önkormányzatoknak. Az URBACT módszere segít, hogy a város a
program időszaka alatt olyan
tanuló szervezetté váljon,
amely képes alkalmazkodni
a folyton változó körülményekhez, és képes innovációs
kapacitásait minél jobban kihasználni a város fejlesztése
érdekében.
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AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI CIKLUS
UTOLSÓ ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLE TI ÜLÉSE

BUDAÖRS IS

URBACT-VÁROS
LETT

16+

Városi díjakat adtak át
Szeptember 18-án 11
órakor kezdődött a
városházán a képviselőtestület rendkívüli,
ünnepi ülése, ahol átadták a Budaörs
Egészségügyéért-díjat,
a Hauser József-díjat és
Budaörs Város
Önkormányzat
Testnevelési és Sport
Díját. Díjat kapott
Gurdonné Gulyás
Zsuzsanna védőnő,
Kovácsné Lupás Adrienn,
a Kamaraerdei
Közösségi Ház vezetője,
Kadlecsik Kornél testnevelő, illetve a Budaörsi
Diáksport Egyesület női
röplabda szakosztályának NB I-es csapata. Az
ünnepi műsort a Kesjár
iskola tanulói, illetve
tanárai szolgáltatták.
A városháza nagytermében adták át szeptember
18-án a város által alapított négy
elismerést, a Budaörs Egészségügyéért-díjat, a Hauser József-díjat és Budaörs Város Önkormányzat Testnevelési és Sport
Díját. Az ünnepséget két kesjáros
diák előadása nyitotta, Kerényi
Gréta és Dénes Gergely Rudyard
Kipling Ha… című versét mondta el.
Wittinghoff Tamás polgármester köszöntőjében jelezte, ez
az önkormányzati ciklus utolsó
ünnepi képviselő-testületi ülése s
mint elmondta, a legszebb ülés,
mert olyasvalakik miatt ül össze,
akik nagyot tesznek azért, hogy ez
a település még jobb és élhetőbb
legyen. Idén Gurdonné Gulyás
Zsuzsanna iskolai védőnőt részesítette a képviselő-testület eddig
végzett magas színvonalú munká2019.

ja elismeréseként a Budaörs Város
Egészségügyéért díjban.
Gurdonné Gulyás Zsuzsanna
1976-ban érettségizett a Budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban. Érettségit követően 3
évig fizioterápiás asszisztensként
dolgozott az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben.
1979-ben felvételt nyert a Hajnal
Imre Egészségtudományi Egyetem Védőnői szakára. 1982-ben,
a szak elvégzését követően ifjúsági védőnőként kezdett dolgozni a
Budai Gyermekkórház és Rendelőintézetben. 1986 szeptemberétől áll a budaörsi önkormányzat
alkalmazásában, mint iskolai
védőnő. Folyamatosan képezte
magát. Napi feladatai mellett, sikerrel elvégezte a Családvédelmi
Szolgálat és az Optimális Családtervezés szakirányú tanfolyamokat. 1993 januártól 1997 decemberig az ÁNTSZ Pest Megyei
Intézetében részmunkaidőben,
a Családvédelmi Szolgálat védőnőjeként is tevékenykedett. Az
ifjúság körében végzett védőnői
feladatellátásban több mint 37
évnyi tapasztalattal rendelkezik.
Budaörsön harminc éve lakik és
dolgozik. Munkáját mindig elhivatottan, pontosan, lelkiismeretesen végezte. Az iskolaorvosok
lelkes segítőtársa, gondosan,
precízen készíti elő a rendszeres
évfolyamonkénti orvosi vizsgálatokat, védőoltásokat. Nagy-nagy
szeretettel, partnerként kezeli
a diákokat, a pedagógusokkal
szoros együttműködésben végzi
feladatait. Figyel a gyerekek testi-lelki problémáira, segíti őket,
bizalommal fordulhatnak hozzá.
Hosszú és eredményes tanári
és edzői pályafutását, a Budaörs
sport életéért végzett munkájáét
a Városi Sport Díj sportszervező,
edző kategóriájában Kadlecsik
Kornél testnevelőt, atlétaedzőt ismerte el idén a képviselő-testület.
Ő a Kesjár Csaba Általános Iskola
alapító testnevelő tanára, emellett
két évtizede atlétika edzőként is

OKTÓBER

dolgozik Budaörsön. A kezdetektől szervezője Budaörs emblematikus városi versenyeinek, a „Fut
az Örs”-nek és az Ovis Olimpiának. Gyerekek ezreit tanította az
egészséges életmódra, a rendszeres mozgásra. Sportszerű, munkabíró, megbízható, türelmes,
közszeretetnek örvendő ember és
szakember. Nyugalma, és nagy rutinja testnevelők és szakemberek
több generációját segítette munkájában. Edzősége mellett példamutató életet él: máig sportol,
futásban és távolugrásban senior
eredményei figyelemre méltóak,
kiemelkedik a Masters VB-n, távolugrásban elért harmadik helye.
Tanítványai számtalan megyei
és országos bajnokságon vettek
részt és kiváló eredményeket
tudtak felmutatni, továbbá Diákolimpiai és Magyar Bajnoki
címek nyertek, amellyel Kornél
jelentősen hozzájárult a magyar
atlétika utánpótlásának fejlesztéséhez, a tehetségek felfedezéséhez. Munkáját 2010-ben Váczi
Pál Díjjal ismerték el. A múlt tanév végén vonult nyugdíjba.
A másik sport díj kategóriában, sportteljesítményéért a Budaörsi Diáksport Egyesület NB
I-es női röplabda csapatának
ítélte oda az elismerést a képviselő-testület.
A 2013/2014-as bajnoki idényben az Illyés Gyula Gimnázium
és KSZKI csapata kiegészülve az
azóta megszűnt BSE röplabda
csapatának néhány játékosával,
Ratimorszky Károly vezető edző
és Dezső Béla szakosztályvezető
és másodedző vezetése mellett benevezett a nemzeti bajnokság II.
osztályába. Az NB II-es bajnokság
nyugati csoportjának élén végzett,
majd az NB I-es bajnokságba jutásért játszott két osztályozó mérkőzés megnyerésével I. osztályú
tagságot nyert. Az azóta eltelt öt
bajnoki év során apró lépésekkel
zárkózott fel a felnőtt csapat a
közép-, mögötte lévő utánpótlás
csapataink szintén a közép-, ill.
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néhány korosztályban az élmezőnyhöz. A 2018/2019-es bajnoki
szezonban az NB I-es mezőnyt
két részre, Extraligára és NB I-re
osztották. Az alapszakasz végeredményeként a csapat bejutott
az extraliga kvalifikációs körébe,
ahol végül is nem jutott az Extraligába, de az NB I-es csapatok között az I. helyen végzett. A csapat
tagjai: Dezső Béla szakosztályvezető, Fekete Krisztina vezetőedző, Torma Péter másodedző,
illetve a játékosok: Tóth Eszter csapatkapitány, Kilyénfalvi
Zsófia, Radomszki Boglárka,
Szabó Kinga, Pisák Flóra, Molnár Anna, Ostorházi Noémi,

Életmód

Gyerekek

Maurer Katalin, Juraszik Patrícia, Hernády Sára, Deli Zsófia,
Bleicher Nóra.
A díjat Dezső Béla vette át
a csapat nevében, aki rövid beszédében köszönetet mondott
a játékosoknak, Budaörs Város
Önkormányzatának és az Illyés
gimnázium vezetésének, valamint kihangsúlyozta, hogy egy
korábbi stratégiai döntés értelmében a BDSE többi, jól működő és eredményes szakosztálya
közül érdemes volt a röplabdát
nagyobb kihívások elé vezetni.
Végül a Hauser József városi
közművelődési díj átadására került sor, melyet Kovácsné Lupás
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Adrienn-nek ítélt oda a képviselő-testület magas szintű szakmai
munkája elismeréseként. Adrienn ezekkel a szavakkal vette át a
díjat: „Számomra nagyon fontos a
közösség, de emellett nagyon fontos a hit, mert a hit képes meglátni
a láthatatlant, elhinni a hihetetlent és elérni a lehetetlent.”
Kovácsné Lupás Adrienn évek
óta vezeti a Kamaraerdei Közösségi Házat, mégpedig úgy mintha
a második otthona lenne, az odalátogatók pedig a családtagjai.
Bátran kilépett a ház falai közül
és a kamaraerdei lakosok számára
rendezett, színes, érdekes szabadtéri programokat (Kamaraerdő

Sport

Napja, Családi nap, Tündéri gyereknap, Mikulás ünnepség stb.)
megszerettette az itt lakókkal. A
közösségi házban közösségépítés
folyik, tanfolyamokat szerveznek
és különböző klubokat is. Napjainak legnagyobb részét a házban
tölti, így jól ismeri a látogatók
igényeit, figyel arra, hogy az ide
járó embereket mivel lehetne
még jobban megfogni. Vezetése
alatt Kamaraerdő bekapcsolódott Budaörs kulturális életébe,
aktívan segíti ötleteivel a szakmai
egyeztetéseket és szívesen vesz
részt közös projektekben. A Kamaraerdei Óvodával együttműködve elindították a Gyermeklánc Fejlesztő Kuckót, segítve így
azokat a gyermekeket, akiknek
fejlesztésre van szükségük. Útjára
indította az azóta nagy népszerűségnek örvendő Élményfestészet programot. Természetesen
a mozgásos tevékenységekre is
nagy hangsúlyt fektet. Népszerű
és keresett a gerinctorna foglalkozás, valamint a ZONA edzések.
A ház régi értékeit megtartva törekszik a folyamatos megújulásra, a lakosság és a látogatók igényeinek kielégítésére.
Az ünnepség végén a Kesjár
iskola tanárai zenés előadását
hallhatták a jelenlévők, Mészáros
Orsolya Demjén Ferenc Felnőtt
gyermekek című dalát énekelte
el, gitáron kísérte Leskó István.

DÍJAT KAPOT T A VÁROS

Energiatudatos Önkormányzat
Energiatudatos
Önkormányzat díjat
kapott Budaörs, amelyet Lőrincz Mihály, a
műszaki ügyosztály
vezetője vett át 2019.
szeptember 25-én.
A díjat városunk a Virtuális Erőmű Program keretében nyerte el, amelynek filozófiája, hogy az a legolcsóbb energia,
amit meg sem termelünk. Budaörs Város Önkormányzata

egyre tudatosabban figyel oda
intézményei energiahatékonyságára, a fenntarthatóságra és a lakossági szemléletformálásra –
ezért kapta meg az elismerést.
Budaörs nyolc éve tagja a fenntarthatóság és az energiahatékonyság növelése érdekében létrejött nemzetközi szervezetnek, a
Polgármesterek Szövetségének.
Most szeptembertől az országban
a legelsők között vezetett be energiairányítási rendszert hat önkormányzati intézménynél, a városházán, a BTG irodaépületénél,
az uszoda-sportcsarnokban, a

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

Kamaraerdei Közösségi házban,
a Vackor és a Holdfény utcai óvodánál. Tavaly év végén energiapolitikát fogadott el az önkormányzat, ami még elég ritka az
önkormányzatok között. Most a
Fenntartható
Energia
és
Klímaakcióterven (SECAP) kezd
el dolgozni a hivatal, jövőre pedig
a helyi klímastratégián. Mindkét
dokumentum várhatóan 2020ban készül el.
A díjat a köztársasági elnök
által fővédnökölt és az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsa által védnökölt, a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által működtetett, az energiahatékonysági és
megújuló energetikai fejlesztések
támogatására létrejött Virtuális
Erőmű Program ítélte oda Budaörsnek.
Ezt az erőművet virtuálisan
építik, megtakarításokból. Tíz év
alatt a program keretében 588
megawattnyi energiát spóroltak
meg a csatlakozott vállalatok,
önkormányzatok és a lakosság.
Ez a negyedik legnagyobb erőmű
lenne Magyarországon, ha tényleges energiáról beszélnénk.
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KONFERENCIATEREM
ÁRAK:
KONFERENCIATEREM (max. 50 fő)
50.000 Ft + áfa/nap
30.000 Ft + áfa/félnap

MÉRLEG

„…HAMAR BE TUDJUK TÖLTENI
AZ ÜRES HELYET”

PEPITA TEREM (max. 15 fő)

30.000 Ft + áfa/nap
15.000 Ft + áfa/félnap

Ha már a Mérleg havában járunk, miért is ne épp most
tekintsünk vissza a mögöttünk álló tizenkét hónapra?
Annál is inkább érdemes ezt most megtennünk, mert
ahogy az elmúlt évekre visszatekintek, arra számítok,
hogy a következő pár hónap nem igazán hagy már
időt az adatgyűjtésre.

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

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

TEREMBÉRLÉSSEL
kapcsolatban érdeklődjön
Wolfné Glasz Erikánál
tel.: 06 23/423-323
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2019.

Az emberek ilyenkor jönnek vissza a nyaralásból, hozzászoknak ahhoz, hogy a gyerekek az iskolába mennek,
visszarázódnak a munkahelyi
légkörbe és felveszik az ütemet. Ilyenkor megsokszorozódik az irodáink iránt az érdeklődés, naponta több bemutatás
zajlik, több ajánlatot készítünk,
hetente szerződéstervezetek,
aztán jönnek a szerződések, a
kiépítések, beköltözések.
Az elmúlt időszakban is jellemző volt a bérlők cserélődése.
Meglévők jelezték, hogy elköltöznének, vagy hogy bővítenék
a területüket, és mi minden esetben találtunk új bérlőt a kilépők
helyére, a növekedőknek pedig
vagy találtunk új helyet egy
másik épületben, vagy a szomszédjuknak találtunk új helyet
máshol, és így az ő helyükre tudtak bővülni. Így az a szám, amely
azt mutatja, hogy havonta hány
négyzetméter terület sorsáról
tárgyaltunk és hány szerződést
írtunk alá, nem teljesen tükrözi
az összes bérelt terület növekedését, de annál inkább mutatja
az elfoglaltságunk, illetve az
ismertségünk szintjét. Ma már
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többször előfordul az is, amikor
azt kell mondanunk az érdeklődőnek, hogy nincs akkora szabad területünk, amekkorát keres.
Ez utoljára úgy tizenöt évvel ezelőtt volt jellemző. A C tömb például jelenleg teljesen tele van, ki
van adva mind a 8 867 m2.
Akkor jöjjenek a számok! Az
elmúlt 12 hónap során havonta
átlagban 6000 m2 sorsáról tárgyaltunk, 27 különböző érdeklődővel és havi négy szerződést
kötöttünk, átlagban 570 m2
területre. Ebben benne vannak
az új bérlői szerződések csakúgy, mint a hosszabbítások és a
bővülések. Tavaly ugyanebben
az időben a D tömb 83%-os kiadottságon volt, ami ma 88%,
és ami területet ma ajánlani tudunk egy érdeklődőnek az egybefüggően összesen 500 m2,
és ezen felül még 500 m2, ami
több részből tevődik össze,
több különböző épületben található kisebb terület. Csak viszonyításképpen a D tömbben
a teljes bérelhető területünk
12 415 m2.
Köztudott, hogy már egy jó
ideje a kisebb bérlők felé is nyitottak vagyunk, és ez azzal is jár,

A LEGUTÓBBI
MEGJELENÉSÜNK ÓTA
KÖTÖTT SZERZŐDÉSEINK
A KÖVETKEZŐK:
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Groupe SEB

hosszabbítás a
C tömbben 285 m2-en

Fazekas Kft

új bérlőnk a D3-as
épületben 30 m2-en

Meteor Kft

új bérlőnk a D10-es
épületben 150 m2-en

GDF Suez

régi bérlőnk új helyen,
a D9-es épületben
132 m2-en

Barge Kft

új bérlőnk a D11-es
épületben 33 m2-en

M-Group Kft
új bérlőnk a D10-es
épületben 18 m2-en

Dimantec Kft
meglévő bérlőnk
nagyobb területre
költözött a D9-es
épületben 25 m2-en

Low and
Bonar Kft

meglévő bérlőnk
bővült a szomszédja
területére a
D3-as épületben és
hosszabbított 170 m2-en

M&M&S Kft új
bérlőnk a D10-es
épületben 130 m2-en
Hanes
(Bellinda) Kft
hosszabbított ismét
a D1-es épületben
215 m2-en

Goodmills Kft

pedig a D3-as
épületben
hosszabbított 347 m2-en

hogy sok a cserélődés, nagyobb
a fluktuáció. Mire kiadunk egy
szintet, addigra előfordul, hogy
valahol máshol lejár egy szerződés vagy felmond a bérlő, mert
a kisebb területeknél sokszor
szerződünk határozatlan időre.
És akkor annak a helyére kell
találjunk másik érdeklődőt. Viszont az előnye a kisbérlős stratégiának, hogy amikor egy-egy
bérlő elmegy, akkor sem kell
kétségbeesnünk, mert nem egy

egész épület vagy egy tömb
üresedik meg, és elég hamar be
tudjuk tölteni az üres helyet.
Amihez szintén az elmúlt
években kellett hozzászoknunk, hogy jönnek érdeklődők, tárgyalunk egy-két héten
keresztül, majd eltűnnek, de
csak azért, hogy egy év múlva
ismét megkeressenek és végül
tető alá hozzuk a szerződést.
Épp most is érkezett egy megkeresés egy cégtől, akikkel egy
évvel ezelőtt már tárgyaltunk,
de a vezetőségük akkor nem
engedélyezte nekik a költözést.
Most jött el az idő.
Végül egy személyes élményemet osztanám meg, ami egy
számomra kellemetlen oldala
a sok kisebb bérlőnek. Szám
szerint jelenleg 90 bérlőnk van.
Rengetegszer előfordul, hogy
valakivel pár héten keresztül,
vagy akár többekkel is párhuzamosan tárgyalok, majd megkötjük a szerződést, ők beköltöznek és élik életüket, anélkül,
hogy találkoznánk. Lehet, hogy
első hallásra valószerűtlennek
hangzik, de számos olyan bérlőnk van, akinek semmi gondja sincs sem az irodával, sem
a szomszédjaival, sem az üzemeltetéssel, sem a számlákkal,
elszámolásokkal és így a beköltözés után nem nagyon találkozunk. És velük bizony előfordul,
hogy jönnek szembe az utcán,
rám köszönnek nagy örömmel,
hogy „Szia Éva!” és velem sajnos
megesik, hogy elsőre nem ismerem fel őket. Aztán miután szóba elegyedünk, rájövök, hogy
melyik épületben, hol vannak,
és így beazonosítom, hogy kik
ők, de ilyenkor azért mindig
kicsit szégyellem magam. Már
többször gondoltam, hogy a
szerződéskötéskor készítek egy
fényképet róluk. Ha ezt nem is
teszem meg, azért addig is itt
kérek elnézést mindenkitől, akit
az évek során nem ismertem fel
elsőre!
Szilágyi Éva,
értékesítési vezető

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

A
KREATÍV
FOTÓLABOR ÉS NYOMDA
A HPIX Kft. fotólabor-eszközök forgalmazásával kezdett foglalkozni tíz évvel ezelőtt. „A cég alapításkor fotólaborokhoz szükséges korszerű, környezettudatos száraz technológiás gépeket és a
hozzájuk való kellékanyagokat kezdtünk el forgalmazni” – kezdte
cége bemutatását Diószeghy Zoltán ügyvezető. Annak érdekében, hogy a bemutatásra szolgálók ne álljanak kihasználatlanul,
az évek során elkezdtek központi laborszolgáltatásokat kínálni
olyan üzletek számára, akik tőlük vesznek bizonyos komponenseket, de nincsenek olyan speciális gépeik, melyekkel különleges
termékeket is el lehet készíteni. „A legizgalmasabb produktum
ezen a területen a fotókönyv, s vannak olyan típusúak, amelyek
olyan komoly infrastruktúrát igényelnek,
ami nekünk sem állt
rendelkezésünkre.
Ezért összefogtunk egy
olyan céggel, melynek
a megfelelő eszközei
megvoltak, így ők
készítették nekünk
évekig ezeket a fotókönyveket” – folytatta
a történetet az ügyvezető.
Ez év első felében,
rövid
tárgyalások
után a HPIX Kft. megvette korábbi partnerétől azt a gépet, amivel az igazán izgalmas dolgokat el lehet készíteni. Ehhez béreltek a Terraparktól egy további helyiségrészt.
A telepített új HPIX Nyomda olyan kapacitásokra képes, amiket a HPIX Kft. csupán a fotókönyv rendelésekkel még jó darabig
nem tud kihasználni. A HP Indigo ugyanis nem csak rendkívül
termelékeny és gyors, de médiák roppant széles választékát is
kezeli: az egészen vékony, 80 grammos puha papírtól egészen
a 350 grammos nagyon szép minőségű, nagyon kemény médiákig, átlátszó vagy öntapadós felületekre is lehet vele nyomtatni. Gazdaságosan és gyorsan lehet vele számtalan féle nyomdai
terméket előállítani, egytől pár száz, akár ezres példányszámig,
kiváló minőségben, akár darabonként különbözőeket. Jellemző
termékek a névjegykártyák, szórólapok, konferenciák brossúrái,
füzetek, egyedi, vagy akár kis példányszámú magánkiadású
könyvek s minden olyan dolog, ami kis-, közepes példányszámban, egyedileg szeretnének az ügyfelek megcsináltatni akár elegáns és exkluzív minőségben.
„Igyekszünk komplett szolgáltatást nyújtani, ezért van saját
grafikusunk, így a nyomdatermék tervezésére is tudunk ajánlatot
készíteni” – tette még hozzá Diószeghy Zoltán.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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KEDVEZMÉNYES EGÉSZSÉGKOCKÁZATI SZŰRÉS

budaörsiek vehetnek részt
Hátul kullog
Magyarország az EU tagországai között a megelőzhető halálozások
számát tekintve, aminek
fő oka, hogy kevesen
vesznek részt az egészségügyi kockázatok és a
betegségek korai felismerését szolgáló szűrőprogramokban. A budaörsi magánszemélyek és
cégek számára a
Budaörsi Egészségügyi
Központ most kedvezményes egészségkockázati szűrőprogramot
indít.

Bige Anikó
MASSZŐR

0620/371-2566

SVÉDMASSZÁZS
A főbb izomcsoportokat átdolgozó,
nyújtásokkal kombinált
svédmasszázsom alkalmazható
megelőzésképpen az izmok, ízületek
„formában tartására”,
a helyi húzódások, kisebb fájdalmak
kezelésére, a stressz okozta
izomfeszülések csökkentésére.
Növeli az izmok teljesítőképességét,
és az ízületek mozgásterjedelmét.

HÁT-GERINC MASSZÁZS
A kezelés intenzív masszázzsal
kezdődik, amit az olajos alapra
helyezett mozgó vákuummasszázs,
azaz köpölyözés zár.
A teljeshátrészt kezelő masszázs
fellazítja és átmozgatja a letapadt
háti izmokat és kötőszövetet,
hogy a letapadások ne
okozhassanak később fájdalmat.
A kezelés elején és végén
alkalmazott finom nyújtások pedig
növelik a gerinc mobilitását.

Surányi Mónika
HAJTERAPEUTA

0620/548-4533
NÉZZ KÖRÜL WEBOLDALUNKON:

www.cdthungary.com
KÉRJE 10% KEDVEZMÉNYÉT!
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2020. január 31-ig kedvezménnyel juthatnak a budaörsi cégek és magánszemélyek
beutalóhoz a most induló Munkavállalói Egészségkockázati Szűrőprogram keretében.
„A hasonló programokat általában menedzserszűrésnek nevezik, hiszen annak idején az úgynevezett menedzserbetegségek kiszűrésére jöttek létre. A betegségmegelőzést szolgáló átfogó szűrővizsgálatokra azonban nemcsak a
cégvezetőknek, hanem mindenkinek szüksége van. Ezt fejezzük ki
azzal, hogy programunkat egészségkockázati szűrésnek neveztük
el, és a lehető legszélesebb kör
számára javasoljuk Budaörsön”
– mondja dr. Janecskó Mária, aki
elvállalta a szűrőprogram kidolgozását és vezetését.
A program a menedzserszűrésektől abban is különbözik, hogy
nem a munkavállalók státusza
alapján ajánl fel szolgáltatási csomagokat, hanem életkor és nem
szerint határozza meg az első körben indokolt szűrővizsgálatok körét, ami kiegészülhet az esetleges
betegségelőzményekkel. „Ebben a
programban mindenki VIP” – fogalmaz Janecskó Mária.

OKTÓBER

A szűrésnek különösen nagy
jelentősége van a szív- és érrendszeri, valamint az onkológiai
megbetegedések korai felismerésében. A két betegségcsoport
vezető halálok a világban, megelőzésük terén Magyarország az
utolsók között kullog Európában.
Ezen a mutatón a szűrésen való
részvétel érdemben tud javítani
– hívja fel a figyelmet Janecskó
Mária. Jellemző adat, hogy a
kardiológiai szűrővizsgálat minden ötödik páciensnél mutat ki
olyan eltérést, amivel valamilyen
módon foglalkozni szükséges, ha
máshogy nem, az életmód megváltoztatásával.
Kulcsfontosságú a programban szereplő labor- és szakorvosi
vizsgálatok jó szervezése, ütemes
beosztása, hogy a pácienseknek
ne kelljen sokszor jönniük, illetve helyben várakozniuk. „Alapesetben két vizittel lehet tervezni, amiből az első a vizsgálatok
elvégzése sorban egymás után,
a második pedig a közös értékelés a szűrést vezető szakorvossal” – tájékoztat Nagy Mária, az
egészségkockázati szűrések koordinátora, aki szerint Budaörs
nagy előnye, hogy az intézmény
az egészségkockázati felmérést
követően sem engedi el a páciens
kezét: amennyiben a vizsgálatok
betegségmegelőző állapotot vagy
konkrétan betegséget jeleznek, a

NAGY MÁRIA
a Budaörsi Egészségügyi
Központ koordinátora
2006 óta dolgozik az intézményben, egyike azoknak
a háttérembereknek, akik
nélkül ez a nagy és bonyolult, évi több mint 150 ezer
beteget fogadó és jelenleg 140 orvost foglalkoztató üzem aligha működhetne olajozottan. Munkáját
Budaörs Város Önkor
mányzat Képviselő-tes
tülete 2018-ban Budaörs
Egészségügyéért Díjjal
ismerte el.

gyógyításhoz elismert orvosgárda
áll rendelkezésre a budaörsi szakrendeléseken, magyarán a gyógyulás legtöbbször helyben, további
utánjárás nélkül lehetséges.
A szakrendelőt üzemeltető
cég vezetője, Zsákai Zoltán hibá-

KONFERENCIA A DAGANATOS
MEGBETEGEDÉSEKRŐL
– „NEM CSAK ORVOSOKNAK”
A Budaörsi Egészségügyi Központ következő – nem kizárólag
orvosoknak szóló – tudományos tanácskozásának témája a
„Daganatos megbetegedések előfordulási gyakorisága, diagnosztikája és terápiája”. Az előadásokat a szakrendelőben gyógyító és más, tudományos tevékenységet is folytató orvosok,
szakmájuk rangos képviselői tartják november 8-án, pénteken
16.30 órai kezdettel a budaörsi Városháza dísztermében. A hozzászólás és a kérdezés lehetősége nemcsak a szakemberek,
hanem a nagyközönség előtt is nyitva áll. A belépés ingyenes.
Részletes program a szakrendelő honlapján:
www.budaorsmed.hu
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DR. JANECSKÓ
MÁRIA

a szakrendelőt üzemeltető
Jump Consulting vezetőjeként 2015 óta van jelen a
budaörsi egészségügyben. A cég kezdetben a
sürgősségi ügyeletet látta
el, majd 2016 őszén átvette és konszolidálta a járóbeteg-ellátást. A közbeszerzési eljárásban elnyert,
2018. január 1-jével megkötött tízéves fela
dat
ellátási szerződés az üzemeltető számára lehetővé
teszi a hosszabb távú,
szisztematikus építkezést
a budaörsi egészség
ügyben.
nak tartja, hogy az adókörnyezet
nem ösztönzi eléggé a gazdasági
társaságokat, hogy munkavállalóikat egészségszűrésre küldjék. „Ennek dacára egyre több
vállalkozás számolja ki, hogy a
munkavállalók kiképzésére fordított befektetés kidobott pénz,
ha a dolgozó testi-lelki egészségét
nem sikerül megőrizni – fogalmaz az ügyvezető. – Éppen ezért
a céges megkeresések számának
növekedését tapasztaljuk. Az
egészségkockázati felmérés év
végi munkavállalói bónusznak
is racionális, win-win megoldás
a cégek és az alkalmazottak számára” – teszi hozzá, megemlítve,
hogy az egészségkockázati átvilágítás a magánszemélyek – például
egyéni vállalkozók, egyéb munkavállalók – számára is megtérülő

Életmód

belgyógyász, aneszteziológus, egyetemi tanár, az
Egynapos
Sebészeti
Szakmai
Kollégiumi
Tagozat tagja a Semmel
weis Egyetem Kútvölgyi
Klinikai Tömbjében –
jelenleg a Szent János
Kórházban – a Kiemelt
Ambulanciát vezeti. Az ő
nevéhez fűződik az anesz
teziológiai ambulancia
megszervezése és szakmai irányelveinek kidolgozása a budaörsi szakrendelő Egynapos Sebészeti
Részlegén, ahol heti egy
napot ma is dolgozik
aneszteziológusként.
Emellett vállalta el a
Munkavállalói Egészség
kockázati Szűrőprogram
vezetését annak érdekében, hogy minél szélesebb
kör számára váljon elérhetővé ez a létfontosságú
szolgáltatás Budaörsön.
befektetés, ha azt nézzük, milyen
iszonyatos pénzeket emésztenek
fel a krónikus betegségekre élethosszig szedett gyógyszerek.
A Munkavállalói Egészségkockázati Szűrőprogramra bárki jelentkezhet; a budaörsi lakcímkártyával rendelkező magánszemélyeknek és a budaörsi székhelyű
vagy telephelyű cégek munkavállalóinak pedig az intézmény 2020.
január 31-ig kedvezményt is ad.

JELENTKEZÉS A SZŰRŐPROGRAMRA
N a g y M á r i a koordinátornál lehet
munkanapokon 07.00–15.00 óra között
a 30 566 3776-os telefonszámon vagy a
n a g y. m a r i a @ b u d a o r s m e d . h u e - m a i l - c í m e n

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a
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GYERMEKVÉDELMI SZAKMAI NAP

A szabad tanulásról
Október 3-án délelőtt a
XV. Gyermekvédelmi
szakmai napot tartották
a városháza nagytermében. A rendezvényt
Budaörs Város
Önkormányzata és az
Esély Szociális Társulás
Szociális és
Gyermekjóléti Központ
szervezte. A konferencia
a köznevelés rendszerén
kívül eső oktatás lehetőségeivel foglalkozott.
Wittinghoff Tamás polgármester megnyitó beszédében vázolta a szakmai nap
témájának hátterét: a nyár folyamán – a szakma bevonása nélkül
– módosított nemzeti köznevelési törvény korlátozza a szülőket
abban, hogy hány éves korban és
milyen iskolába írathassák gyermekeiket. A Szülői Hang Közösség nyílt levelet írt a kormánynak, amelyben többek között
felhívják a figyelmet arra a hiányosságra, hogy a hatéves korban
meghatározott iskolakötelességet
előíró törvényhez nem készítettek végrehajtási rendeletet, nem
lehet tudni, a szülő hol kérelmezze a halasztást, ha a gyermeke
hatévesen még nem iskolaérett,
így most sok család nem tudja,

14

mire számítson, s ez szorongást,
stresszt okoz bennük.
Ugyanígy
bizonytalanságban tartja az eddig magántanulói státuszban lévőket is, mert
a magántanulóság intézménye
megszűnik, helyette egyéni
munkarend lehetőségét vezetik
be, amelyet azonban már nem
az iskolaigazgatónál kell kérni,
hanem állami hivatalban, de
szintén kérdéses még, hogy hol,
így ez is a gyermeket nem ismerő hivatalnokok vagy esetleg a
gyermeket nem ismerő szakértői
bizottság döntésén fog múlni,
megkapja-e. Ezt már az Esély
Szociális Társulás Szociális és
Gyermekjóléti Központ vezetője,
Károly Katalin mondta. Hozzátette, az iskolákat amúgy is zsúfoltabbá teszi, hogy a hatévesek
és a tavalyról halasztott hétévesek egyszerre kezdik meg az iskolát, s e felduzzadt létszámhoz
az infrastruktúra is hiányzik.
Először Rózsa Ildikó kapott
szót, aki a ReSuli A Megújuló
Oktatásért Alapítvány elnöke,
pedagógus. Az általa alapított
iskolában kislétszámú csoportokban dolgoznak és így jól és
szakszerűen tudnak integrálni is. Ezen kívül az alapítvány
azon is munkálkodik, hogy a
módosított köznevelésről szóló
törvénnyel szemben a családok
hatékony
érdekérvényesítését
elősegítse. A www.resuli.hu

2019.

honlapon jól érthető formában
olvasható, mi a baj a törvén�nyel, mennyire áll szemben az
alapvető emberi jogokkal, milyen gyakorlati problémákat vet
fel és mennyiben káros. Rózsa
Ildikó egy olyan kampányon is
dolgozik, mellyel például szélesebb körben lehet terjeszteni az

is megoldódik. Náluk a tanulás
élményközpontú, a gyerekek
érdeklődésére alapozza a tananyagot, például LEGO elemek
segítségével tanítják a törteket.
Kifejezetten törekednek arra,
hogy minden gyermekben megtalálják azt, amiben jó, amit a
legjobban szeret csinálni, illet-

DEMONSTRÁCIÓ ISKOLÁINKÉRT
Szülők, tanárok és diákok, mintegy kétszáz fős sokaság jelent
meg október 1-jén délután a városháza előtt azon a demonstráción, melyet az Illyés gimnázium és a Herman iskola szülői munkaközössége szervezett. A tüntetést a szabad oktatásért, a
magyar iskolákért és pedagógusokért, a budaörsi iskolaigazgatókért, a szülői önrendelkezésért hirdették meg. A rendezvényen
felszólalt Ruzsonyi Ágnes és Tollner József, valamint beszédet
mondott a két iskolaigazgató és Wittinghoff Tamás polgármester
is. Több országos szakmai szervezet szolidaritását fejezte ki a
budaörsi demonstrációval kapcsolatban, a Pedagógusok
Szakszervezetének elnöke, Szabó Zsuzsa és az alelnökök,
Gosztonyi Gábor és Totyik Tamás, illetve a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Szűcs Tamás jelen is
voltak a tiltakozáson. A Tanítanék Mozgalom elnöke, Törley
Katalin levelet küldött.
Bővebb tudósításunk itt olvasható:
https://budaorsinaplo.hu/demonstracio-iskolainkert/

alternatív megoldásokhoz szükséges információt vagy egyéb
tevékenységgel segíteni, és ehhez
kéri, hogy minél többen csatlakozzanak. Bízik abban, hogy
ily módon apró lépésekkel lehet
változtatni a jelenlegi állapotokon, mert ha mindenki arra vár,
hogy majd más tesz valamit, akkor nem fog bekövetkezni semmilyen változás.
A budaörsi KettőPontNulla
tanulócsoport
vezetője,
Ruzsonyi Ágnes volt a második előadó. Ő elsősorban a
tanulócsoport
működéséről
mesélt, melyet azután indított,
hogy kislányai az állami oktatási intézményben szereztek rossz
élményeket.
Kihangsúlyozta,
a kislétszámú osztályokban az
érzelmi biztonság kialakításával,
az elfogadó közeggel sok viselkedészavaros gyerek problémái

OKTÓBER

ve a belső igényeit felkelteni.
Ruzsonyi Ági fejtette ki azt a lehetőséget, hogy az egyéni munkarenden kívül az egyéni tanrendet is meg lehet igényelni, ami
még az iskolaigazgatók hatáskörében maradt, és azt jelenti, hogy
bizonyos tantárgyak látogatása
alól menti fel a gyermeket.
Szabó Réka Andrea kilenc
évig otthon tanított, melyből
könyv is született Életiskola címmel. Ezekre az évekre a
természetközeli életmód volt
jellemző, és szempont volt az is,
hogy a család együtt legyen. A
tananyagot témák szerint dolgozták fel, hasonlóan a Waldorf
iskola módszeréhez. Végül vis�szatértek a közoktatásba, egyrészt mert a legidősebb gyermek
szeretett volna iskolába járni,
másrészt az élet is úgy hozta.
Borhegyi Éva
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ÜZENE T EGYKORI ISKOLÁMNAK

40 éves a Herman
Szeptember 20-án az
iskola fennállásának 40.
évfordulója alkalmából
egykori tanulók, akiknek ma talán a gyerekük jár oda, és régi illetve a jelenlegi tanárok
ünnepeltek a
Hermanban. Ezt az
igencsak szubjektív írást
egy ma negyvenes, volt
hermanos kollégánk
jegyzi.
Nehezen indultam el, lányom kérdezte üzenetben
„Jössz? De csak ha van kedved…”
Dobi István úttörőcsapat, Kati
néni, kisdobos és úttörőavatás.
Kék-bordó. Fájó búcsú, majd
évekkel később egy megszeppent
lánnyal újból látogatás… Vissza
az egykori iskolába, ami a gyerekkorom egy darabja volt és ami
később gyerekünk gyerekkorának egy darabja lett. Azaz meghatározó állomása, amiből talán
elindult a döntése, tanár lesz.
Budaörsön születtem, elsős
voltam, amikor a lakótelepre
költözhettünk édesanyámmal és
két testvéremmel. Akkor még
az 1. Számú Általános Iskolába
jártam és anyuék elfelejtettek értem jönni. Elindultam hát haza,
a panelrengetegbe, becsöngetve
a VII. emeleten. Hazataláltam,
szüleim önváddal teli örömére.
Hamarosan új iskolába kerültem
és tagja lettem a Dobi István úttörőcsapatnak és osztályomnak.
Kinézve az ablakon az épülő tornatermet láttuk, még nem volt
kész. Ahogy az ebédlő sem. Emlékezetem leragad a testnevelés
óráknál, amiket tornaterem hiányában, a hegyekben való kirándulással pótolta Kati néni. Kati
néni, aki csapatvezető is volt. A
fenyves, a KISZ-lakótelep feletti
tisztások, a méhesek… Budaörs
látképe, ami egy nagyközség volt,
sok helyen földutakkal és dübör-

gő teherautókkal, amik a murvát
szállították a megsebzett hegyekből. Emlékszem az első kisdobos
őrsömre, amivel sógyurma szobrokat csináltunk anyák napjára,
és akikkel eltévedtem a hegyen,
amiről azt hittem, jól ismerem,
ezzel mozgalmi pályafutásom
véget is ért.
Remek iskola volt. Imádtam
minden percét, amit ott töltöttem. Imádtam a tanáraimat,
szerettem a légkört. Aztán édesanyám úgy döntött elköltözünk.
Minden nap kiutaztam ebbe a
gyerekkori paradicsomba, míg
szülői döntés nem született, elvisz a budapesti iskolába. Kirabolva éreztem magam és kétségbeesetten próbáltam meggyőzni,
de hajthatatlanul kitartott döntése mellett. Hiába kerültem be egy
szintén legendás iskolába, szenvedélyesen gyűlöltem, elzárkóztam mindentől, ami iskolámmá
tehette volna. Visszavágytam a
budaörsi békébe, ami jó ajánlólevélnek bizonyult, hiszen a 2.számú általános iskolának, későbbi
Hermannak jó híre volt, kitűnő
bizonyítványom a körzethatárokat is felülírta.
Pár évtizeddel később szülő
lettem és a legjobbat akartam a
gyerekünknek. Végre újból Budaörsön éltünk. Kitapostam,
hogy felvegyék egy nem körzeti
iskolába, amiről azt gondoltam
erős, és na, majd az életre jól
felkészíti. Mert verseny van és
mindenből a legjobbat. Kitűnően teljesített, mégsem hoztam jó
döntést. Gyerekorvosunk jelezte,
baj van, valami nincs rendben. A
betegségek mögött iskolai gond
lehet. Be kellett látnom igaza van
és gyors váltás mellett döntöttünk. Körzeti iskolánkban nem
kaptunk segítséget, „miért nem
oda ment eleve a gyerek”, szólt a
válasz és mi kétségbeesetten próbáltunk megoldást találni. „Próbáljuk meg a Hermant,”- néztünk
egymásra párommal -„hiszen
mindketten odajártunk” . Gyorsan magamra kaptam a kabátot,

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

lerohantam. Elmondtam mondókám, félve, hiszen előző esetből jelzés volt, iskola, iskolának
nem kritikusa, összezárás van.
„Indokolt, hogy a gyerek iskolát
váltson”-mondta az alsós igazgató helyettes nő és kedvesen
megnyugtatott. „ Jöjjön le a gyerekkel” Lementünk. Lányunk pár
perc múlva mosolygott és teljes
bizalommal indult el a tanárnővel. „Válasszuk ki Dalma, melyik
osztályba szeretnél menni” Végre megnyugodtam. Segítséget
kaptam. Az egykori 2. számú
iskolám, befogadta a gyerekem,
körbeölelte. Már nem Kati néni,
hanem Szebényi Rita, majd Demeter Éva néni és egy energiabomba igazgató, Turcsik Viktor.
De mégis az az iskola, amit gyerekként sírva hagytam el, mert a
gyerekekhez való hozzáálláson
nem változott semmi. Az elvesztett otthonom, otthont adott a
lányunknak. Értékeit megőrizve
értékeket adott át.
Ma a lányom kérdezte ”Jössz a
régi diákok találkozójára? De csak
ha kedved van…” Fáradtan vettem át új felsőt, hogy kicsit rendezettebb legyek. Negyvenéves
az egykori iskolám. Első tanulói
között voltam. Első igazi nagy
veszteség volt, amikor el kellett
hagynom. Minden, amit gondolok arról, milyennek kell lennie
egy iskolának, az a Herman. Az
egykori 2 .számú általános iskola.
Kék-bordó. Ma már egy tanár-

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

hallgató édesanyjaként mentem
el a szülinapra, aki tudja, hogy
lánya hamarosan tanítani fog, és
ez valahol itt kezdődött, ebben
az iskolában. Amikor azt mondta neki az alsós igazgató „gyere,
nézzük meg, melyik osztályba
akarsz járni.”

SZERETETTEL
MEGHÍVJUK
Önt az

55 éves

I L LY É S G Y U L A
GIMNÁZIUM

öregdiák
találkozójára,
melyet 2019. október
25-én 18 órakor
az Illyésben tartunk

40 év. Történelmi események,
rendszerek bukása és újbóli felépítése a múltnak. De a 2. számú
általános iskola örök. Értékeiben,
szellemiségében. A rendszerek
jönnek, mennek. Generációk nőnek fel, de a Herman az marad
mindig, ami egykor is volt.
Boldog szülinapot Herman,
leánykori nevén 2. számú Általános Iskola!
Hajósi Virág
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2040 Budaörs, Budakeszi utca 1/2
www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince
… és a CSAKA Pince csapata

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!

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

•

Kibővült meleg reggeli választékkal,
Chef napi ajánlata ebédre,
pikánsságokkal feltöltött delicates részleg,
ILLY kávék,
Rustichella d’Abruzzo házi olasz tésztafélék (Pappardele, Tagliatelle, 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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Október 20. vasárnap 10:00

Csokibár:

Kis Hableány – az Aranyszamár

Bábszínház előadásában
Belépő: 800 Ft egységesen

November 4. hétfő 19:00

Világjárók:

Türkmenisztán-Kazahsztán-Kirgizisztán Perger István (A

Keletiből Hongkongba
oldal szerkesztője) előadása.
A belépés ingyenes!

November 10. vasárnap

Márton Nap

- A belépés ingyenes.
10:00-12:00 Márton Napi töklámpás készítés
a Közösségi Házban (2040 Budaörs, Lévai u 34.)
a Zöldkör Egyesülettel
10:00-13:00 Márton-napi népszokások felelevenítése,
Újborszentelés a Városi Régészeti Kiállítás
szervezésében (Károly király u. 2.)
16:30 órától FELVONULÁS SÍPPAL, DOBBAL a Városháza
udvaráról (Szabadság út 143.) végig a Szabadság úton a
JMMH-ig Tündik Tamás és a Mező Együttes vezetésével.
Gyülekező 16 órától
17 órától Táncház a Szélrózsa Néptáncegyüttes
vezetésével a Jókai Mór Művelődési Házban,
hagyományőrző játékokkal
(zsákbanfutás, célbadobás, kukoricafosztás)

November 11. hétfő 18:00

Zsombori Erzsébet festőművész
„Évszakok zenéje” című kiállításának
megnyitója

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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TIBI TÖRTÉNE TE FOLY TATÓDIK…

Az ősz jó oldalai
Sorozatunkban egy köztünk élő, igen aktív
mozgássérült fiatalember életét követjük
nyomon 2019-ben,
hónapról hónapra.
Debreczeni Tibor számára a szeptember –
ahogy sokaknak – a
szüretről szólt, de volt
gyógyfürdőben és főzőversenyen is. Olvassák
el beszámolóját!
,,Itt van az ősz, itt van
újra, S szép, mint mindig,
énnekem…” - írta Petőfi. Egy pár
gyerek nem ért vele egyet, mert
véget ér a nyári szünet és kezdődik az iskola. Az ősznek azonban
vannak jó oldalai is: olyan szép,
mikor színesednek a fák, érik a
szőlő a borkedvelők örömére.
Családunkban több évtizedes
hagyomány a szüret. Apunak
szoktam segíteni a darálásban és
a szőlőpréselésében, mindig alig
várom a présből kicsepegő must
ízét. Anyu a befőzéssel foglalatoskodik, hogy télen is tudjuk
élvezni a nyár ízeit. A dolgos napok végén a hosszabbodó estéken jó visszaemlékezni a nyári
élményekre.
A hónap első szombatján
Sopronban voltunk, vissza kellett vinni a törpe nyulakat az
unokáknak, mert nálunk töltötték a nyári szünetet. Nagyon
megszerettem a nyuszikat, nehéz
volt megválni tőlük, a kutyám is
több napon át kereste.
Szeptember második fele
mozgalmasan indult. 16-án a
szüleimmel elmentünk egy pár
napra nyaralni Hajdúszoboszlóra. Már kiskorom óta nagyon
szeretünk oda járni, mindig
nosztalgiázunk a régi szép családi nyaralásokról. Sokat üldögéltem a jó meleg gyógyvízben, jól
esett ellazulni benne. A fürdések
után jó nagyokat sétáltam a szü-

leimmel, direkt nem vittük a tolókocsimat, hogy a gyaloglást is
gyakoroljam.
Amikor hazaértünk, másnap várt a következő program:
az Empátia nap. Már majdnem
2 évtizede részt veszek rajta.
Mindig várom a Roll Dance
kerekesszékes
tánccsoportot,
Niki szép versmondását és a hagyományosan ismét finom ebédet, töltött csirkecombot. Színvonalas műsorok voltak, együtt
énekeltünk a Tulipán Kvartettel
és jót táncoltunk a Vidám Romákkal. Megvártam a végét, a
tombolahúzást, majd indultam
haza. Útközben láttam, hogy
zajlik a Templom téren éppen a
Budaörsi Vigasságok. Gyorsan
hazamentem megvacsorázni és
mentem is vissza a rendezvényre. Pontosan odaértem a Meg
egy cukorka koncertjére, nem
sokat hallottam még róluk, de
megkedveltem a zenéjüket.
Vasárnap is várt egy rendezvény, a nyári szünet utáni első
Guriga klub program. A Budai
Ciszterci Szent Imre Plébánia főzőversenyén vettünk részt. Minden szeptemberben megrendezik
ezt az eseményt, a Házas Sátor
közösség jóvoltából. Egyik évben
meg is nyertük a versenyt, miénk
lett a főzőkanál díj. Most korhely
levest készítettünk, mindenki besegített valamit a főzésben. Volt,
aki hagymát vágott, mások a kol-

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

bászt szeletelték fel, stb. Én voltam
a főkóstoló. 2 óra alatt készült el a
leves, nagyon finom lett. Sokan
jöttek hozzánk egy kis kóstolóért.
Sajnos most nem nyertünk, de jó
volt újra együtt lenni. A szerve-

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

zők az idei kóstolójegy bevételét
a Szentimrevárosi Egyesület Guriga csoportjának ajánlották fel,
hála nekik!
Másnap, hétfőn a napközivel
voltam kirándulni a Szemlőhegyi barlangban. Nem is
gondoltam, hogy egyszer én
is eljutok egy barlangba kerekesszékkel. Teljesen akadálymentesen lehetett végignézni
a természeti képződményeket,
cseppköveket. Sok érdekes dolgot mesélt az idegenvezető. Nem
volt szabad hozzáérni a sziklákhoz, mert a természet egy
évezredes munkáját lehetne elrontani. A végén lekapcsolták a
világítást is, hogy megtapasztaljuk, milyen a barlangi sötétség és
a csend.
Több program lehetőségem is
lett volna, de az időm véges.
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SEGÍTSÉG,
nem vezethetek! asztalitenisz
Bajnokok Ligája
A CÍMVÉDŐT FOGADJA AZ SH-ITB
BUDAÖRSI 2I SC

A járművezetéstől
eltiltás minden sofőr
rémálma. Akinek az
életvitele autós létre
rendezkedett be, teljes
kétségbeeséssel reagál, ha valamely közlekedési incidens kapcsán bevonják a jogosítványát, eltiltják a
járművezetéstől.
Nézzük bővebben, mi
történik ilyenkor.

Az ittas járművezetés esetén,
ha történt baleset, ha nem, a vezetői
engedély bevonása elkerülhetetlen
és az alkalmazott szankciók között is
szerepelnie kell az eltiltásnak. Az eltiltás kiszabása a legtöbb baleset esetén
nagy számban alkalmazott szankció.
Legtöbben azt próbálják elérni, hogy
a pénzbüntetés, vagy szabálysértés

esetén pénzbírság mértéke legyen nagyobb „Csak a jogosítvány maradjon
meg!” A két dolog természetesen kifejezetten nincsen egymásra hatással.
Vannak olyan körülmények, amik
segítik a jogosítvány megtartását, az
ilyen körülményeket haladéktalanul,
okiratokkal is alátámasztottan a hatóság tudomására kell hozni. Ilyen körül-

20

mények leggyakrabban az egészségi
állapot, vagy az a tény, hogy a munkahely veszélybe kerül a jogosítvány
elvesztésekor, mely az adott személy
és családja megélhetését veszélyezteti, akár ellehetetleníti.
Az egészségi állapotnál orvosi
iratokkal kell alátámasztani, hogy a
terhelt/eljárás alá vont személy nem
képes a tömegközlekedésre, esetleg
az számára bizonyos mozgásszervi
problémák, szívproblémák stb. miatt
ellenjavallt. Gyakori az is, hogy van
egy olyan hozzátartozó, akit rendszeresen az érintett személy kell orvosi
vizsgálatokra szállítson, esetleg bármikor olyan rosszulléte fordulhat elő,
hogy azonnal vinni kell autóval orvoshoz, kórházba. Számít a lakóhelye a
tömegközlekedés hiánya is. Ezeket a
körülményeket nagy súllyal figyelemben veszik, minden esetben a konkrét
helyzet alapján történik a mérlegelés.
Legalább ennyire fontos, ha a
munkához elengedhetetlen a jogosítvány, pl. a betöltött munkakörben
kifejezetten alkalmazási feltétel. Szerencsére pl. a hivatásos gépjárművezetőknél gyakran nemcsak egy kategóriára rendelkezik az érintett vezetői
engedéllyel. Ilyen esetben lehetőség
van arra, hogy megvizsgálják, melyik
kategóriát használva vezetett az adott
személy a balesetkor, incidenskor, a
jogszabályok megengedik ugyanis,
hogy az eltiltás csak arra a kategóriára
szóljon, amelyiket használva az esetkor közlekedtek. Fontos lehetőség
ez, hiszen a kategóriaeltiltás esetén
az utánképzés sem szükséges, ami
jelentős könnyebbség, mivel nagyon
drága, időigényes és néha gyakorlott
vezetőknek is meggyűlhet a baja az
elvégzésével.
Természetesen a biztos recept,
ha féltjük a jogosítványunkat, hogy
semmiképpen ne vezessünk ittasan,
valamint hogy igyekezzünk a sebességhatárokat betartva, nagyon figyelmesen közlekedni. Balesetmentes
közlekedést kívánok!
dr.

Medgyesy-Moravcsik Krisztina, ügyvéd

Bővebben:
http://moravcsik.hu
2019.

A Budaörsi Sport Club
ünnepi közgyűlésen
köszöntötte az egyesület szakosztályait, sportolóit, edzőit és támogatóit a klub fennállásának 95. évfordulója
alkalmából.
Somlyó Gergely a Budaörsi Sport Club elnöke a többi szakosztály mellett az asztalitenisz kiemelkedő nemzetközi
sikerességét is méltatta, és sportdiplomáciai sikernek tartja, hogy
a rendezvényt jelenlétével meg-

tisztelte Fábián László olimpiai
bajnok öttusázó, a MOB sportigazgatója.
Az asztalitenisz szakosztály
női csapata október 22-én 18:00
órai kezdettel, mint aktuális
ETTU Kupa bronzérmes csapat
a budaörsi sportcsarnokban mérkőzik meg a Bajnokok Ligája cím-

OKTÓBER

védőjével, a lengyel Tarnobrzeg
gárdájával. Ezen a mérkőzésen
az SH-ITB Budaörsi 2i SC célja nem lehet más, minthogy a
lehető legnagyobb mértékben
megnehezítse a jóval esélyesebb
lengyel csapat dolgát. A Pergel
Szandra, Fazekas Mária, Lovas
Petra, Nagyváradi Mercédesz és
Surján Szabina alkotta csapat a
keddi hazai mérkőzést követő vasárnap a francia Metz városában
vendégszerepel Európa legrangosabb nemzetközi kupájában.
Büszkék vagyunk arra, hogy
zsinórban 17-szer képviselhetjük Budaörs Városát, a Budaörsi
Sport Clubot, támogatóinkat és

a magyar asztaliteniszt az ETTU
nemzetközi kupáiban.
A Budaörsi Sport Club elnöksége és az asztalitenisz szakosztály nagy szeretettel vár mindenkit a díjmentesen megtekinthető
idei első hazai Bajnokok Ligája
mérkőzésünkre.
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IDÉN IS A KESJÁR ISKOLA NYERT

Esőben is futottak

Október 5-én, szombaton került idén megrendezésre a Fut az Örs!
utcai futóverseny, de a
korábbi évektől eltérően ezúttal nem hozott
jó időt a kora októberi
dátum. Azonban ez nem
befolyásolta a verseny
menetét, a futamok
rendben lezajlottak.
A megnyitó ceremónián
az összegyűlt tömeg előtt
adták át a Váczi Pál díjat, melyet
idén Kadlecsik Kornél kapott. A
budaörsi általános iskolák közötti
versenyben idén is a Kesjár lett az
első.
A Budaörs Város Önkormányzatának polgármesteri hivatala és
a Kesjár Csaba Általános Iskola
október 5-én rendezte meg a Fut
az Örs! – Kovács Zsigmond Emlékversenyt. A szemerkélő eső
ellenére is sokan neveztek, bár
érezhetően kevesebben, mint az
elmúlt néhány esztendőben.
A futamok indulása előtt
került sor – a néhai budaörsi
testnevelőről, atlétika edzőről –
elnevezett Váczi Pál Emlékdíj
átadására, melyet a „Váczi Pál
Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány” 2008 óta ad
a budaörsi élsportért, sportért
legtöbbet tevő testnevelőnek,
edzőnek vagy szakvezetőnek. Ezt
most Egri Gyula, az alapítvány
kuratóriumának tagja adta át az
idén nyugdíjba vonult testnevelő

tanárnak, Kadlecsik Kornélnak,
aki ugyanúgy segédkezett a mostani Fut az Örs! verseny lebonyolításában, mint a többi, jelenleg
is állományban lévő tanár. Tóth
Krisztina, a Kesjár iskola igazgatója úgy definiálta: „Nem csak
sportemberként, hanem sportembereket nevelőként is évtizedek óta
büszkeségünk.”
Wittinghoff Tamás polgármester nyitotta meg az eseményt,
aki beszédében szintén Kornél
bácsit méltatta, s vele együtt
Kovács Zsigmondot, aki hasonlóképpen emblematikus személyisége volt a Kesjár iskola tantestületének.
Az 1-2. osztályosok 600 métert, a 3-4. osztályosok 800 métert, az 5-6. osztályosok 1000
métert, az ennél idősebbek 1500
métert tettek meg, a 40 év alatti
felnőtt férfiak pedig az utóbbi
dupláját. Minden kategóriában
jutalmazták az első három helyezettet, de futamonként az első hat
szerzett pontjai összeadásának
eredménye alapján felállították az
általános iskolák közötti rangsort
is, mely a következőképp alakult:
1.
Kesjár Csaba Általános
Iskola (124 pont)
2.
Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola
(82 pont)
3.
1. Számú Általános Iskola (43 pont)
4.
Herman Ottó Általános Iskola (28 pont)
5.
Bleyer Jakab Német
Nemzetiségi Általános Iskola (27
pont)

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a
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NEM LEHET ABBAHAGYNI

CSIRKE
Mikor már az ember élete nagy részét leélte, gyakrabban
emlékszik vissza gyerekkorára. Sokszor nyaraltam Kőröstoroknál. Ilyenkor Zorán (édesapám jó barátja) és akkori
felesége Tarján Györgyi is velünk nyaraltak. Egy alkalommal
náluk vacsoráztunk és Györgyi olyan csirkét készített, ami
annyira finom volt, hogy valóban nem lehetett abbahagyni. Ízét a mai napig sem feledem. Ezt az ételt gyermekeimnek és a barátaimnak is sokszor megcsináltam. Kérem, most
Önök is kóstolják meg ezt a finom ételt és hallgassák meg
hozzá Zorán valamelyik számát. Én az „Apám hitte…” számot
ajánlom. A Retro rádióban elég gyakori ez a szám. A meghitt
zene mellé jó étvágyat kívánunk!

Hozzávalók (6 főre):
4-4 csirkecomb alsó- és felsőrész
2 hagyma
1 nagy tejföl
25dkg füstölt sajt
só, bors
1 ek. pirospaprika
1 ek. majoranna
4 gerezd fokhagyma
olaj
3 ek. liszt

Elkészítés:
A csirkecombokat besózzuk. A lisztet összekeverjük a borssal,
pirospaprikával és az összenyomott fokhagymákkal, majd a
csirkecombokat megforgatjuk benne. Cseréptálba helyezzük a
húsokat, rárakjuk a felkarikázott hagymaszeleteket, a lereszelt
füstölt sajtot. A tejfölt 2 ek. olajjal és a lisztes keverékből is 2
evőkanállal összekeverjük, majd ráöntjük a füstölt sajtra. Jól
befóliázzuk a cseréptálat, és előmelegített sütőben 200°C-on 1
órát pároljuk. Ezután a fóliát eltávolítva pirosra sütjük. Rizzselés
salátával tálaljuk.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

Elkészítette: Kótányné Tóth Éva
fotó: Kótány Katica
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Felelős szerkesztő: ELLER ERZSÉBET
Felelős kiadó a Bt. ügyvezetője

Hirdetésfelvétel
Kelemen Szilvia (0630/233-2848)
kelemen.szilvia@budaorsinaplo.hu
Budaörs, Szabadság u. 137. földszint
(a parkra néző oldalon!)
Nyitva h.–cs. 9–17 óráig, p. 9–15-ig
Telefon és fax: 06 23/424-862, tel.: 06 23/420-837
E-mail: bnaplo@t-online.hu
Nyomdai előkészítés: Kaszás Zoltán
Terjesztés: Bellányi Sándor (0630/528-0544)
Főmunkatárs: Borhegyi Éva
Külsős munkatársak: Pollák Judit,
Kótány Katica, Moldoványi Tibor

Beküldési határidő: november 10.
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A szeptemberi megfejtés: Friedmannház, csülkös pacalpörkölt, rendezvény szervezés, aranygaluska
Akik a Friedmann ház / Teri néni étterme 6000-6000 forintos étkezési utalványát nyerték
és azt szerkesztőségünkben (!) átvehetik: Sári Lajosné (Budaörs), Takács Károlyné

DIGI? TELEKOM? UPC?
N É Z Z E A H E LY I T V - T !
Tisztelt Lakosok, kedves Nézőink!
A Buda Környéki Televízió
Budaörs és a környék lakosságának
életét, kultúráját, programjait mutatja be.

Budaörsön az alábbi
csatornahelyeken
találják meg
a helyi televíziót:

DIGI:
UPC:
Magyar Telekom:
Magyar Telekom IP TV:

155
504
249
193

Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

www.budakornyekitv.hu
Kakuk Kornélia, főszerkesztő

HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK
(mosógépek, mosogatógépek,
minden típusú tűzhely, bojler)
JAVÍTÁSA A HÉT MINDEN
NAPJÁN, GARANCIÁVAL.
Számítógépek,
notebookok javítása, vírusirtás,
op.rendszer telepítés.
Munka megrendelése
esetén a kiszállás ingyenes.
Tel.: 0670/659-2757
- VISSZAHÍVOM!
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NYÍLÁSZÁRÓK
JAVÍTÁSA, beállítása,
korszerűsítése
utólagos szigeteléssel
Bakos István
Tel.: 0630/687-2302

Budaörs kertvárosi
részén, csendes utcában,
eladó egy 3 színtes,
4 hálószobás,
duplakomfortos
CSALÁDI HÁZ 103M Ft-ért.
Tel.: 0670/773-7311

Társasház takarítás Közös képviselők figyelmébe!
Társasházak illetve lakóparkok
takarítását vállaljuk, helyszíni
felmérés után árajánlatot
adunk, akár egy órán belül,
azonnali kezdéssel.
E-mail:
nemetandrasne@gmail.com,
tel.: 0620 460 3740

Tel.: 0630/630-8597

Járadékot fizetnék
budaörsi vagy környékbeli
idős személynek,
ingatlanért
(ház, telek) cserébe.
Kérem, hogy 17 óra után
hívjon: 0620/629-0916
KÖSZÖNÖM

A P R Ó H I2019.ROKTÓBER
D E T É S E K

Klíma szerelés, telepítés,
karbantartás, töltés.
A hét minden napján.
Hétvégén is dolgozunk.
Felújított és új klímák
beüzemelése.
Telefon: 0670/659-2757
0630/901-4462
Hívjon bizalommal!

Rendelj és vedd át bármikor!

Időt takarítanál meg, és az otthonod kényelméből
vásárolnál? Mi sem egyszerűbb! „Kattints és vedd át”
szolgáltatásunkkal online választhatod és fizetheted
ki a termékeket, mi összekészítjük Neked, amiről értesítést
kapsz és bármikor átveheted a kapott kóddal az áruház előtt
található új önkiszolgáló átvételi ponton.
Látogass el a www.IKEA.hu weboldalra a részletekért, válaszd
ki a megvásárolni kívánt termékeket, és add hozzá a
bevásárlólistádhoz. A bevásárlólistádon válaszd a „Kattints és
vedd át” szolgáltatást, majd válaszd ki az 'IKEA Budaörs
Csomagpont' lehetőséget az átvételi pontok közül, ezután
csak kövesd a lépéseket.

5 ÉV
GARANCIÁVAL*

*5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia max 100.000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező
tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új
járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre
szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 100.000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik
következik be hamarabb) terjed ki. A képen látható autók illusztrációk.

