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L E T E T T É K A Z E S K Ü T A K É P V I S E LŐ K

alakuló testületi ülés
Október 24-én megala-
kult az új képviselőtes-
tület. A képviselők 
letették az esküt és fel-
álltak a szakmai bizott-
ságok. Egyebek között 
döntöttek a polgármes-
ter és az alpolgármester 
javadalmazásáról. 

 Október 24-én délelőtt 
volt a budaörsi képviselő-

testület alakuló ülése, ahol a 
Himnusz elhangzása után dr. 
Szinessy Péter a Helyi Választási 
Bizottság elnökhelyettese köszö-
netet mondott a választás lebo-
nyolításában résztvevőknek és is-
mertette a választási eredményt. 
Emlékeztetőül: Budaörsön 13 
858 érvényes szavazatot adtak le, 
és a választásra jogosultak 59,76 
százaléka jelent meg, ami maga-
sabb mind az országos, mind a 
megyei átlagnál. Wittinghoff Ta-
más a szavazatok 71,76 százalé-
kával lett polgármester, és mind a 
tíz egyéni körzetben a Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület (BFE) je-
löltje nyert. A töredékszavazatok 
alapján a Fidesz-KDNP helyi el-
nöke és polgármesterjelöltje Czu-
czor Gergely kapott listás mandá-
tumot, továbbá Löfler Dávid és a 
KDNP helyi elnöke Kapitány Gá-
bor. Továbbá a Gazdakör listájá-
ról annak elnöke Kisberk Balázs.

Wittinghoff Tamás polgár-
mesteri köszöntőjében szintén 
köszönettel kezdte, ami a válasz-
tóknak szólt, hogy “nagyon meg-
győző eredménnyel” kapott újabb 
öt évre felhatalmazást a település 
vezetésére. “29 éve szolgálom” – 
mondta, a jelenlévők közül “a 
legrégebben Bíró Gyulával együtt.” 
Majd hangsúlyozva, hogy nem 
programot hirdet, hiszen azt már 
a választások előtt megtették, 
beszélt az oktatásról, miszerint 
a budaörsi iskolák az államosí-
tás ellenére nem veszíthetnek 
a színvonalukból. Ígéretet tett 
arra, hogy ahogy eddig is, úgy 

a jövőben is támogatni fogja az 
önkormányzat a kultúrát, párt-
semlegesen a civilszervezeteket 
(de ebbe a támogatott részéről a 
politikai szerepvállalás nem fér 
bele). Megtudtuk, hogy már tár-
gyalt Érd új polgármesterével a 
szemétszállítással kapcsolatos 
gondokról (az ÉTH-nak mintegy 
fél milliárd forinttal tartozik a 
központi holding). A polgármes-
ter beszélt arról is, hogy az elő-
városi közlekedés helyzetének 
a megoldatlansága nem Budaörs 
vagy bármely másik szomszédos 
település hibája, ezt az állammal 
közösen lehet csak megoldani. És 
emlékeztetett arra, hogy szolida-
ritási elismerést is kapott a város, 
mert nem a választási kampány-
ban adtak pénzt mindenkinek, 
hanem a rászorulóknak biztosít 
az önkormányzat 22 féle támoga-
tást folyamatosan. Szóba kerültek 
a várostól az állam által elvont 
milliárdok, hozzátéve, hogy en-
nek visszaszerzésére a magyar 
jogi lehetőségeket már kihasz-
nálták, és bár első fokon nekünk 
kedvező ítélet született, jogerősen 
sajnos nem, így a Európai Unió 
bíróságán van jelenleg az ügy. 
“Ha itt hagyják az önkormányzat 
saját bevételét, nulla forint állami 
támogatás mellett is megállunk 
a saját lábunkon” – hangzott el. 
S végül egy aktuális, a helyi ön-
kormányzatoknak kedvezőtlen 
jogszabályváltozásra hívta fel 
Wittinghoff Tamás a figyelmet. 
Nevezetesen az építéshatóság, 
ami már évekkel ezelőtt elkerült 
helyből a járásközpontba (a mi 
esetünkben Budakeszire illetve 
Érdre), most már tájékoztató jel-
leggel sem közöl adatokat a tele-
pülési önkormányzattal, mivel 
mostantól nem kell az úgyneve-
zett e-naplóba se feltölteni a ma-
gánépítkezések terveit. 

Wittinghoff Tamás már itt 
utalt arra, hogy az alakuló ülés 
ünnepi hangulatát erősen beár-
nyékolja az idei választási kam-
pányban bevetett, őt lejáratni 
szándékozó, köztörvényes esz-

közök aljassága. S amin végképp 
nem tudja túltenni magát, hogy 
90 éves édesapját is megtá-
madták az utcán és fizikailag 
bántalmazták. Erről rendőrségi 
feljelentést is tettek, és itt ajánl 
fel 1 millió forint nyomravezetési 
díjat, aki információval szolgál 
a tettes(ek)ről. (Ehhez később 
Kálóczi Imre leköszönő alpol-
gármester felajánlotta a végki-
elégítésként kapott 3 769 200 fo-
rintot, tehát összesen 4,7 millió 
forint jár a nyomravezetőnek.) 
A másik váratlan bejelentés a 
polgármester részéről ezzel kap-
csolatban az volt, hogy amíg nem 
tisztázódik, hogy kik állnak a 
köztörvényes cselekmények hát-
terében, a Fidesz-KDNP frakció 
három tagjának nem ajánlanak 
fel a szakbizottságokban képvi-
selői helyet. 

Erről a témáról a hatodik na-
pirendi pontnál, ami a bizottsági 
tagok megválasztása volt, ki-
sebb vita is kialakult. Ekkor kért 
ugyanis szót Czuczor Gergely, 
aki miután szintén köszönetet 
mondott a választóknak, különö-
sen a rájuk szavazóknak, kifejtet-
te, hogy a polgármester édesapját 
érő támadást ő maga is elítéli és 
nincs hozzá közük. Majd a jegy-
zőt és a “fiatal demokrata” új kép-
viselőket külön megszólítva azt 
kérdezte, jogszerű- és demokra-
tikus-e vajon egy vélelem alapján 

a frakcióját kizárni a bizottságok 
döntéshozatalából. Dr. Bocsi 
István jegyző szerint mivel a bi-
zottságok ülésein részt vehetnek, 
indítványt nyújthatnak be csak 
nem szavazhatnak, illetve mert 
a bizottságok összeállításáról a 
jogszabály semmit nem ír elő 
kötelezően, jogilag nem aggályos 
ez az eljárás. Farkas Benedek és 
Monostori-Kalovits Márk pedig 
azzal reagált, hogy furcsa éppen 
a fideszesektől a demokrácia szá-
monkérése, illetve megemlítették 
a plakátjaik letépkedését is. 

A vitában a polgármester 
végül úgy foglalt állást, hogy 
amíg a fenti ügy le nem zárul, a 
fideszesek nélkül állnak fel a bi-
zottságok, utána pedig reméli, 
hogy hatékonyan tudnak a vá-
rosért együttműködni. Bár illú-
ziói nincsenek, hiszen öt évvel 
ezelőtt, amikor szintén minden 
egyéni körzetet megnyert a BFE, 
gesztusként a Fidesz volt frakció-
vezetőjét bízták meg az alpolgár-
mesterséggel (és itt megköszönte 
Kálóczi Imre munkáját), akit 
erre pár hónap múlva válaszként 
kizártak a pártjából. 

Az alakuló ülésen, miután 
minden képviselő és a polgár-
mester is letette az esküt, az első 
napirend a polgármester illet-
ménye volt, amit jogszabály ír 
elő. 14 igennel elfogadták, hogy 
Wittinghoff Tamás havi 698 019 
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nyilatkozat
A most megalakuló új 
budaörsi képviselő-tes-
tület többségét alkotó 
Budaörs Fejlődéséért 
Egyesület (BFE) nem 
tesz egyoldalú gesztuso-
kat a helyi Fidesz-KDNP 
felé mindaddig, amíg 
nem tisztázódik, hogy 
milyen szerepük volt a 
választási kampány 
során elkövetett, súlyos 
– nem egy esetben köz-
törvényes – bűncselek-
ményekben. 

 Öt évvel ezelőtt a képviselő-
testület megalakulásakor az 

önkormányzati többséget adó Bu-
daörs Fejlődéséért Egyesület (BFE) 
biztosította, hogy a Fidesz-KDNP 
a tényleges támogatottságát messze 
meghaladó mértékben kapjon bi-
zottsági helyeket. Akkor a 15 kép-
viselő-testületi tagból – akárcsak 
most – mindössze 3 volt a Fidesz-
KDNP képviselője. Hisz a közvet-
lenül elnyerhető mandátumok kö-
zül valamennyit a BFE kapta meg. 
A Fidesz, akárcsak most is, csak a 
töredék szavazatok alapján jutott 
képviselői helyekhez.

Ezen túlmenően 2014-ben, 
korábbi frakció-vezetőjük révén, 
megkapták az egyik alpolgármes-
teri helyet is. Más kérdés, hogy 
olyan mértékben nem akartak 
együttműködni, hogy néhány hó-
nap múlva, ezt az alpolgármestert 
még a helyi Fidesz-csoportból is 
kiléptették.

Az idei választási kampány Bu-
daörsön is minden eddigit felül-
múlt a tisztességtelen eszközök 
alkalmazásában. 

Városunkban is égtek a telefon-
vonalak, és ál-közvéleménykutatók 
sugalmazott kérdésekkel igyekez-
tek rossz színben feltüntetni a még 
hivatalban lévő polgármestert, és 
egekbe dicsérni a Fidesz-KDNP 
színeiben induló ellenfelét. 

Miután a Budaörs Fejlődéséért 

Egyesület drága pénzen megvásá-
rolta a villanyoszlopokon a plakát-
helyeket, mert törvényesen csak 
erre volt lehetőség, hirtelen kide-
rült, hogy a Fidesz a saját reklám-
jait ugyanoda ingyen is kiteheti. 
Felháborodásunkra az érintett cég 
mindenkinek engedélyezte ezt hi-
vatalosan is. 

Ipari méreteket öltött a plaká-
tok leszaggatása, és furcsa módon 
ez csak a Budaörs Fejlődéséért 
Egyesület reklámjait érintette.

Konkrét köztörvényes bűn-
cselekmény valósult meg akkor, 
amikor először zsarolni próbálták 
a jelenlegi polgármestert, hogy ne 
induljon el a választáson, és akkor 
elkerülheti, hogy egy lejárató vide-
ót tegyenek róla közzé. Miután ezt 
a zsarolást kategorikusan vissza-
utasította, először levelekben majd 
szórólapokon kezdték terjeszteni a 
lejárató videó elérhetőségét. A lin-
ket egy olyan – a Fidesszel rokon-
szenvező – jobboldali portálon he-
lyezték el, amelynek törvénytelen 
módon nem volt impresszuma, és 
a híroldal üzemeltetőjét sem lehe-
tett elérni. 

Végül már tettlegességre is sor 
került, amikor három fiatal inzul-
tálta Wittinghoff Tamás 90 éves 
édesapját, miután megkérdezték 
tőle, hogy az ő fia-e a polgármester. 

Bármilyen hihetetlennek is tű-
nik, de a polgármestert lejáratni 
kívánó kampány a választások le-
zárulta után is folytatódik.

E törvénytelenségek közül 
egyetlen egytől sem határolódott el 
egyértelműen a Fidesz-KDNP pol-
gármester-jelöltje. Nem ajánlotta 
fel a segítségét a fenti bűncselek-
mények tetteseinek felderítéséhez. 

A Fidesz-KDNP mindezt elin-
tézte annyival, hogy – állításuk sze-
rint – nekik ezekhez az ügyekhez 
nincsen semmi közük. 

Több esetben feljelentések szü-
lettek, és a hatósági eljárások folya-
matban vannak.

Minden rendőrségi nyomozás 
egyik fontos mozzanata a mai na-
pig, a rómaiaktól származó „cui 
prodest, cui bono” elv érvényesí-

tése. Vagyis annak tisztázása, hogy 
az adott bűncselekmény kiknek az 
érdekeit szolgálta. A bűnügyi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy en-
nek a kérdésnek a megválaszolása 
gyakran elvezet a valódi elkövetők-
höz és felbujtókhoz. 

Ezért az új önkormányzat meg-
alakulásakor ezúttal nem ajánlunk 
fel alpolgármesteri tisztséget a 
Fidesz-KDNP-nek, illetve mind-
addig nem választjuk meg őket 
semmiféle tisztségre, amíg a fenti 
ügyek nem tisztázódnak. 

A Fidesz-KDNP képviselőinek 
természetesen minden olyan lehe-
tőség adott, amely az önkormány-
zati törvény szerint jár nekik.

Sem az önkormányzati törvény, 
sem az önkormányzat SZMSZ-e 
nem tartalmaz arra vonatkozó sza-
bályt, hogy a képviselőknek auto-
matikusan jár a bizottsági tagság, 
de tanácskozási joggal a bizottsá-
gok munkájában valamennyi kép-
viselő részt vehet.

Az önkormányzati törvény ide-
vágó paragrafusai szerint:

“Mötv. 57. §  (1) A képviselő-
testület szervezeti és működési 
szabályzatában határozza meg bi-
zottságait, a bizottságok tagjainak 
számát, a bizottságok feladat- és 
hatáskörét, működésük alapvető 
szabályait…

Mötv. 58. § (1) A bizottság el-
nökének és tagjainak megbízatása 
a képviselő-testület által történő 
megválasztással jön létre, a kép-
viselő-testület megbízatásának 
időtartamára. A bizottság elnökét 
és – az elnökkel együtt számított 
– tagjainak több mint a felét az ön-
kormányzati képviselők közül kell 
választani. Nem lehet a bizottság 
elnöke vagy tagja a polgármester.

(2) A képviselő-testület a bi-
zottság személyi összetételét, lét-
számát a polgármester előterjesz-
tésére bármikor megváltoztathatja, 
a kötelezően létrehozandó bizott-
ság kivételével a bizottságot meg-
szüntetheti.”

Budaörs Fejlődéséért egyesület

dr. Molnár gáBor elnök

és WittinghoFF taMás

Budaörs város polgárMestere

forintot kap, amihez jön 25 800 
forint nyelvpótlék és 15%, azaz 
104 703 forint költségtérítés. 

Az alpolgármester a korábbi 
másik alpolgármester Bíró Gyu-
la (BFE) lett. Az ő illetménye a 
polgármesteri illetmény 90 szá-
zaléka. Azaz 628 200 forint, ami-
hez neki is jár havi 94 230 forint 
költségtérítés jár. 

A már említett hatodik napi-
rendi pont (illetve a hozzákap-
csolódó rendelet alkotás az ötö-
dik volt) hét szakmai bizottság 
létrehozása, és az elnökök, illetve 
képviselőtagok megválasztása. 
Ezeket 12 igen és 3 nem szavazat-
tal fogadták el. Kisberk Balázs a 
Gazdakör elnöke ugyanis igennel 
szavazott, hiszen helyet kapott a 
Közoktatási, művelődési, ifjúsági 
és sport bizottságban és a közbe-
szerzési döntéshozó bizottságban 
is, illetve mint elhangzott, rá nem 
vetült a választási kampányban 
köztörvényes cselekmény. 

A pénzügyi bizottság el-
nöke dr. Molnár Gábor, tagok 
Stift Nándor, dr. Kisfalvi Péter 
és Laczik Zoltán. A település-
fejlesztési elnöke Stift Nándor, 
tagok Monostori-Kalovits Márk 
és Farkas Benedek. A közokta-

tási elnöke Laczik, tagok Stift, 
Monostori-Kalovits, Farkas és 
Kisberk. Szociális és egészségügyi 
elnök dr. Ritter Gergely, tagok 
Hauser Péter és Laczik. Ügyrendi 
Farkas, tagok dt. Tóth Ferenc és 
dr. Molnár Gábor. Közbeszerzési 
döntő elnök dr. Tóth Ferenc, ta-
gok Hauser és Kisberk. Közbe-
szerzési bíráló bizottság elnöke 
Monostori-Kalovits, tagok dr. 
Ritter és Laczik. 

A BTG felügyelő bizottságá-
ba tagként dr. Molnár Gábort, 
Laczik Zoltánt, Hermann Józsefet 
(nem képviselő) és Monostori-
Kalovits Márkot delegálták. 



6 2019. NOVEMBER

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

A F I D E S Z Í G Y R E AG Á LT E G Y H É T T E L K É S Ő B B 

Quo vadis Budaörs? 
Quo vadis Wittinghoff?

 (…) Wittinghoff zavart 
kapkodása érthető, hiszen 

ő is érzi, hogy a botrányos videó 
(ezzel a Budaörsi Napló nem fog-
lalkozott, az országos média annál 
inkább, így ott tudnak utána néz-
ni – a szerk.) nyilvánosságra ke-
rülése utáni vállalhatatlan hazu-
dozásával erkölcsileg teljesen 
méltánytalanná vált. (…) Megál-
lapíthatjuk tehát, hogy a polgár-
mester olyan hazugság spirálba 
került, amely miatt erkölcsileg 
méltánytalanná vált közéleti sze-
repvállalásra. (…) Az édesapját – 
közlése szerint – ért támadás 
kapcsán vérlázító módon, telje-
sen alaptalanul támadta a 
FIDESZ-Kdnp képviselőit, tagja-
it, szimpatizánsait és választóit. 
Értjük, hogy a polgármester a kí-
nos videóról és az azzal kapcsola-
tos hazudozásairól próbálja elte-

relni a figyelmet, viszont a 
Rákosi-időket idéző koncepciós 
támadást határozottan visszauta-
sítjuk! (…) Mire készülnek 
Wittinghoff és zsoldosai? Úgy tű-
nik, hogy a lakópark mutyit akar-
ják – ellenzéki kontroll nélkül – 
átvinni, illetve a pénzügyekbe 
való betekintés lehetőségét is el 
kívánják venni a FIDESZ-Kdnp 
megválasztott képviselőitől, így 
próbálva leplezni a lopásokat? 
Minden jogi eszközt igénybe fo-
gunk venni, az önkormányzati 
törvény szellemével ellentétes an-
tidemokratikus határozat meg-
semmisítése érdekében, képvise-
lőink becsületének megvédésére, 
a mutyik megakadályozására.

(A teljes közlemény itt olvas-
ható: https://budaorsinaplo.hu/a-
fidesz-igy-reagalt-wittinghoff-tamas-
mult-csutortoki-sajtotajekoztatojara/  

Ezt követően még újabb sajtótájé-
koztatót tartott a Fidesz a témá-
ban, a budaörsit a Borkai-üggyel 
párhuzamba állítva, amire a pol-
gármester ismét reagált. Ezekről is 
honlapunkon, a Városháza rovat-
ban olvashatnak – a szerk.)

TOVÁBBÁ
Közmeghallgatás és 
rendkívüli testületi ülés 
volt november 13-án, 
ami már lapzártánk utáni 
időpont. Az ott elhang-
zottakról is honlapun-
kon, a Városháza rovat-
ban olvashatnak!

B U DAÖ R S E L L E N 
D Ö N TÖT T

 ALKOTMÁNY 
BÍRÓSÁG

Budaörs önkormányzata 
két ügyben fordult a testü-
lethez. Egyrészt azért, mert a 
város vezetése szerint jogsze-
rűtlenül vetett ki Budaörsre 
évi több mint kétmilliárd forin-
tos szolidaritási hozzájárulást 
az Országgyűlés – számolt be 
róla november 6-án este az 
RTL Híradó. Másrészt, mert az 
önkormányzat szerint sérült a 
város tulajdonhoz való joga, 
amikor a helyi tankerület va-
gyonkezelői jogot szerzett Bu-
daörs iskolaépületei felett. 

Az Alkotmánybíróság sze-
rint azonban az iskola álla-
mo sítása jogszerű volt, a 
szoli daritási hozzájárulással 
kap csolatos visszautasította, 
mert a testület szerint az Alap-
törvény tiltja, hogy költségve-
tési kérdésekben ítélkezzen.

Wittinghoff Tamás pol-
gármester is az RTL Híradótól 
értesült a döntésről, aki a té-
vének azt mondta, jól mutatja 
a jelenlegi magyar jogállapo-
tokat az Alkotmánybíróság 
eljárása. 

Facebook oldalán még hoz-
zátette: “A jogállamiság meg-
csúfolása… Csak, hogy vilá-
gos legyen, érdemben nem is 
vizsgálta az alkotmány nélküli 
sóhivatal a beadványunkat. Ha 
egyszer újra jogállam lesz Ma-
gyarország, ezt, mint negatív 
példát, tanítani fogják a jogi 
karon. Irány Strasbourg…”

VÁ S Á R LÓ E R Ő

Budaörs a harmadik
 A GfK friss tanulmánya 

szerint az átlagos egy főre 
jutó éves vásárlóerő 2019-ben 
Európában 14.739 euró, Ma-
gyarországon a fele 7.416 euró. 
A 2018. évi 6.654 euróhoz képest 
ez egy jelentős, közel 12 százalé-
kos emelkedést jelent. Ezzel Ma-
gyarország – Lengyelország mö-
gött –a 30. a vizsgált országok 
rangsorában” –állapította meg 
Kui János, a GfK geomarketing 
területvezetője.  Magyarország 
10 legmódosabb megyéje: 1. 
Budapest 2. Fejér 3. Komárom-
Esztergom 4. Pest 5. Veszprém 
6. Vas 7. Győr-Moson-Sopron 8. 
Heves 9. Tolna 10. Csongrád. A 
sereghajtó Szabolcs-Szatmár-
Bereg, amelynek lakosai fejen-
ként csupán 5.816 euróból, azaz 
az országos átlag 78 százalékából, 

az európai átlagnál pedig 40 szá-
zalékkal kisebb összegből kell, 
hogy kijöjjenek.

Az 5000 főnél nagyobb tele-
pülések (Budapest nélkül) rang-
sora a vásárlóerő index alapján 
(egy lakosra jutó érték / orszá-
gos átlag = 100)

1. Üröm 163,8 

2. Nagykovácsi 148,7

3. Budaörs 146,2

4. Solymár 144,1

5. Paks 140,4

6. Szentendre 136,8

7. Diósd 136,0

8. Győrújbarát 135,6

9. Törökbálint 131,8

10. Dunakeszi

Minél kisebb területi egysé-
gekre fókuszálunk, annál jobban 
látszódnak a különbségek. Az 
első tíz leggazdagabb település 
listáján sok változás nem történt, 
a rangsorban igen, illetve Gödöl-
lő helyére tizedikként felsorako-
zott Dunakeszi.

A vásárlóerő az adózás után 
egy főre jutó, rendelkezésre álló, 
elméletileg elkölthető jövedel-
met jelenti (ide értve mindenfé-
le állami juttatást is).
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H E LYI  KÖ Z V É L E M É NY - K U TATÁ S: 
D I N AM I K U S A N F E J LŐ D Ő VÁ R O S N A K TA R TJ Á K B U DAÖ R S ÖT A Z I T T  É LŐ K

A legfrissebb budaörsi 
közvélemény-kutatás

 
Budaörs Város 
Önkormányzata időről-
időre felméri, hogy a 
város lakossága mennyi-
re elégedett az önkor-
mányzat és más hivata-
lok ügyintézésével, 
saját helyzetével és a 
helyi szolgáltatásokkal. 
A legutóbbi lakossági 
felmérést 2019 augusz-
tus-szeptemberben 
készíttette.
 

 A budaörsiek szinte kivétel 
nélkül szeretnek a városban 

élni, elégedettek a helyi szolgálta-
tásokkal és az önkormányzattal. A 
megkérdezettek 95 százaléka hely-
telenítette az iskolaigazgatók pá-
lyázatának minisztériumi elutasí-
tását – derült ki a legfrissebb 
közvélemény-kutatásból.

Budaörs Város Önkormányza-
ta időről-időre felméri, hogy a vá-
ros lakossága mennyire elégedett 
az önkormányzat és más hivata-
lok ügyintézésével, saját helyze-
tével és a helyi szolgáltatásokkal. 
Ezek a felmérések fontos vissza-
jelzést jelentenek az önkormány-
zat számra. A legutóbbi lakossági 
felmérést 2019 augusztus-szept-
emberében készítette a Loginda 
Research and Innovation közvé-
lemény-kutató cég.

Népszerűtlen a közpon-
tosítás

A járások kialakulását köve-
tően az elmúlt években tovább 
folytatódtak azok az alapvető vál-
tozások az önkormányzati rend-
szerben, amelyek a hatáskörök 
csökkenésével jártak. A válasz-
adók jelentős részét érintették 
ezek a változások, döntő több-
ségüket negatívan.

A Járási Kormányhivatallal 
a Budaörsiek közel kétharmada 
került kapcsolatba, elsősorban 
a budaörsi kirendeltségen és jó-
val kisebb arányban közvetlenül 
a Budakeszi Kormányhivatal-
lal. Mindkét szolgáltatóhellyel 
alapvetően elégedettek a helyi 
lakosok, de a budaörsi helyszínű 
ügyintézéssel számottevően elé-
gedettebbek. Összevetve az előző 
év elégedettségével a Budakeszi 
Kormányhivatal esetében csök-
kenő, a budaörsi kirendeltség 
esetén növekvő elégedettség 
volt tapasztalható.

Az is kiderült a kutatásból, 
hogy budaörsiek 95 százaléka 
helyteleníti az iskolaigazgatók 
– szülők és tantestületek által 
támogatott – pályázatának mi-
nisztériumi elutasítását.

Szinte mindenki szeret 
Budaörsön élni

A budaörsi válaszadók csa-
ládjuk anyagi helyzetével nagy-
mértékben elégedettek, ugyan-
úgy, mint 2018-ban. Nagyon 
magas azoknak az aránya, akik 
úgy gondolják, hogy jobban él-
nek, mint mások más települé-
seken. Ahogy az elmúlt néhány 
évben, idén is az látható, hogy 
szinte minden válaszadó sze-
ret a városban élni; összesítve a 
megkérdezettek 95 százaléka vé-
lekedett így.

A helyi szolgáltatások meg-
ítélése általában jó, de a szórako-
zási lehetőségek, az egészségköz-
pont, illetve az autós közlekedés 
értékelése a jó és közepes közé 
esik. A legutóbbi méréshez vi-
szonyítva nem volt olyan terület, 
amelyen jelentősen elmozdult 
volna az átlagos elégedettség 
mértéke, ugyanakkor a változás 
legtöbb esetben pozitív előjelű 
volt: javult az oktatási intézmé-
nyek (bölcsőde, óvoda, iskolák) 

és a szórakozási lehetőségek 
megítélése. Csupán a tömegköz-
lekedés megítélése romlott kis 
mértékben.

Elégedettek a budaörsiek 
az önkormányzattal

Azok a budaörsi lakosok, akik 
kapcsolatba kerültek az önkor-
mányzattal, egy évben, átlagosan 
3-4 alkalommal intéztek a hi-
vatalban ügyet, amely a korábbi 
évekhez hasonló adat. Ezzel pár-
huzamosan magas maradt azon 
megkérdezettek aránya, akik egy-
általán nem kerültek kapcsolatba 
az önkormányzattal (31%). Az 
önkormányzati ügyintézés ügy-
félértékelése a tavalyihoz hason-
lóan idén is rendkívül jó: több 
szempont átlagát vizsgálva ötfokú 

skálán 4,5. Az összes szolgáltatás 
megítélése alapvetően pozitív, a 
városlakók az anyakönyvi ügy-
intézéssel a leginkább elégedet-
tek (92,4%), míg a legkevésbé az 
építési ügyekkel (72,4%) – utóbbi, 
mint ismert, kikerült a helyi ön-
kormányzat hatásköréből.

A budaörsiek döntő több-
sége (95%) elégedett a polgár-
mester tevékenységével. A kép-
viselő-testület munkájával a 
megkérdezettek több, mint há-

romnegyede (77,8%) elégedett 
vagy nagyon elégedett volt, ami 
jelentős növekedés az elmúlt évi 
arányhoz (67,8%) képest.

Összességében a budaörsiek 
85,8%-a Budaörsöt dinamiku-
san fejlődő városnak tartotta, ami 
csaknem 7 százalékpontos növe-
kedést jelent 2018-hoz képest.

A közvélemény-kutatás 
módszertana

A kutatás 2019. augusztus 
végén, szeptember elején zajlott, 
telefonos megkérdezés alapján, 
véletlenszerűen kiválasztott ré-
tegzett mintán, amely biztosí-
totta a minta reprezentativitását 
nem-, korcsoport- és iskolai 
végzettség szerint. A kérdőív je-
lentős részét alkotó alacsony mé-

rési szintű változók esetén a gya-
korisági megoszlás legnagyobb 
várható hibája 4,7 százalékpont. 
A nem-, korcsoport- és iskolai 
végzettség szerinti eloszlások jó 
közelítéssel megfelelnek a 2011. 
évi népszámlálás 18 éves vagy 
idősebb budaörsi népességre 
vonatkozó, a KSH által a TEIR 
rendszerben (Országos Terület-
fejlesztési és Területrendezési 
Információs Rendszer) közzé tett 
eloszlásoknak.
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Több mint utógondozás
2019 novemberében 
onkológiai gondozó indul 
a Budaörsi Egészségügyi 
Köz pontban.  Mi a szere-
pe ennek az ellátási for-
mának a daganatos 
betegségek elleni küzde-
lemben? – kérdezzük a 
rendelést ellátó dr. 
Torgyik Pál klinikai onko-
lógust, akit egészségügyi 
közgazdászként nemcsak 
az egyes ember, hanem a 
teljes rendszer diagnosz-
tikája és terápiája is fog-
lalkoztat.

 Milyen elemekből épül fel az 
onkológiai ellátórendszer? 
A betegség felismerése, kivizsgá-
lása nem az onkológiai hálózatban 
kezdődik, hanem annál az orvos-
beteg találkozásnál, amikor a gya-
nú felmerül. Alapvetően a kapuőr 
szerepet betöltő háziorvosnak a 
szerepe, hogy azonnal a megfelelő 
irányba küldje a beteget további 
vizsgálatokra. Gyakori hibaforrás, 
hogy nincs jelen az „onkológiai 
éberség”, pedig egy reumatikus pa-
nasz vagy a változó helyen fellépő 
vénagyulladások hátterében akár 
tumor is megbújhat. Az onkoló-
giai gondozóval, ahol van, elvben 
kapcsolatba léphetnének a házi-
orvos kollégák, de inkább az a jel-
lemző, hogy a beteg előbb-utóbb 
az onkológiai szakrendelésekre 
vagy osztályokra kerül. Fontos az 
időfaktor! Amikor összegyűlnek 
a diagnózist megerősítő leletek, 
törvény szerint egy onkológiai 
munkacsoportnak, úgynevezett 
onkoteamnek kell látnia a beteget, 
és döntenie az optimális kezelési 
stratégiáról, illetve a szükséges to-
vábbi vizsgálatokról.

 Kikből áll az onkoteam?
Az onkoteamekben számos spe-
cialista van: klinikai onkológus, 
sebész, intervenciós radiológu-
sok, patológus, sugárterapeuta, 

pszichológus. Az ő közös – nem-
zetközi ellátási protokollokra ala-
pozott – döntésük, hogy a beteget 
milyen kezelésmódok és milyen 
sorrend alapján kezdjék el kezel-
ni. Bár a sebészeti ellátás gyak-
ran a leghatékonyabb gyógymód, 
mégsem mindig ez az első lépés: 
a végbélrákok kezelésénél például 
radio-kemoterápiával kell kezde-
ni, ezután jöhet a műtét. Ezzel a 
sorrenddel később sokkal jobbak 
a túlélési esélyek. 

 Hol működnek az onkológiai 
munkacsoportok?
Általában a kórházi onkológiai 
osztályokon. Ahol nincs onko-
lógiai osztály, ettől függetlenül is 
létrehozzák őket, mivel jogszabály 
írja elő, hogy minden nagyobb 
fekvőbeteg-ellátó intézményben 
kell ilyen teamnek működnie. 
A kisebb kórházakba kimennek 
a regionális onkológiai centru-
mokból a kollégák, és a helyi 
specialistákkal együtt alkotnak 
onkoteamet. Sajnos ennek a tevé-
kenységnek nincs önálló finanszí-
rozása, pedig ez nagyon komoly 
munka, és a specialistáknak rend-
kívül sok idejét veszi igénybe, kü-
lönösen ha a dokumentáció nem 
olyan rendezettségű, hogy gyor-
san lehessen döntéseket hozni. 
Ilyenkor a legtöbb idő azzal megy 
el, hogy a betegek papírjai kö-
zött turkálunk, próbáljuk keresni 
azokat a releváns leleteket, amik 
alapján felelősen dönthetünk. A 
két egyetemi munkacsoportban, 
amiben részt veszek, iszonyatosan 
kifáradunk a nap végére, amikor 
negyven-ötven beteg dokumen-
tációját tekintjük át. Vannak olyan 
teamek, amelyeknél jelen van a 
beteg, és olyanok is, amelyeknél 
nincs. Többnyire jó, ha ott van a 
páciens, de ehhez még több idő 
kell. Ilyenkor maratoni teamnek 
nézünk elébe…

 Beszélgetésünk apropója, 
hogy a budaörsi szakrendelő-
ben elindítja az onkológiai gon-
dozót.

Az onkológiai ellátásban a házi-
orvosok és az intézmények közti 
terület tulajdonképpen lefedetlen: 
nem áll a háziorvosok rendel-
kezésére megfelelő konzultatív 
háttér a közelben, ami segítené a 
munkájukat. Másfelől azt tapasz-
talom, hogy kórházon kívül már 
nincs igazi gazdája a daganatos 
betegeknek. Azt gondolom, hogy 
a gondozási tevékenységbe sokkal 
többnek kellene beleférnie, mint a 
szó szerint értelmezett utógondo-
zásnak. Az onkológiai betegségek 
lefolyása olyan, hogy időnként 
felléphetnek zökkenők, amelyek-
nél nem árt, ha szakember ad va-
lamilyen irányt a történéseknek 
– máskülönben elkallódhatnak a 
betegek. 

 Tervez együttműködést az 
Egészségügyi Központ többi 
szakrendelésével?
Igen, a gondozónak konzultatív 
szerepe is van: a rendelő különfé-
le szakrendelésein felbukkannak 
onkológiai betegségek. A kollégák 
kérhetnek szakmai tanácsot, se-
gítséget arra vonatkozóan, hogy 
milyen irányban folytassák a ki-
vizsgálást. Itt olyan betegekről is 
szó lehet, akik az ellátórendszer 
valamilyen fokán már kezelésben 
részesülnek. Ha pedig úgy dönt 
a klinikai onkológus, hogy nem 
folytatja tovább a kezelést, proto-
koll szerinti időszakos ellenőrző 
vizsgálatoknak kell következniük. 
Amennyiben valamelyik ilyen 
vizsgálatnál kiderül, hogy kiújult 
a daganat, vagy máshol van áttét, 
ami eddig nem volt ismert, ismét 
elindítjuk a beteget az aktív ellátó 
hálózat felé. Az onkológiai gondo-
zó ezt a szerepet is be tudja tölteni.

 Beutalóköteles lesz ez az el-
látás?
Az onkológiai gondozónak nem 
az a feladata, hogy a beteg teljes 
kivizsgálását menedzselje. Azt 
kérjük a háziorvos vagy a szakor-
vos kollégáktól, hogy megfelelően 
felszerelt dokumentációval érkez-
zen a beteg. Ami lehetne elekt-

ronikus is, ám az elektronikusan 
küldött dokumentumok titkosí-
tása nem biztonságos, így inkább 
az időrendbe állított papíralapú, 
hiteles dokumentációnak vagyok 

a híve. Egyelőre a magyar jogsza-
bályok is erre kötelezik az ellátó-
kat. Ha a beteg személyesen hoz-
za magával a dokumentációt, az 
adatbiztonság is megvalósul.

 Ön egészségügyi szakköz-
gazdász is, több informatikai 
fejlesztést is irányított pályája 
során.
Ha az ellátások során keletkező 
dokumentumok rendezettek és 
strukturáltak, áttekinthetőségük is 
felgyorsul! Az EESZT-vel (Elekt-
ronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér) is az a baj, hogy a dokumen-
tumok pdf formátumban, nem 
kereshető formában vannak tárol-
va. Minden egyes dokumentumot 
meg kell nyitni, végig kell olvasni, 
mert csak így derül ki a relevan-
ciájuk. Ezzel sok idő megy el fe-
leslegesen. Az egészségügy nagy 
lemaradásban van az informatika 
alkalmazásának területén. Ennek 
az az oka, hogy annak idején, 
amikor a számítógépek bevonul-
tak e területre, minden a finan-
szírozásról szólt. Fordítva ültettek 
bennünket a lóra: először ki kellett 
volna találni, hogy hogyan – mi-
lyen sorrendben és szerkezetben – 
tároljuk el az adatokat, amelyek az 
ellátás során keletkeznek, és utána 
kellett volna ezekből finanszírozá-
si adatszolgáltatást generálni. En-
nek a fordítottja történt, rossz lo-
gikát követett a rendszer fejlődése. 
Ennek a levét isszuk a mai napig.
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A daganatos betegségekről 
A daganatos betegsé-
gekről volt estébe nyú-
lóan péntek délután 
konferencia a Budaörsi 
Egészségügyi Központ 
szervezésében. 
Pozitívum, hogy nagyon 
színvonalas, tudomá-
nyos előadásokat hall-
hattunk, de kicsit szo-
morú, hogy igen szerény 
érdeklődés mellett. 

 A második alkalommal 
rendezzük meg a „Nem 

csak orvosoknak című” konferen-
ciát, ami kapcsolattartás a lakos-
sággal és ismeretterjesztés – nyi-
totta meg az eseményt dr. Gamal 
Eldin Mohamed a Budaörsi 
Egészségügyi Központ igazgató-
ja, majd átadta a szót Wittinghoff 
Tamás polgármesternek. Ő azt 
hangsúlyozta, hogy a mai téma 
többeket tölt el félelemmel, de ha 
valaki hajlamos a rákra, akkor 
időben szembesülnie kell vele és 
többek között szűrésekkel meg-
előzhető. Magyarországon a leg-
magasabb Európában a dagana-
tos betegségek miatti halálozás, 
de ezen lehet és kell is változtatni.

A légutak és a tüdődaga-
natok kialakulásáról, tünetei-
ről és kezelésükről dr. Torgyik 
Pál a Semmelweis Onkológiai 
Központ vezetője számolt be. Ez 
ugyanis a leggyakoribb dagana-
tos betegség, amit a férfiaknál a 
vastagbél és a prosztata rák, míg 
a nőknél az emlők rák követ. 
Dr. Vámosi Nagy István az em-
lődaganatok diagnosztikájáról 
számolt be, megjegyezve, hogy 

15 éve komplex szűrővizsgálati 
rendszerrel dolgoznak Budaör-
sön és ezt szeretnék folytatni is. 
Érdekesség, hogy orvosi szemmel 
a tünetek alapján Michelangelo 
szobrán és Rubens festményén 
is felfedezhető, hogy a modell-
nek bizony mellrákja volt. Mikor 
forduljunk szakemberhez? – tette 
fel a kérdést, amire természetesen 
válaszolt is. Mindenképpen, ha 
csomót tapintunk ki (ehhez az 
önvizsgálat helyes módszeréről 
szórólapot osztott ki a jelenlé-
vőknek), például, ha a mellbimbó 
behúzódik, ha ekcémának tűnő 
bőrkiütés van a mellen. A koc-
kázati tényezők közül az életkort, 
a családi hátteret, öröklődést, az 
és ahogy minden egyes dagana-
tos betegségnél az elhízást, a do-
hányzást és az alkoholfogyasztást 
emelte ki. Az emlőrák terápiás 
lehetőségeiről ismét dr. Torgyik 
Páltól hallhattunk laikus számá-
ra kissé nehezen követhető, de a 
háziorvosok számára fontos in-
formációkat.

A gasztroenterológia kom-
pe tencájába tartoznak az emész-
tőszervi daganatok, melyekről 
dr. Rédei Csaba tartott előadást. 
A nyelőcsőrákról hallhattuk, 
hogy a nyolcadik leggyakoribb, 
és a dohányzás és alkohol mel-
lett az rossz táplálkozás is sze-
repet játszik a kialakulásában. 
A gyomorrák életkorfüggő, a 
férfiaknál gyakoribb, mint a 
nőknél, és egyebek között az A 
vércsoport is hajlamosít rá. So-
káig panaszmentes, ezért nehéz 
időben felismerni, és amikor 
étvágytalanság, ételundor vagy 
látszólag ok nélküli fogyás lép 
fel, erre is gondolni kell. A vé-
konybél daganat ritka – tudtuk 

meg -, de egyre többször fordul 
elő. A vastag és végbéldaganat 
azonban gyakori, de nem kell 
azonnal rosszindulatúra gondol-
ni, mert nagyobb részük jóindu-
latú polyp.

Dr. Márkus László szülész-
nőgyógyász volt az este utolsó 
előadója, akitől sok fontosat 
hallottunk a női daganatokról, 
a jó indulatú myomákról, majd 
a változó kor után világszerte 
leggyakoribb méhtestrákról, 
melyek szerencsére jellemzően 
az első stádiumban felismerhe-

tők a görcsökről, az abnormális 
vérzésről, így kezelhetők és a 
túlélés aránya 80 százalék feletti. 
A petefészekdaganatok a női be-
tegségek másik nagy csoportja, 
ezek sajnos sokáig tünetmente-
sek, 68-70 évesen tetőzik, de fi-
atalabbak is megbetegedhetnek, 
ezért későn diagnosztizálják és 
a túlélés esélye alig 40 százalék. 
Ami az orvos szerint Magyaror-
szágon tragédia, hogy 35-60 kö-
zöttiek évente négyszázan hal-
nak meg egy olyan betegségben, 
amiben nem szabadna, ez pedig 
a méhnyakrák. Okozója a HPV 
vírus, aminek a megelőzésére 
védőoltás is van, és mivel a ví-
rus nemi úton terjed, ezt be kell 

adatni még a veszélyeztetett kor 
elérése előtt. Amikor már kiala-
kult a rák, a védőoltás nem segít.

Az előadások után a közön-
ség tehetett fel kérdéseiket, szak-
mait – például dr. Ritter Gergely, 
aki a végén hozzászólásában meg 
is jegyezte, hogy több új infor-
mációhoz jutott, mint nemrég 
egy háromnapos továbbképzésen 
– és laikust, mint lapunk mun-
katársa, aki azt tudakolta, hogy 
miután nagyon sok szó esett a 
szűrésekről, a betegségek korai 
stádiumban való felismerésének 

jelentőségéről, vajon a Budaörsi 
Egészségügyi Központban van-e 
erre lehetőség. Dr. Gamal Eldin 
Mohamed elmondta, hogy bár je-
lentkeztek például a most induló 
vastagbélrák szűrési programba, 
hiszen az új gasztroenterológián 
ehhez minden feltétel adott, nem 
fogadták el a pályázatukat. S bár 
van a központban mammográfia, 
a vizsgálatot a társadalombizto-
sítás nem itt nem támogatja, így 
csak a budaörsieknek ingyenes 
az önkormányzatnak köszönhe-
tően. Vagyis szervezett szűrés itt 
nincs. Viszont háziorvosi beuta-
lóval mindenkit fogadnak és ki-
vizsgálnak, ellátnak.

ee
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E G Y M I S KO LC I  H Á Z A S PÁ R B U DAÖ R S I 
TÖ R T É N E T É N E K MA R G Ó J Á R A

„Minden mi 
szem, szájnak 
ingere”

Gyakran sétálok végig Budaörs főutcáján 
a Templom tér környékéről a lakótelepig. 
Sokkal jobb, mint a konditermek lépegető 
gépein harcolni a kalóriák ellen. Itt számta-
lanszor futok össze közben ismerősökkel, ba-
rátokkal, akikkel jobbára megvitatjuk, hogy 
milyen ebédet vagy vacsorát főzzünk aznap, 
hogy egészséges, változatos étel kerüljön a 
család asztalára, ahol éppenséggel gyűlnek 
azok a bizonyos kalóriák.

A minap, a Kisfaludi utcai lámpás keresz-
teződést elhagyva, finom friss sültkolbász, 
hurka és hús illata csapta meg az orrom, 
amikor a Szabadság út 92. szám alatti zöld-
séges előtt elhaladva a húsbolt elé értem. 
Hirtelen nem tudtam ellenállni a csábításnak 
és beléptem az üzletbe. Évek óta itt áll ez az 
üzlet. Néhány éve vásároltam is néhány szép 
tanyasi csirkét, sonkát, hurkát az üzlet alapí-
tójától, egykori tulajdonosától Szabó Kata-
lintól. Most azonban a Krajczár házaspárnak 
köszönhetően tovább bővült a kínálat. A 
finom illat, a hentesbolt pultjának bal sarká-
ban kialakított új résszel bővült, ahol azonnal 
fogyasztható finomságok kínálják magukat 
az éhes szájaknak. Mellette egy kis asztalká-
nál, – mely a fővárosban ’80-as évek végén, 
a ’90-es évek elején legendásan népszerű 
Móricz Zsigmond körtéri grillcsirkést juttatta 
eszembe – igaz állva, de rögtön el is lehet 
fogyasztani a frissen sült meleg ételeket. 
Miközben az ember jóízűen falatozik –  a füs-
tölt oldalasokból, kolbászokból, hurkákból –, 
közben biztos észreveszi, hogy a minőségi 
áruktól roskadozó pult húskínálatát, milyen 
sok minden egészíti ki.

Ízléses fűszerpolcról vagy például a házi 
tészták széles választékából válogathatja ki 
az ebédhez vagy vacsorához szükséges hoz-
závalókat. A húsbolt új tulajdonosa, aki szí-
vesen elegyedett velem szóba, úgy hogy köz-
ben tovább dolgozott is, Miskolcról érkezett 
a fővárosba feleségével. Budapesten is van 
egy üzletük és a teljes kiszolgálás érdekében 
itt, közvetlenül a szomszédban nyitottak egy 
zöldségest is. Igaz kis szortimenttel, de válo-
gatott minőségű áruval szolgálják a vevőket.

A háztájinak látszó, szép sárga tanyasi 
baromfi mellett, hurkát, kolbászt, sertés és 
marhahúsokat árulnak nagy választékban. 
Aki ennél is többet szeretne, például vadhúst, 

birkát, borjút, bárányt, annak megrendelésre 
hoznak, általában az őstermelőtől. Ők előre 
garantálják nagyságrendileg meghatározva 
az árat és a minőséget is, melyre referenci-
ájuk a bolt körül mára már jelentős számú 
helybéli törzsvásárlói közönség.

Erre reflektálva kérdeztem meg az üz-
letvezetőt, - akinek kiszolgálás közbeni gya-
korlott mozdulatai elárulják sokéves hentesi 
szakmai tapasztalatait -, hogy jól ismerik-e a 
vásárlóközönséget, nagy számban vannak-e 
állandó visszatérő vendégeik?

Meglepő választ kaptam, másra számí-
tottam, pedig egy fiatal anyuka kicsinyével 
már jelezte kíváncsiskodásomra, hogy ő 
általában ritka vendég itt, mert mesz-
sze lakik innen, a város túlsó végében. Ám 
mégis szívesen jött el például aznap, mert 
itt a legszebb a hentesáru Budaörsön, s itt 
egy helyen megkap mindent a főzéshez. 
Miután elégedetten távozott az anyuka, ezt 
alátámasztva a szomszédból átszalad t egy 
sütőtökkel a hentes zöldséges felesége, hogy 
a teljes kiszolgálás érdekében a kismamának 
ily módon is segítségére legyen a gusztusos, 
ízletes ebéd összeállításában.

Visszakanyarodva az eredeti kérdésre. ki-
derült, hogy a legtávolabbi rendszeres vásár-
lók egyenesen Csehországból jönnek, mert 
a turistabuszuk, szervezett csoportutazásaik 
során betérnek éppen ebbe a budaörsi kis 
hentesboltba. Ilyenkor többen vásárolnak, 
akár itt is esznek, majd magukkal viszik a 
magyar ízeket a határon túlra is.

Más környékbeli településekről, mint 
például Törökbálintról, Budakesziről is jönnek 
vásárlók, például az igazi zsemlével készített 
svábhurkáért, kolbászért, mert megéri. 
Szép, minőségi és olykor egyedi az árukész-
let, gyors és szakszerű a kiszolgálás, a többi 
helybéli lehetőséghez képest is. Összehason-
lításban állja a versenyt a vetélytársakkal ár-
érték arányban is.

Aki nem tudja, mi kerüljön ebédre vagy 
vacsorára a család asztalára, jöjjön el, akár 
kóstoljon egy falatot a finom minőségi kol-
bászokból, füstölt húsáruból! A látottak biz-
tosan meggyőzik majd, hogy miért érdemes 
a Krajczár házaspár tanácsát kérni Budaörsön 
a főzéshez például a Márton-napi libából ké-
szült finomságokhoz!

eller Mária

2040 Budaörs, Szabadság út 92.  Tel.: 06 (70) 617-3243

MANDULÁS SÜTI

 M É Z E S  M A S C A R P O N É V A L

A hideg napokban mindenki szeret jól felmelegedni. Ezért egy 
meleg sütit ajánlunk mézzel a bacik leküzdése érdekében. Ez-
zel a finom édességgel jól be lehet kucuzni egy meleg kályha 
mellé.

Hozzávalók:
A TÉSZTÁHOZ:
2 dl langyos tej 
2 ek. méz
2 dkg friss élesztő
0.5 kg liszt
1 teáskanál őrölt fahéj
1 citrom
1 narancs
1 csipet só
3 tojás
12 dkg olvasztott ráma
15 dkg aprított mandula
2 ek. barnacukor
A KRÉMHEZ:
25dkg mascarpone
1 csomag vaníliás cukor
2 ek. méz

Elkészítés:
A tésztához a tejet összeke-
verjük mézzel és belemor-

zsoljuk az élesztőt, majd felfuttatjuk. A lisztet összekeverjük a 
fahéjjal, a citrom és a narancs lereszelt héjjával és egy csipet 
sóval. Beleöntjük a lisztes keverékbe az élesztős tejet, majd 
hozzáadunk 2 tojást, olvasztott vajat. 10 percig dagasztjuk, le-
fedjük és 2-szeresére kelesztjük. Közben kivajazunk egy 20x30-
as tepsit. A tésztából 12 egyforma golyót formázunk, belehe-
lyezzük a tepsibe. A maradék 1 tojást felverjük és megkenjük a 
golyókat, majd megforgatjuk mandulában és további 30 percig 
kelesztjük a tepsiben. Ezután megszórjuk a tésztákat barnacu-
korral és 180°C 40 percig készre sütjük. Eközben elkészítjük a 
krémet. Összekeverjük a hozzávalókat, majd ha kisült kalács, 
melegen a tányérra szedjük és a krémmel tálaljuk. Édes szájúak 
még tehetnek rá mézet.

elkészítette: kótányné tóth éva

Fotó: kótány katica
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T. I .M.  T U D O MÁ NY –  I S M E R E T T E R J E S Z T É S –  M OT I VÁC I Ó

Fiataloknak-Fiataloktól
Havi rendszerességgel 
megrendezésre kerülő 
előadás sorozatunkkal a 
célunk a fiatal korosz-
tály motiválása; a pél-
daképek felsorakoztatá-
sa. A vendégek egy-egy 
20 perces előadást tar-
tanak, majd egy 1 órás 
kötetlen beszélgetés 
követi. Így a gyermekek-
nek, a fiataloknak lehe-
tőségük lesz kérdéseket 
feltenni az előadókhoz, 
vagy gondolataikat 
megosztaniuk.
 
Időpont: 2019. november 15. 

péntek, 18.00 – 20.00
Helyszín: Budaörs, Városi 

Ifjúsági Klub, Károly kir. út 1-3.
Jegyek 1500 Ft/db áron 

kaphatók: https://www.
jegy.hu/program/tim-azaz-
tudomany-ismeretterjesztes-
motivacio-111246 vagy szemé-
lyesen a Városi Ifjúsági Klubban, 
és a Latinovits Színházban.

Azt hiszem, hogy az ösztön-
zés, az inspirálódás mindenkire 
ráfér. A gyerekekre legfőképp. A 
személyes tapasztalatom az, hogy 
a saját ötleteiket hamar elvetik, 
nem is tudnak abba belegondol-
ni, hogy az akár jó, sőt megva-
lósítható is lehet. Azt szeretnénk 
elérni, hogy higgyenek önma-
gukban, hogy lelkesek legyenek. 
Az előadók pozitív példaként 
szolgálhatnak a gyermekek szá-
mára, a saját életút történetük be-
mutatása által. A siker nemcsak 
a csillogásról, a dobogó legfelső 
fokáról és az elismertségről szól, 
hanem a kemény munkáról, a 
kitartásról, az önfegyelemről és a 
kreativitásról is. Szeretnénk meg-
mutatni az előadók által azt is, 
hogy hogyan lehet továbbmenni 
a kudarc után, vagy akár azt is, 
hogy hogyan lehet a kudarcból 
kihívást csinálni.

Az előadók, beszélgetőtár-
sak az élet más-más területéről 
érkeznek hozzánk. Így sok min-
denben különböznek. Egyvala-
miben azonban biztosan nem: a 
kitartásban, a küzdésben és a „fel 
nem adásban.”

VENDÉGEK

Risztov Éva

– olimpiai bajnok, három-
szoros világbajnoki ezüstérmes, 
hétszeres Európa-bajnoki ezüst-
érmes, egyszeres Európa-bajnoki 
bronzérmes, hatszoros rövid pá-
lyás Európa-bajnok, hétszeres if-
júsági Európa-bajnok, a felnőttek 
között ötvennyolcszoros országos 
bajnok magyar úszó

Ott Anna

– kulturális menedzser, iroda-
lomszervező . A Hadik Kávéház 
kulturális programszervezője, 
és művészeti vezetője. A Hadik 
művészeti programjain és kom-
munikációján kívül, kulturális 
programok szervezése fűződik a 
nevéhez.

Muhi Kristóf

– Egyetemi hallgató, startup-
társalapító és vezető. Utál unat-
kozni. 12 évesen részt vett élete 
első informatika versenyén, ahol 
rögtön beleszeretett a beszédbe 
és a tudománykommunikációba. 
Tanulmányai mellett azon dolgo-
zik, hogyan lehetne a közoktatás-
ban minél jobban érvényesíteni 
az okos eszközök használatát. 
Célja, hogy ne harcoljunk az is-
kolai telefonhasználat ellen, ha-
nem tanuljuk meg őket értelme-
sen használni.

Bakai gyöngyi

MOTTÓNK:
„Mindenki tudja,  
hogy bizonyos dolgokat  
nem lehet megvalósítani,  
mígnem jön valaki,  
aki erről nem tud,  
és megvalósítja.”

Albert Einstein

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!



12 2019. NOVEMBER

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

K I K E T VÁ L A S Z TOT T U N K K É P V I S E LŐ N E K? 1.R É S Z

Farkas Benedek: 
„É N E G Y C E N T R I S TA P R O G R E S S Z Í V L I B E R Á L I S  E M B E R VAG YO K ”

A régi/új képviselőink-
kel a beszélgetést a 25 
éves, így a képviselőtes-
tületben legfiatalabb 
Farkas Benedekkel 
kezdjük. Az Illyésben 
érettségizett, ahol volt 
diákelnök is, és jelenleg 
a CEU hallgatója, okta-
táspolitika és fenntart-
hatóság a fő kutatási 
témaköre. A BFE-ben 
előbb volt aktivista, 
mint ahogy a 
Momentum tagja lett – 
tudjuk meg róla –, és 
nem vágyik országos 
politikai karrierre. A 
közéletbe azért kapcso-
lódott be, mert úgy 
érezte, itt helyben szük-
ség van rá. 

 Elmesélnéd a tegnapi napo-
dat, hogy mint friss képviselő 
mit csináltál?
Reggel megkeresett egy hölgy, 
hogy az utcájukban szalaggal 
elzárta valaki a járda egy részét, 
nem érti miért. A műszaki osz-
tály segítségével utána néztünk 
és kiderült, hogy az ott építkező 
engedély nélkül, feleslegesen he-
lyezett ki szalagot, hiszen nem 
folyik ott munka, így eltávolítot-
ták. Persze nem lesz mindig ilyen 
egyszerű a dolog. Ezután, mint 
az ügyrendi bizottság elnöke be-
gyűjtöttem a képviselőtársaimtól 
a vagyonnyilatkozatokat…  (… 
Utána) Az önkormányzati tulaj-
donú intézményekben voltunk 
műszaki bejáráson, amin kicsit 
fel is idegesítettem magam, mert 
hát az iskolák ugye hiányoztak a 
középületek listájáról, mert ezek 
már nem a városé. Voltunk azon-
ban az összes óvodában, bölcső-
dében, a kamaraerdei közösségi 
házban, az idősek otthonában 
(…),a művelődési házban. (…)

Mi a véleményed arról, hogy 
képviselők bejárnak intézmé-
nyeket? (…)
Szakértőkkel együtt megyünk 
erre a bejárásra, a hivatalnak 
több különböző munkatársa is 
jön ilyenkor, van, aki műszaki 
szempontból, van, aki költségve-
tési szempontból ért hozzá és az 
egész bejárást az alpolgármester 
vezeti. Szerintem hasznos ez a 
bejárás, és azt is fontos tudni, 
hogy az ellenzéki képviselők is 
jelen lehetnek, bár most csak 
Kisberk Balázs (Gazdakör) jött el. 
Itt lehet véleményeket ütköztetni, 
hiszen így működik egy képvise-
leti demokrácia.

 Tehát úgy látod, hogy jobb 
személyesen látni, mint papíron 
leírva.
Igen, és a bejáráson személyesen 
találkozunk az intézményveze-
tőkkel, így kiderült például az, 
hogy volt olyan igényük, amit ko-
rábban jeleztek az önkormányzat 
felé, de közben már megoldották. 
Tehát fontos, hogy fizikailag ott 
vagyunk, nagy hozzáadott értéke 
volt, hogy több különböző fél volt 
egyszerre jelen.

 Ha már a közvetlen képvi-
selői találkozásról van szó, te 
hogyan fogod megoldani a fo-
gadóóráidat? 
Igyekszem nagyon elérhető lenni, 
a Facebook-oldalamat azért hoz-
tam létre, hogyha rákeresnek az 
interneten a nevemre, akkor rög-
tön feljöjjön és lehessen nekem 
üzenetet írni. Az email címem és 
a telefonszámom is elérhető. 

 Lesz fogadóórád, irodád?
Irodám az természetesen nem 
lesz, nincs is értelme. (…) Szerin-
tem a mai világban, amikor má-
sodpercek alatt el tudjuk egymást 
érni, nem érdemes leülni egy 
helyre és várni, hogy valaki oda-
jön-e. Egy lakosnak is valószínű-
leg rosszabb az az időpont, mint 
amit ő javasolna. Egyébként már 

a kampány során is volt olyan la-
kos, akivel több egyeztetés után, 
de végül meg tudtunk beszélni 
egy találkozót, amikor neki jó 
volt.

 És ő miért keresett?
Több dologgal kapcsolatban, de a 
legfontosabb ügy a Bauhaus volt 
számára. El tudtam neki monda-
ni, hogy nem merem kimondani 
a száz százalékot, de kilencvenki-
lenc százalék, hogy nem fog épül-
ni Bauhaus.
(…)

 Milyen kérdésekre számí-
tasz, egyáltalán mivel keresse-
nek a lakosok, vagy mivel ne 
keressenek, mert abban úgysem 
tudsz segíteni?
Szerintem egy képviselő ne 
mondja, hogy úgysem tud benne 
segíteni. Természetesen sok ilyen 
dolog van, nagyon meg van csor-
bítva a magyar önkormányzatok 
jogköre. A költségvetési lehető-
ségek is jóval kisebbek, de keres-
senek bármivel, amire nincs ha-
táskörünk, amiben nem tudunk 
segíteni, azt elmondom és azt is, 
hogy miért nem.
(…)

 Milyen volt az első testületi 
ülést átélni, hiszen neked ez az 
első kurzusod, sőt, még csak 
nemrég lettél felnőtt, hány éves 
vagy egyébként?
Huszonöt. 

 Tehát milyen volt az első 
ülés?
Az első dolog, ami kicsit meg-
ütött  az volt, hogy egy olyan 
székre ültem le, ahova ki volt 
rakva egy táblán a nevem. Ami-
kor előre jelölve van, hogy ez az 
én képviselői helyem… Vagy 
amikor az Illyésben az iskola 55. 
évfordulóján a diákok magáznak, 
meg képviselő uraznak, azt nehe-
zen szokja meg az ember. És nem 
is szeretném megszokni, hogy 
bárki úgy tekintsen rám, hogy 

hozzám fölfele kell beszélni. Az 
ülésen a második meglepetés az 
volt, amikor az alpolgármester 
úr, Bíró Gyula megválasztását 
nekem kellett levezetnem, erre 
nem számítottam, de mint az 
ügyrendi bizottság elnökének, ez 
az én feladatom volt, bár utána 
lettem az ügyrendi bizottság el-
nöke. Illetve az is érdekes pillanat 
volt, amit nyilván nem véletle-
nül csinált a Fidesz-KDNP, hogy 
célzottan megszólították a fiatal 
képviselőket, Kalovits Márkot és 
engem, és válaszolnunk kellett 
a kérdéseikre. Abban biztos van 
még tanulnivalóm, hogy hogyan 
kell erre válaszolni, mert meg-
mondom őszintén, sem a Napló, 
sem az Infó nem azt hozta le, 
amit válaszoltam…

 Nem azt hoztuk le?
…de szerencsére átjött az a rész-
ben vicc, másrészt valóban való-
di válasz, amit a Márkkal együtt 
találtunk ki, miszerint úgy tűnik, 
lokális időjárás van az egyes kör-
zetekben, merthogy azzal indo-
kolták a plakátok lejövését, hogy 
az időjárás szedi le. Hát az biztos, 
hogy Márk körzetében van a leg-
rosszabb idő Budaörsön.

 A kérdés lényege nyilván az 
volt, hogy mennyire azonosul-
tok azzal a képviselő csoporttal, 
illetve azzal a frakcióval, ami-
nek a tagjai vagytok. És most 
komolyan válaszolnál nekünk?
Hogyne. Ezzel a csapattal, mely 
egy, már-már jelentéktelen te-
lepülésből Magyarország egyik 
iránytűként szolgáló csodálatos 
városává tette Budaörsöt, együtt 
dolgozni büszkeség.  (…)

 Ha belül ülnék, fejtörést 
okozna, ha a város egészének az 
érdeke mást diktál, mint a saját 
egyéni körzetedé. A 9-es kör-
zetnek vagy a képviselője, a Tö-
rökugrató és környékének. Ott 
is bizony előfordulhat, hogy a 
város egészének az érdeke más, 
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mint a helyi érdek. Akkor mit 
csinálsz?
Ez egy nagyon nehéz helyzet.

 Már mondtál is rá példát, 
mert a Bauhaus ügy talán ilyen.
Így van, abszolút. De ez mindig 
az adott helyzettől függ. Én alap-
vetően annak a híve lennék, hogy 
a nagyobb egész érdekeit szolgál-
juk, Budaörsnek sem szabad más 
települések kárára elérnie vala-
mit. Alapvetően itt mindannyian 
egyenlő emberek vagyunk. De 
engem a 9-es körzet lakói válasz-

tottak meg, elsősorban az ő érde-
keiket kell figyelnem, és az adott 
helyzetekben mindig össze kell 
egyeztetni. Ha konfliktusba ke-
veredik a kettő, biztos fontos lesz 
az is, hogy beszéljek a lakosokkal, 
a barátaimmal, a családommal és 
a képviselő társaimmal. Nagyon 
remélem, hogy nem kell olyan 
helyzetbe kerülnöm, amikor a 
lelkiismeretem diktál valamit, de 
a szavazatom meg mást mutat. 
(…)

 Az életrajzodat nagyon tö-
mören megismerhettük a be-
mutatkozó anyagodból, ebből 
kérlek azt emeld ki, amit fon-
tosnak tartasz, illetve hogyan 
kerültél be a Momentumba és 
onnan a BFE-be?
Ha valamit ki kell emelnem, az 
biztos, hogy az lenne, hogy Jávor 
Benedekkel együtt dolgoztam fél 
éven keresztül az Európai Parla-
mentben. (…) És hogyan kerül-
tem a Momentumba? Úgy írnám 
le magam, hogy én egy centrista 
progresszív liberális ember va-

gyok, s ez a Momentumra is igaz. 
A másik centrista progresszív li-
berális párt, az Együtt megszűnt, 
azután egyértelmű volt, hogy a 
Momentumban a helyem.
(…)

 És mint Momentumos ho-
gyan kerültél a Budaörs Fejlő-
déséért Egyesület csapatába?
Előbb voltam a BFE csapatában, 
mint a Momentumban. Segítet-
tem a BFE kampányát 2014-ben. 
(…) A közéleti genezisem az az, 
hogy én az Illyésben diákelnök-

ként fórumokat, tüntetéseket 
szerveztem az iskolák védelmé-
ben. Már diákelnökként volt, 
hogy fideszes képviselőkkel vitat-
koztam, Sánta Áront vagy Filkei 
Pétert említhetem, akkor ők még 
nyugtatgattak minket, hogy nem 
lesz itt semmi baj. Hát azóta lát-
juk, mi lett a magyar közokta-
tással. S miután leérettségiztem, 
utána kerestek meg a BFE-től.

 Mi van még, amit szeretnél 
az önéletrajzodból kiemelni?
Ha most valakinek odaadnék 
egy önéletrajzot, abban elég sok 
külföldi országot látna már, ahol 
rövidebb-hosszabb ideig tartóz-
kodtam. Ezek jellemzően EU 
által támogatott projektek voltak 
vagy iskolai csereprogramok, 
illetve különböző ösztöndíjak, 
amiket elnyertem. Sokféle kul-
túrát láttam és sokféle módot 
arra, hogy hogyan lehet valamit 
csinálni és sok jó különféle gya-
korlatot szeretnék elhozni akár 
Budaörsre, akár Magyarországra. 
Megvannak ezek az élő kapcsola-

taim. Érdekes volt Szlovéniában 
látni, ahol Erasmus ösztöndíjjal 
voltam, hogy ugyancsak egy dik-
tatúrából kikecmergő ország ho-
gyan haladt előre azóta. Szlové-
niából sok jó példát elleshetnénk 
mi, magyarok, miközben én soha 
nem szoktam szidni Magyaror-
szágot, szerintem az önmagában 
egy siker, hogy húsz évig egy sta-
bil demokráciát tudtunk a rend-
szerváltás után fenntartani.

 Melyik ország iskolarend-
szerét hoznád ide, ahol jártál? 
(…)
Az oktatással kapcsolatban van 
a legkönnyebb válaszom, mert 
jártam Finnországban. Lengyel-
országban egy nyári egyetemre 
nyertem ösztöndíjat, ahol három 
hétig voltam. Lengyelországban 
volt egy nagyon erős közoktatási 
reform, amit a mostani, illiberális 
rezsim lebont és szörnyű nézni, 
hogy a lengyeleknél már volt egy, 
a magyarnál is jobb közoktatási 
rendszer, amit náluk visszabonta-
nak, nálunk pedig egy közepesen 
jó oktatási rendszert tettek telje-
sen tönkre, ami számomra na-
gyon elszomorító. Szlovéniában 
az volt érdekes, hogy mennyire 
figyelnek az egyetemistákra. (…)

 Mennyi idődet veszi el a 
képviselői munka és mellette mi 
marad a civil foglalkozásodra? 
Mi a civil foglalkozásod? És a 
kettőt hogyan lehet összhangba 
hozni?
A CEU ösztöndíjas hallgatója 
vagyok. Az ösztöndíj mellett ka-
pom a nem túl magas képviselői 
tiszteletdíjat. Mind a kettő végte-
len agyi energiát el tud vinni. Az 
egyetem több, mint egy munka-
hely. Mind a kettő rugalmas, de 
mind a kettő nagyon sok men-
tális energiát visz el. Szinte sose 
tudok úgy lefeküdni, hogy úgy 
érezzem, minden rendben van, 
mert mindig van mire gondolni 
másnap és mindig van sok elol-
vasatlan emailem. Ha az önkor-
mányzatról van szó, akkor pedig 
több tucat oldalnyi rendelet, az 
egyetemhez pedig egész könyvek, 
tanulmányok, amiket szintén el 
kell olvasni, úgyhogy a szemem a 
legszűkebb keresztmetszet, hogy 
az mennyit bír ki.

(…)

 Mit szólt a környezeted, 
hogy itt helyben képviselő let-
tél?
Nagyon támogatóak voltak. Sen-
kitől nem hallottam olyat, hogy 
ezt ne csináld. Semmilyen okból 
nem féltett senki. Az én csalá-
domról az érdemes tudni, hogy 
nagyon szabad légkör van, a csa-
ládom minden részén, fel sem 
merül, hogy beleszólnánk egy-
más életébe. Teljesen mást tanul-
tunk és csinálunk mind a négyen 
a testvéreimmel, erre ez egy jó 
példa. A barátaim is támogattak, 
volt, aki jött is aktivistáskodni, 
együtt raktunk fel plakátokat, 
dobáltunk szórólapokat postalá-
dákba.

 És te ezt ugródeszkának te-
kinted a nagypolitika felé?
Sehova nem akarok ugrani. Azért 
veszek részt a közéletben, mert 
úgy tűnik, hogy szükség van rá. 
Ha továbbra is Budaörsé lenné-
nek a budaörsi iskolák, akkor 
most lehet, hogy nem lennék itt. 
Ha a kormány nem teszi tönkre 
szisztematikusan a magyar köz-
oktatást, akkor lehet, hogy sokkal 
kevésbé foglalkoznék helyi politi-
kával. Bár nem egy specifikusan 
budaörsi problémáról van szó, 
de mivel Budaörsön specifikusan 
jó iskoláink voltak, ezért minket 
specifikusan nagy veszteség ért. 
(...) A civil karrier, amit látok ma-
gam előtt, az az, hogy egyetemen 
szeretnék kutatni és tanítani, en-
gem ez tenne boldoggá, nem pe-
dig az, hogy ha küzdenem kell a 
Fidesz-KDNP ellen. (...)

 Hogyan képzeled el magad 
ötven-, hatvanévesen?
Én nagyon remélem, hogy Ma-
gyarországon élek majd, sőt Bu-
daörsön, De amilyen dinamikus 
világban élünk, értelmetlen len-
ne azt mondanom, mit képze-
lek el, pláne hatvanévesen. De 
harmincévesen nagyon örülnék, 
ha Magyarországon taníthatnék 
egyetemistákat – meg tanulhat-
nék velük együtt, hiszen ez egy 
ilyen folyamat –, szerintem akkor 
boldog ember lennék.

ee
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A Budaörsi Tanoda 
UNICEF díjat kapott

A UNICEF Magyarország 
évente meghirdeti a 
Rajtad áll a jövőd! elne-
vezésű programját, 
melyre idén a Budaörsi 
Tanoda fiataljai is bead-
ták pályázatukat. 

 A program célja, hogy a 
résztvevő 14-24 éves fiata-

lok beadott pályázatuk megvaló-
sításához elsajátíthassák azokat a 
képességeket, amelyek segítségé-
vel képesek lesznek azokat vég-
hez vinni. A pályázati ötletek 
többfordulós, műhelymunkával 
és konzultációval végzett kidol-
gozása során a négyszáz pályázó 
közül tízet választottak ki, köztük 
a Budaörsi Tanoda csapatát is, 
majd a következő fordulóban 
öten kerültek ki győztesként. A 
UNICEF Magyarország pénzügyi 
támogatását nyerték el tervük ki-
dolgozásához.

A Budaörsi Tanoda ötfős csa-
pata is benyújtotta pályázatát a 
UNICEF Magyarország által ki-
írt, Rajtad áll a jövőd! elnevezésű 
programjára, melyet a világszer-
vezet minden évben meghirdet 
annak érdekében, hogy 14-24 
éves magyarországi fiatalokat 
ösztönözze olyan tervek kidol-
gozására, melyek segítségével 
elháríthatók azok az akadályok, 
melyek az életben, akár a mun-
kavállalás, akár a tanulás során 
éri őket. Budaörs 2017-ben meg-
kapta a ’UNICEF Gyermekbarát 
Település’ címet, így különösen 
fontos volt, hogy Budaörsről is 
jelentkezzenek csapatok a pályá-
zatra. Végül a Budaörsi Tanoda 
tanulóiból és önkénteseiből ösz-
szeállt ötfős csapat nyújtotta be 
Népzenével és néptánccal a kire-
kesztés és a diszkrimináció ellen 
című pályázatát és a négyszáz 
jelentkező közül bekerültek a tíz 
csoport közé, amelyet meghív-

tak, hogy műhelyfoglalkozások 
keretében közös gondolkodással, 
mentorok és szakértők segítsé-
gével dolgozzák ki részletesen 
ötleteiket. Az első foglalkozásra 
október 12-én volt, míg a má-
sodikra, mely már háromnapos 
volt, október végén került sor.

A pályázatnak fontos eleme 
volt, hogy a jelentkező csapat ve-
gyesen álljon össze, cigányok és 
egyéb nemzetiségűek, a többségi 
társadalomból valók, szegények 
és nem szegények, fiúk és lányok 
vegyesen, mert így valóban szé-
les körben tudták vizsgálni a ki-
rekesztés problémáját. „A zsűri 
dicsérte a témaválasztást, ami 
nagyon aktuális, és a megoldási 
javaslatokat is, amiket a gyerekek 
tettek a foglalkozásokon, hogy 
teljesen újszerűek, ilyennel még 
nem is találkoztak” – mesélte La-
katos György a Budaörsi Tanoda 

vezetője. „Ezek a fiatalok, akik 
részt vettek ezen a versenyen, a 
Romano Glaszo – Emberi Hang 
művészeti csoportnak is tagjai, 
sok tapasztalatuk van, mert ren-
geteget járnak különböző közös-
ségekbe, ahol népzenei és nép-
tánc előadásokat tartanak s ebből 
a tevékenységükből hozták meg-
oldási javaslataikat, hogyan le-
hetne hidat építeni az eltérő em-
bercsoportok közé” – tette hozzá.

A foglalkozásokon külsős 
mentorok segítették a csapatok 
munkáját, hogyan lehet minél 
jobban megvalósítani az általuk 
elképzelt programot, és abban is 
segítséget nyújtottak, hogyan ké-
szüljenek föl a nagy prezentáció-
ra, mellyel a végén egy zsűri előtt 
kellett bemutatniuk az általuk 
választott problémát, és a megol-
dására kidolgozott terveket.

A műhelymunka során a csa-

patok felvázolták saját problé-
ma-fájukat. A fa ágai a különféle 
problémákat jelenítették meg, 
s azután ezek ok-okozati össze-
függéseit próbálták megtalálni, 
illetve kerestek rájuk megoldást. 
„Ez volt a munka legnehezebb 
része, a kreativitást igénylő meg-
oldáskeresés, de ezt az akadályt 
a gyerekek rendkívül jól vették, 
saját gondolataikat mondták el, 
nem valamifajta betanult szöve-
get” – mondta Lakatos György. 
„A verseny során a csapatok érté-
kelésébe az is beleszámított, hogy 
milyen aktivitással, kreativitással 
vesznek részt a műhelymunká-
ban, milyen mértékben fogadják 
el a mentor útmutatásait, azon kí-
vül, hogy hogyan hogyan tudják 
a felvetett problémát globalizálni, 
és a megoldást minél szélesebb 
körben elterjeszteni” – tette hoz-
zá.

A prezentáció után a zsűri 
megállapította, hogy a Budaörsi 
Tanoda csoportjának terve való-
ban segíthet a különféle társadal-
mi csoportok közötti kapcsolat 
erősítésében. A csoportok a vé-
gén egymást is meghallgatták és 
értékelték, így még több tapasz-
talatra és élményre tettek szert a 
résztvevők.

A verseny végén öt nyertes 
csapatot hirdettek ki, s ebből a 
Budaörsi tanoda csapata volt az 
egyik. „Ez egyrészt erkölcsileg 
nagy nyereség számukra, más-
részt kaptak 300 ezer forintot 
arra, hogy programjukat meg 
tudják valósítani, erre fél évük 
van. A program az, hogy elmen-
nek különböző gyerek- és ifjúsági 
közösségekbe népzenét és nép-
táncot tanítani a gyerekeknek, 
illetve beszélgetni a különféle 
kirekesztésekről, diszkriminációs 
problémákról. Már el is kezdték 
a munkát és jó úton haladnak” 
– zárta a beszélgetést a Tanoda 
megbízott vezetője.

Fotók: FaceBook, uniceF
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KERÜLJE EL 
A FAGYOS 
HANGULATOT!

Jelentôs kiadásoktól kímélheti meg 
pénztárcáját, ha idôben felkészül a 
téli fagyveszélyre! A nem megfelelôen 
téliesített hálózatokban gyakoriak a 
csôtörések, vízelfolyások. Elôzze meg 
a kellemetlenséget, és készítse fel kültéri 
vezetékeit, kerti csapjait a zord idôjárásra!

Budaörsi telephelyről végzendő 
raklapos szállítási feladatokra 

keres 
tehergépjárműsofőr munkatársakat 

a                                                Kft.
A BudaTeher Kft. a Főváros egyik legismertebb, majd 40 éves 
múltra visszatekintő szállítási vállalkozása, az ezredforduló óta 
állandó résztvevője a különböző irodaköltözési közbeszerzési pá-
lyázatoknak, az általános piaci minőségi tanúsítványok mellett a 
Közbeszerzések Tanácsa által tanúsított „minősített közbeszerzési 
ajánlattevő”. A társaság több hazai pénzintézet, állami intézmény, 
nagyvállalat irodaköltöztető, létesítménygazdálkodási szolgáltató 
partnere, illetve a postai raklapos városi csomagszállítás területén 
is jelentős beszállító.

A cég raklapos csomag-
szállítási feladatait ellátó 
tehergépjárművei Buda-
pest és a céltelepülések 
területén a védett öve-
zeten kívüli területekre 
éves behajtási engedély-
lyel rendelkeznek. Mint 
a cég egyik ügyvezető 
tulajdonosa, Susszer 
Zoltán úr elmondta: „Az 
egyik legfontosabb meg-

rendelőnk, több évtizedes partnerünk a budapesti és Pest megyei 
raklapos postai kiszállítások optimalizálása érdekében jelentős 
fejlesztés és beruházás keretében ez év nyarán üzembe állította 
budaörsi telephelyét.  Ehhez a hosszú távú projekthez kapcsolódó-
an augusztusban cégünk is megkezdte a kapacitások átterelését, 
és a munkaerő toborzást, augusztus vége óta nappali és éjszakai 
műszakban is több járművünk végez kézbesítési feladatokat az új 
budaörsi postai telephelyről. A következő három hónapban nagy-
jából további 20 fő sofőr kolléga felvételére van lehetőségünk, akár 
nappali, akár éjszakai 8 órás műszakban. A felrakóhely és az elszá-
molási helyszín is a budaörsi telephelyen van, így nézetünk szerint 
ez ideális lehetőség a környékbeli tehergépjármű sofőrök számára, 
adott esetben nyitottak vagyunk a tehergépjármű otthonhoz kap-
csolódó parkoltatására is.”

Nagy állami megrendelő budaörsi telephelyének beszállítójaként 
stabil, több évtizedes családi vállalkozás kínál tehát munkalehető-
séget megbízható, tapasztalt sofőröknek:

• budaörsi központú raklapos áruszállítás 
• 7.5 illetve 12 tonnás össztömegű emelőhátfalas 

tehergépjárművekkel
• akár otthoni parkolással
• nappali avagy akár éjszakai műszakra
• egész évben folyamatos munkalehetőség
• jóval az átlagos jövedelem feletti fizetési feltéte-

lekkel, magas napidíj
 
 
 

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:  
+36 70 633 9836 /  +36 70 314 070
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TÖ B B M I N T E G Y R A J Z F I L M F E S Z T I VÁ L

A 8. Primanima is 
nagy sikerrel zajlott

November 2-án szombat 
este került sor a 8. 
Nemzetközi Elsőfilmes 
Animációs Fesztivál, a 
Primanima díjkiosztójá-
ra a Jókai Mór 
Művelődési Házban. 
Évről-évre gyarapszik a 
kategóriák száma, idén 
újdonságot jelentett, 
hogy tinédzsereknek 
való filmek szekciójában 
is díjaztak, illetve a gye-
rekekből álló zsűri és az 
általuk választott ked-
venc, valamint a pszi-
chológusok kedvence is 
új díjazási kategória-
ként jelentek meg. 

 A Primanima 30-án kez-
dődött, rengeteg program-

mal és utolsó estéjén került sor a 
fesztivál díjkiosztójára. Először a 
programsorozat ideje alatt zajló 
workshopok munkájáról számol-
tak be annak vezetői. Szabó Zsu-
zsannával filmeket elemeztek a 
résztvevők, míg Kránicz Bence 
foglalkozásain, a filmkritikusi 
workshopon az derült ki, hogy 
például milyen speciális szem-
pontokhoz érdemes fordulni egy 
kritika megírásakor. Illetve a fesz-
tivált megelőző napokban is volt 
egy filmkészítő workshop, ahol a 
résztvevők Gina Thorstensen és 
Tomek Ducki vezetésével a 
strata-cut elnevezésű különleges 
gyurmaanimációs technikát sajá-
títhattak el, de erről a megnyitón 
beszéltek részletesebben.

Majd Wittinghoff Tamás, 
Budaörs polgármestere köszön-
tötte a résztvevőket, beszédében 
azt hangsúlyozta, mit jelent a 
város számára egy ilyen nem-
zetközi rendezvény, amilyen a 
Primanima Fesztivál. „Sok tehet-

séges ember dolgozik a városban s 
az a szabadabb légkör, ami Buda-
örsöt megkülönbözteti más telepü-
lésektől, lehetővé teszi, hogy ezek a 
tehetségek kibontakozzanak, a kü-
lönböző szabad kezdeményezések 
elindulhassanak” – mondta. „A 
mi dolgunk pedig az, hogy ezeket 
a kezdeményezéseket támogassuk, 
amennyire erőnkből telik” – tette 
hozzá.

Idén először 8-14 év közötti 
gyerekekből álló zsűrit is kiállí-
tottak, akik a BABtér animációs 
szakkör tagjaiból kerültek ki és 
mondtak véleményt a gyerekfil-
mekről. Név szerint: Dissoubray 
Lili, Nagy Viszlai Örkény, Pasz-
ternák Lili Anna Sára, Rókusfalvy 
Luca Szonja, Takács Vincze Lili, 
Takács Vincze Réka és Vető Dá-
niel. A Primakids zsüri ked-
venc filmje A nagy farkas és a 
kis farkas (Big Wolf and Little 
Wolf) című lett (rendező: Rémi 
Durin). Indoklásuk szerint ez 
volt az a film, amelybe legtöbben 
bele tudták magukat képzelni: „A 
nagy farkas a kicsit megbántotta, 
de mégis neki volt rossz.”

A legnépszerűbb nemzetközi 
gyerekfilm a közönség szavaza-
tai alapján a Hőhullám (Heat 
Wave) lett (rendező: Fokion 
Xenos).

Idén először volt a kamaszok 

számára készített animációk-
ból versenyprogram, amely a 
Primateen elnevezést kapta. Eb-
ben a kategóriában a közönség 
szavazata alapján a legnépsze-
rűbb a Blieschow című film lett 
(rendező: Christoph Sarow).

A két éve alapított Csermák 
Tibor-díj is egy közönségdíj, a 

közönség körében legnépsze-
rűbb, gyerekeknek szánt magyar 
filmnek adják, idén ezt Draco, a 
borzasztó kapta (rendező: Ke-
len Bálint). Ezt a díjat a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság 
médiatanácsa 500 ezer forint-
tal támogatja ( a George Pál és a 
Macskássy Gyula-díj nyerteseit is 
szintén ilyen összeget ad).

A közönség szavazatai alap-
ján a legnépszerűbb nemzetközi 

rövidfilm kategóriában a Sh_t 
Happens című film lett (rende-
ző: Michaela Mihályi és David 
Stumpf).

A Primapszicho is egy új 
zsűrikategória az idén, pszicho-
lógusokból és pszichiáterekből 
állt össze és a Kishúgom (Sister) 
című alkotásra esett a választá-

suk (rendező: Siqi Song). Pszicho-
lógiai szempontból azt ítélték leg-
jobbnak, amely mindannyiukból 
erős érzelmeket váltott ki, és tár-
sadalmi szempontból is jelentős a 
témája, hogyan érinti a családo-
kat, a gyermekeket, ha az állam 
nyomást gyakorol a családterve-
zésre.

A Diákzsűri tagjai közép-
iskolásokból, illetve nappali 
OKJ-s képzést végző tanulókból 
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áll, az általuk választott ked-
venc rövidfilm az Űrmagány 
(The Lonely Orbit) lett (rende-
ző: Frederic Siegel és Benjamin 
Morard), melyről elhangzott, 
hogy új megközelítésben mutatja 
be társadalmunk egyik aktuális 
problémáját: „A technológia oly’ 
mértékben szövi át mindennap-
jainkat, hogy észre sem vesszük, 
hogy ennek rabjává válunk. Annyi 
információt osztunk meg a virtuá-
lis térben, hogy egy gép is úgy érzi, 
hogy a barátunk.”

A Primasound zsűri tag-
jai voltak az idén: Iszlai József, 
Mező Dorka, Puszta Márk és 
Várhegyi Rudolf. Értékelésük 
alapján két különdíjat és egy fő-
díjat osztottak ki. Örömmel ál-
lapították meg, hogy a magyar 
alkotásokhoz készült hang so-
kat fejlődött. A különdíjasok: 
Szögletes kerék (Squaring the 
Circle) (rendező: Karina Specht, 
hang: Pawel Cieslak) és Broken 
Things (rendező: Gyulai Pan-
ni, hang: Kalotás Csaba). A 
fődíjat, azaz a Primasound-
díjat a Lány (Daughter) című 
alkotásnak ítélték oda (rende-
ző: Daria Kashcheeva, hang: 
Daria Kashcheeva és Miroslav 
Chaloupk).

A Primalter zsűri választja ki 
azt a filmet, amely Primalter-díjat 
kapja. Ez a kategória tavaly volt 
először és nem szakmabeliek-
ből áll össze. Idén a zsüri tagjai: 
Gyékiss Roland szociális munkás, 
Mécs Anna író és Somorjai Mik-

lós Waldorf-oktató. Ők a Broken 
Things című alkotást díjazták 
(rendező: Gyulai Panni). Mécs 
Anna így fogalmazott: „Ebben a 
filmben az fogott meg minket na-
gyon, hogy a családi traumákat 

és hordozott sebeket hogyan viszi 
tovább magával a főszereplő és 
hogyan tud egy belső világba me-
nekülni ezek elől, de ugyanakkor 
folyamatosan találkozni is ezekkel 
a démonokkal.”

A gyerekfilmek zsűrijének 
fődíját A nagy farkas és a kis 
farkas című filmnek ítélte a zsűri 
(rendező: Rémi Durin), melynek 
tagjai: Fischer Ferenc animációs 
rendező és oktató, Gerzsenyi Ju-
dit építész és Weisz Béla animáci-
ós rendező. „A zsüri egybehangzó 
véleménye szerint a film kivétele-
sen egységes és kiegyensúlyozott 
mind ritmusában, mind drama-
turgiájában. A humor annyira 
megkapó és olyan sokat ad hozzá a 
közhelyektől mentes, igényes zene, 
hogy az első pillanattól az utol-
sóig egy nagyon jóízű, magával 
ragadó mesét élvezhettünk, ami 
nem tekinti nézőjét sem dedósnak, 
sem butának s ettől válik az egész 
élmény igazán üdítővé” – mondta 
Fischer Ferenc.

A nemzetközi zsüri is díjazta 
az alkotásokat kategóriánként. 
Tagjai: Milen Alempijevic, Lucija 
Mrzljak és Maria Steinmetz. Ked-
vencüknek mindhárman külön-
díjat adtak. Milen Alempijevic 

különdíjasa a Sh_t Happens 
című film, melyről ezt mond-
ta: „Sziporkázó humorú történet 
arról, amikor a jószándék célt té-
veszt, elsüllyesztve ezáltal életünk 
hajóját.”

Lucija Mrzljak különdíját 

az Édes verejték (Sweet sweat) 
kapta (rendező: Jung Hyun Kim). 
„Gyönyörűen komponált, szinte 
érinthető audiovizuális puzzle, 
melynek az érzéki és humoros 
történetmesélés teszi helyre a da-
rabjait” – mondta az alkotásról a 
zsűritag.

Maria Steinmetz választása 
az Elengedés (Letting go) című 
filmre esett (rendező: Cécile 
Brun), melyet így jellemzett: „A 
tojás szimbólumának felhasználá-
sával egy szeretett személy elvesz-
tését meséli el az alkotó, szépen 
elegyítve a klasszikus és a kísérleti 
animáció elemeit. Azonban szo-
morúság helyett a film szeretettel 
és gyengédséggel ábrázolja az ér-
zést.” 

A nemzetközi zsűri végül ki-
osztotta a legjobb diákfilm ka-
tegória díját, melyet az Alfred 
Fauchet című film rendezője 
Georis Mathieu kapta. Így fogal-
maztak róla: „egy különösen bi-

zarr atmoszférájú történet, amely 
felteszi a kérdést, hogy hol ér véget 
az egyik ember és hol kezdődik a 
másik.”

A legjobb diplomafilm ka-
tegóriában Daria Kashcheeva 
lett a győztes Lány (Daughter) 
című filmjével. „A kivételes film 
nyelve tökéletesen leírja az apa-
lány viszony törékenységét” – így 
értékelték.

A legjobb elsőfilm a Kastély 
(Castle) című japán alkotás lett 
(rendező: Ryotaro Miyajima). „A 
film képeinek hipnotikus sebessége 
igazi vizuális költészetet hoz létre” 
– mondta róla Milen Alempijevic.

A legígéretesebb magyar ani-
mációs tehetségnek osztják ki a 
George Pál-díjat, ezt a döntést is 
a nemzetközi zsűri hozta meg és 

idén Horesnyi Máté kapta ezt a 
díjat, melyet a Jacques ámokfu-
tása avagy mikor veszítjük el bi-
zalmunkat önmagunkkal szem-
ben? című művével érdemelt ki.

A Macskássy Gyula-díjat a 
közönség ítéli oda a legnépsze-
rűbb magyar animációnak, ezt 
idén Andresev Nadja Szimbiózis 
című alkotása kapta. „A legjobb 
dolog, ami történhet egy filmmel, 
ha közönségdíjat kap” – mondta a 
rendező a díj átvételét követően.

A nemzetközi zsüri fődíját, 
azaz a Primanima Nagydíját 
Barbora Halírová Bújócska 
(Hide ’n’ Seek) című műve kap-
ta, melynek története arról szól, 
hogy egy gyermekjáték hogyan 
alakulhat át az időn átívelő uta-
zássá.

Végezetül Patrovits Tamás kö-
szönetet mondott a mintegy 65 
fős stábnak a fesztivál lebonyolí-
tásáért, majd levetítették a díja-
zott filmeket.
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T I B I  TÖ R T É N E T E F O LY TATÓ D I K

„Mintha egy fantasztikus
filmben lennék”

Sorozatunkban egy köz-
tünk élő, igen aktív 
mozgássérült fiatalem-
ber életét követjük nyo-
mon 2019-ben, hónapról 
hónapra. Debreczeni 
Tibor számára az októ-
ber is igen zsúfolt volt 
programokkal. Volt több 
helyi rendezvényen és a 
fővárosban is. Olvassák 
el beszámolóját!

 Októberben az első pár 
napban igazi indián nyár 

volt. Szinte napozni lehetett a jó 
meleg napsütésben, az arcomat a 
napsugarai felé tartottam, hogy 
minél több D-vitamint raktároz-
zon el a szervezetem a téli idő-
szakra.

Sajnos nem tartott sokáig a 
jó idő, egyik napról a másikra 10 
fokot csökkent a hőmérséklet és 
beköszöntött az igazi esős, nyir-
kos, szeles októberi időjárás. A 
budaörsi felnőtt napközivel ter-
veztünk péntekre egy programot, 
bíztunk benne, hogy akkorra már 
jobb idő lesz. Nem is tévedtünk, 
kisütött a nap, de eléggé friss volt 
a levegő. Jó fel kellet öltözni. A 
Nemzeti Múzeumba mentünk 
megnézni a World Press 2019 
fotókiállítást. Tömegközlekedési 
eszközzel utaztunk, elektromos 
székkel nem mindig egyszerű, de 
gyorsan odaértünk. Szerencsére a 
középületek többnyire akadály-
mentesek, így egy kis kerülővel 
eljutottunk a kiállító teremhez. 
Bevallom, hogy a díjnyertes ké-
pek nem dobtak fel. Háborúról, 
szegénységről, éhezésről szóltak. 
Hiányoltam a vidám, optimis-
ta képeket. Szerintem nem csak 
rossz történik a világban!      

Október második szombat-
ján került sor a Szentimrevárosi 
Egyesület Guriga csoportjának 
következő programjára. A klub 

vezetője csodálatos helyre vitt 
minket, a Tatai Fényes tanös-
vényre. Egy hosszú fapallón kel-
lett bejárni a területet, teljesen 
akadálymentes, így kerekesszék-
kel is végig lehet rajta menni, 
ennek nagyon örültünk. Amint 
beléptünk a lápos vidékre, cso-
dálatos látvány fogadott. A he-
gyekből leszivárgó csapadékból 
enyhén szénsavas források tör-
nek fel, olyan tiszta volt, hogy lát-
ni lehetett a vízben úszó halakat. 
Láthattunk a csak itt található 
növénytársulásokat és állatvi-
lágot. Néha olyan érzésem volt, 
mintha egy fantasztikus filmben 
lennék, holdbéli táj tárult elénk. 
A szakvezető sok érdekes dolgot 
mondott, így még jobban lehetett 
csodálni a természetet.

Sokáig fogunk emlékezni 
arra, amikor egy függőhídon vé-
gigmentünk a kerekesszékkel. A 
Túra végére megéheztünk, ezért 
pizzát rendeltünk ebédre. Jóízűen 
elfogyasztottuk és megbeszéltük, 
hogy kinek mi tetszett a legjob-
ban. Délután elsétáltunk a tatai 
tóhoz, nem volt kis távolság, de 
megérte. Fáradtan, de most is 
élményekkel tértünk haza. Kö-
szönjük a szervezőnek és az ön-
kénteseknek!

A hónap közepére megint 
visszatért a meleg őszi idő, így a 
napközivel ismét elmentünk ki-
rándulni. Ki kellett használni a 

jó időt. Most vonattal mentünk 
Székesfehérvárra városnézésre. 
Én elektromos székkel mentem, 
így szabadabban érzem magam, 
nem szorulok senki segítségére. 
Szerencsére már vannak akadály-
mentes vonatok. Az állomásról 
busszal mentünk be a belvárosba.  
Sok emlékhelyet kerestünk fel, 
megnéztünk a Koronázó Bazilika 
Romkertet, az Országalmát. “Szé-
kesfehérvár szabad királyi város 
jogállását az államalapító Szent 
Istvántól kapta. A köznyelvben 
Országalmának nevezett „Fehér-
vári jog” című alkotás ennek az 
ősi kiváltságnak állít emléket.” 
Nagyon szép volt a Virágóra, a 
számlapja csodás virágokból van 
kirakva. Az óra mellett virágok-
ból kirakott, naponta átültetett, 
pontos dátum is olvasható. Meg-

álltunk a Kató néni bronz szobra 
mellett, hogy készítsünk közös 
fotót vele. A kirándulásunk leg-
végén ittunk a Csitáry kút vizé-
ből. Savanyú íze és magas ásvány-
anyag tartalma miatt nagy nép-
szerűségnek örvend. Nekem a 
fém íze miatt nem lesz a kedvenc 
italom! Most jártam harmadszor 
a városban, de mindig sikerül új 
szépségeket felfedeznem.  

Ebben a hónapban emlékez-
tünk meg az 1956-os események-
ről, most volt a 63. évfordulója. 
Az ünnep előestéjén voltam a 
Városházán meghallgatni az ün-
nepi hangversenyt. Fellépett a 
Vivart Budaörsi Sinfonietta zene-
kar. Három zeneművet adtak elő, 
Erkel, Mendelssohn és Liszt egy-
egy darabját. Én ritkán jutok el 
komolyzenei koncertre, de jó volt 
hallani a sok hangszert egyszerre. 
Másnap elmentem a városi ün-
nepségre, megnéztem az ünnepi 
műsort és a koszorúzást.   

Október utolsó péntekén el-
mentem a művelődési házba, 
mert fellépett a Duma színház 
két tagja, Bödőcs Tibor és egy 
kedves ismerősöm, Hajdú Balázs 
is, aki már pár éve jár a napközibe 
önkénteskedni. Nagyon jól szóra-
koztam, jó volt  kikapcsolódni!  

Nem gondoltam, hogy az ok-
tóberem is ilyen mozgalmasan 
telik, talán a meleg őszi időjárás-
nak köszönhető ez.
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KURT WEILL • BERTOLT BRECHT

koldusopera
RENDEZŐ FEHÉR BALÁZS BENŐ
BEMUTATÓ 2019. DECEMBER 21.

blsz_koldusopera_fidelio.indd   1 2019. 11. 05.   16:58:01
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November 19. kedd 19:00
Filmklub: Kafarnaum - A remény útja 
(libanoni filmdráma, 121 perc, 2018) 

A belépés ingyenes!

November 28. csütörtök 19:00
Kapcsolatok sorozat: 

Zentai Anna – Szerelem a csillagokban: 
Hogyan gyújtsunk fényt kapcsolataink labirintusában? 

Belépő: 1.000 Ft

December 1. vasárnap 10:00
Csokibár: A Nap és a Hold elrablása 
a Figurina Bábszínház előadásában 

Belépő: 800 Ft egységesen

December 1. vasárnap 10:00-14:00
Adventi készülődés: apró díszek, ajándékok készítése. 

A belépés ingyenes! 
Helyszín: Nyugdíjas Ház (2040 Budaörs, Szabadság út 24.)

December 1. vasárnap 15:00
Piros Rózsa Dalkör negyedéves est. 

A belépés ingyenes!

December 2. hétfő 19:00
Világjárók: Pápua Új-Guinea Pál Máté előadása. 

A belépés ingyenes!

December 3. kedd 19:00
Filmklub: Floridai álom 

(amerikai filmdráma, 111 perc, 2017) 
A belépés ingyenes!

December 4. szerda 18:00
Magyar Történelmi Szalon 

„Csak a Méhes álljon ragyogón kitárva...” c. irodalmi est 
Mécs László költészetéről. 

Előadó: Toldi Éva tanár, Szalézi-díjas újságíró

December 8. vasárnap
Babaszínház: Karácsony csilingel (Délibáb Társulat) 

dupla előadás! 
0-3 éveseknek 20 perc mese, 20 perc játék.

Belépő: 800 Ft/fő egységesen. 
Kezdési időpontok: 10.00 és 11.00

December 9. hétfő 19:00
Művészetek sorozat: 

Monet – Gimesy Péter előadása.
 A belépés ingyenes!

 
December 11. szerda 19:00

Dumaszínház: 
Ketten az úton 2 – Aranyosi Péter, Dombóvári István 

Belépő: 3.600 Ft
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A B U DAÖ R S I  D S E A E R O B I K S Z A KO S Z TÁ LY 

MAGYAR KUPA 
DÖNTŐ EREDMÉNYEI

Jövőre ünnepli 25 éves 
működését a Budaörsi 
DSE aerobik szakosztá-
lya, Árva Márta edző 
vezetésével. Az idei év is 
több bajnoki címet és 
még több érmet hozott 
a versenyzőknek.

 Már azt is sikernek köny-
veltük el, hogy mindhá-

rom korcsoportban minden kate-
góriában (egyéni, trió, csoport) 
bejutottunk a döntőbe, hiszen 
egész évben azért versenyeztünk, 
hogy a legjobb 6 közé jussunk – 

mondta az edző. -  A 2019.évi 
MAGYAR KUPA DÖNTŐBEN 
(Bp. 2019.11.09.) nagy örömmel, 
szuper gyakorlatokat mutattak be 
versenyzőink, ami meglepetés ér-
meket is hozott az erős mezőny-
ben. EZÜSTÉRMET szerzett fel-
nőtt női egyéniben Varga Virág ; 
és UP1 lány egyéniben Kollár 
Emma ; valamint UP1 csopor-
tunk: Kis Dorina, Gyula Anna, 
Kollár Emma, Havasi Kinga, Pet-
róczi Laura. BRONZÉRMET 
szerzett felnőtt csoportunk: Béres 
Boglárka, Ekés Réka, Varga Vi-
rág, Gyula Zsófia, Pákozdy Pan-
ni; valamint az UP2 csoportunk 
is: Jakab Zsófia, Várhelyi Bella, 

Molnár Franciska, Strasszer 
Szonja, Kis Boglárka, Kozma Juli-
anna. A döntőben előre lépett a 
4.helyre UP2 triónk: Molnár 
Franciska, Kis Boglárka, Kozma 
Julianna; valamint UP1 triónk: 
Kollár Olga, Molnár Vanda, Mol-
nár Vilja. Minden dicséretet 
megérdemelnek az értékes 6.he-
lyen végzett egységeink is: UP2 
lány egyéni Petróczi Laura; fel-
nőtt triónk: Béres Boglárka, Ekés 
Réka, Varga Virág; és a hosszú 
izgalmas versenynapot záró, igazi 
vidám táncos hangulatú gyakor-
lattal az UP1 aerodance 8fős cso-
portunk: Kollár Emma, Kis Dori-
na, Havasi Kinga, Nagygyörgy 

Dalma, Gyula Anna, Gyula Zsó-
fia, Pákozdy Anna, Farkas Mirtill. 
Gyakorlatuk a legmagasabb mű-
vészi hatás pontszámot kapta 
egységeink közül.  

GRATULÁLUNK!!!

S Z E N T MÁ R TO N N A P I 
Ü N N E P S É G S O R O Z AT

Libasült és újbor
November 10-én, vasár-
nap volt a városi Szent 
Márton nap, melyet a 
hagyományokhoz híven 
a gyermekek számára 
kézműves foglalkozás-
sal, Márton napi népszo-
kások felelevenítésével, 
és az esti táncházzal 
ünnepeltek a budaörsi-
ek. A délutáni lámpás 
felvonulás a nyirkos idő-
járás miatt ezúttal 
elmaradt, illetve csak 
néhányan indultak 
útnak a városházától, 
zenei kíséret nélkül.

 Délelőtt a lakótelepi Kö-
zösségi Házban a Zöldkör 

Egyesület tartott gyermekek szá-
mára kézműves foglalkozásokat, 
ahol igazi tökből faragtak tök-
lámpásokat, illetve üvegfestékkel 
díszítettek kis üvegeket a gyerme-
kek. A zsíros kenyér és sült tök 
elmaradhatatlan kísérői ennek a 
programnak.

A Városi Régészeti Kiállítás 
épületében is elsősorban gyer-
mekeknek szánt programokkal 
várták az érdeklődőket. A játé-
kos feladványok mellett kuko-
ricamorzsolás, „libatömés” és 
kézműveskedés keretei között is-
merkedhettek a gyermekek Szent 
Márton történetével és a Márton 

napi népszokásokkal. A résztve-
vők libalevest is kóstolhattak. Az 
újborszentelés az idén elmaradt, a 
plébános úr más irányú elfoglalt-
sága miatt. Azonban a Csiki Pi-
henőkertből származó bor méltó 
helyet kapott egy római oltáron.

Délután elmaradt a felvonulás 
síppal-dobbal, a nedves időjárás 
miatt, csak néhányan tettek egy 
sétát lámpásukkal a Jókai Mór 
Művelődési Házig, azonban a 
táncház és a hagyományőrző 
népi játékok a Szélrózsa Nép-
táncegyüttes tagjaival és a Mező 
együttessel nagy érdeklődésre 
tartott számot. Tündik Tamás pe-
dig elénekelte ezt a kis dalt:

„Szent Mártonnak ünnepén,
égő lámpást viszek én.
Világítson mindig nekünk
ahol járunk, ahol kelünk.”
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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.

Csaka_Hirdetes_180x262_04.indd   1 2019. 06. 11.   10:26
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B A J N O KO K L I G Á J A 

A címvédő ellen játszottunk

A Bajnokok Ligája cso-
portküzdelmeinek felé-
nél jár az SH-ITB 
Budaörsi 2i SC. Eddig 
lezajlottak a 2019/2020-
as asztalitenisz 
Bajnokok Ligája szezon 
„C” csoportjának soron 
következő mérkőzései. 
Az SH-ITB Budaörsi 2i SC 
először a címvédő len-
gyel Tarnobrzeg ellen 
kezdte meg a szereplé-
sét Budaörsön. 

 Pergel Szandra (világrang-
lista 67.) bravúros győzel-

mével kezdődött a küzdelem, aki 
a világranglistán nála 45 hellyel 
magasabban rangsorolt Elizabeta 
Samara (világranglista 22.) ellen 
bizonyult jobbnak öt szettes mér-
kőzésen. A frissen igazolt 19 éves 
Surján Szabina (világranglista 
118.) élete első Bajnokok Ligája 
mérkőzésén parádés játékkal a 
döntő szettben minimális kü-
lönbséggel maradt alul az ameri-
kai színekben versenyző Wu Yue 
(világranglista 35.) ellen. A kínai 
származású német válogatott 
Han Ying mindkét mérkőzését 
magabiztosan 3:0 arányban nyer-
te meg Fazekas Mária és Pergel 
Szandra ellen egyaránt, a vég-

eredmény tehát 3:1 a lengyel 
együttes javára. Az SH-ITB Bu-
daörsi 2i SC október 27-én a 
francia Metz TT. vendégeként 
folytatta szereplését.

Ezúttal Surján Szabina kez-
dett Carole Grundisch ellen, 
aki szoros csatában öt szettes 
mérkőzésen maradt alul a fran-

cia játékossal szemben, majd 
Pergel Szandrának nem sikerült 
kiegyenlíteni a csapatmérkőzés 
állását Adina Diaconu ellen. A 
harmadik összecsapást Fazekas 
Mária szép játékkal magabizto-
san nyerte Pauline Chasselin el-
len. 2:1-es hazai vezetésnél Pergel 
Szandra nagyon kiélezett küzde-
lemben szintén döntő játszmás 
mérkőzésen maradt alul a francia 

Grundisch ellen, a végeredmény 
tehát 3:1 a Metz javára. A budaör-
si lányok mindkét mérkőzésüket 
elvesztették, de amíg a francia-
országi összecsapás után joggal 
volt mindenkiben hiányérzet, 
hiszen két hasonló erőkből álló 
csapat játszott egymással, addig 
a Bajnokok Ligája győztes lengyel 

csapat ellen kiválóan játszottak a 
budaörsi asztaliteniszezők.

A következő mérkőzésre 
a lengyel csapat ellen novem-
ber 28-án 18 órakor kerül sor 
Tarnobrzegben, a Metz csapatát 
pedig Budaörsön fogadjuk a Bu-
daörsi Sport Club Napja rendez-
vény keretében Mikulás ünnep-
séggel egybekötve december 6-án 
17:00 órakor.

J Ó H Í R Ü N K E T
 V I S Z I

 KATICA

Kótány Katica a Budaör-
si Sport Club teniszezője (és 
lapunk korábbi külsős mun-
katársa) ettől a tanévtől a 
tengerentúlon az Amerikai 
Egyesület Államokban a Swe-
et Briar College-en (tanul és 
sportol...), ahol mindjárt az 
első hónapban megnyerte a 

regionális, egyetemek közötti 
bajnokságot, mind egyéniben, 
mind párosban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtva. Edzője 
úgy kommentálta, hogy beért 
a sok befektetett munka. Így ő 
lett szeptemberben a hónap 
sportolója. 

Gratulálunk!
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L E V E G Ő M I N Ő S É G R O M L Á S A

Hogyan fűthetünk tisztábban?
A fűtési szezon kezdetén 
a Levegő Munkacsoport 
Országos Környezetvédő 
Szervezet az Agrár-
minisz tériummal 
együtt működve tájékoz-
tatót készített a fűtés 
levegőminőségre  
gyakorolt hatásairól,  
és arról, hogy milyen 
lépésekkel lehet tisz-
tábban, hatékonyab-
ban, sőt, olcsóbban 
fűteni.

 Magyarországon a telepü-
lések levegőminőségét a 

téli időszakban jellemzően a la-
kossági fűtés határozza meg, te-
hát nem mindegy, hogy mivel és 
hogyan fűtünk. Egészségügyi 
szempontból a szilárd tüzelő-
anyagok (szén, fa, pellet) jelentik 
a legnagyobb megterhelést, de 
ha önnél távfűtés vagy elektro-
mos fűtés üzemel, akkor is cél-
szerű végig olvasnia cikkünket.

A levegő védelméről szóló 
306/2010. számú kormányren-
delet szerint kályhánkban csak 
a kereskedelemben kapható 
tüzelőanyagokat, a háztartás-
ban keletkező papírhulladékot 
és veszélyesnek nem minősülő 
kezeletlen fahulladékot szabad 
elégetnünk. Más anyagokat, így 
például gumit, olajos rongyot, 
használt ruhát, parkettát, mű-
anyag palackot, bútorlapot, ke-
zelt fát tilos égetni! A jogszabály 
megsértéséért 300.000 forintig 
terjedő bírság jár, ami akár na-
ponta is kivethető.

Az engedélyezett szilárd 
tüzelőanyagok között is nagy 
különbségek vannak. Ha jó mi-
nőségű, száraz tűzifát haszná-
lunk, és szakszerűen kialakított, 
karbantartott tüzelőberende-
zésben, a helyes tűzrakás szabá-
lyait betartva fűtünk vele, akkor 
nemcsak kevésbé szennyezzük a 
levegőt, hanem a fűtés költsége-

it is jelentősen csökkenteni tud-
juk. Ha a szenet választjuk tüze-
lőanyagként, akkor ne feledjük, 
hogy az olcsóbb, de rosszabb 
minőségű, magas kéntartalmú 
barnaszenek és lignit haszná-
lata során a saját és családunk 
egészségét veszélyeztető lég-
szennyezés is sokkal nagyobb.

A tisztább, egyben energia-
hatékonyabb és végső soron ol-
csóbb fűtés érdekében az aláb-
biakat érdemes betartani:

– A radiátorok légtelenítését 
végezzük el, és azt havonta el-
lenőrizzünk.

– A fűtési rendszert úgy 
kell beállítani, hogy a felme-
legített víz a fűtésrendszerben 
az összes radiátort egyformán 
és egyforma idő alatt mele-
gítse fel. Ezt a termoszelepek 
helyett a visszatérő szelepek 
szabályozásával lehet elérni, 
így hatékonyabb lesz a kerin-
gés, és kisebb a hőveszteség. 
– Ha gázzal fűtünk, a tüzelő-
berendezést évente ellenőriz-
tessük, mert az elhanyagolt 
kazánból kevesebb hő jut a 
fűtési rendszerbe, és pénztár-
cánkat is jobban megterheli. 
– Lakásunk napi hőingása ne 
legyen 2-3 foknál több, mert a 
nagy hőingás felesleges ener-
giafogyasztással és szennyező-
anyag-kibocsátással jár.

– A fűtési rendszerben leg-
feljebb 55-60 fokos vizet kering-
tessünk, az ennél melegebbre 
fűtött víz felesleges energiapa-
zarlás.

– Ha a meleg vizet is a fű-
tőberendezésünk állítja elő, 
akkor annak hőmérsékletét leg-
feljebb 45-48 fokosra állítsuk. 
– Szilárd tüzelés esetén ne a 
gyújtóst tegyük alulra, és a te-
tejére a tüzelőanyagot, hanem 
fordítva! Az égéshez ugyanis 
elegendő levegő és ideális hő-
mérséklet is kell. Ha a megra-
kott máglya felülről lefelé ég, 
akkor mindig kap elegendő le-
vegőt, így a szennyezőanyag-ki-
bocsátás akár 50%-kal csökken, 

a felszabaduló hő pedig akár 
70%-kal több lehet.

– Fa tüzelése esetén legfeljebb 
15% nedvességtartalmú fát hasz-
náljunk. Ezzel nem csak pénztár-
cánkat kíméljük, hanem a szeny-
nyező anyagok kibocsátását is 
mintegy 30%-kal csökkenthetjük 

ahhoz képest, mint ha nemrég ki-
vágott, nedves fával fűtenénk.

Az energia-hatékonyabb 
és környezetbarátabb fűtésről 
még több információért lá-
togasson a https://levego.hu/
tisztafutes.hu vagy a http://www.
futsokosankampany.hu oldalra!

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  25   
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POLGÁRŐR ÉRDEMRENDET KAPOTT
BILISICS PÉTER

Dr. Bilisics Péter hátul, középen 

“Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend”  elismerésben részesült dr. 
Bilisics Péter a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, a Budaörsi 
Polgárőr és Katasztrófa Közhasznú Egyesület alapítója. Ezt az 
kaphatja, aki “a társadalmi bűnmegelőzésben, a polgárőr moz-
galomban, illetve mindezek támogatásában elévülhetetlen 
érdemeket szerez, köztiszteletben álló, közéleti és közszolgálati 
személyiség”. Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőrség 
legrangosabb kitüntetésének számít.
A kitüntetést az 1956-os hősök emlékéhez méltó díszünnepsé-
gen adták át, amit az Országos Polgárőr Szövetség 2019. október 
19-én rendezett meg. 

FILM, SZÍNHÁZ, ZENE

KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYTÁR
A HIT VILÁGA

KÖNYVSZIGET

KORTÁRS IRODALOM

KÉPZŐMŰVÉSZET ÉS IRODALOM NÁSZA

ÉGERFA LEVELEI

KLASSZIKUSOK A HÁTIZSÁKOMBAN

www.ihletmagazin.hu

 
Online újság: ihletmagazin.hu ahol olvasható lapozható 
formában a nyomtatott újság is, mely 3000 példányban 
jelenik meg negyedévente és ingyenesen hozzáférhető 
a nyitóoldalon felsorolt terjesztési helyeken
Heinrich Heine: „Mért hordozza szenvedésnek keresztjét 
az igaz ember?”

Kortárs irodalom –Film, színház, zene – Irodalom és 
képzőművészet násza – Klasszikusok a hátizsákomban 
– Égerfa levelei – Könyvsziget – Különleges élménytár

Alapító, főszerkesztője Eller Mária költő és publicista 
tel.:30 999 1216 info@ihletmagazin.hu
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A P R Ó H I R D E T É S E K

Bu da ör si Nap ló
Ki ad ja: Budaörsi Nap ló Bt. 

Felelős szerkesztő: ELLER ER ZSÉ BET
Felelős kiadó a Bt. ügyvezetője

Hir de tés fel vé tel 
Kelemen Szilvia (0630/233-2848)

kelemen.szilvia@budaorsinaplo.hu
 

Bu da örs, Sza bad ság u. 137. föld szint  
(a park ra néző ol da lon!)

Nyit va h.–cs. 9–17 órá ig, p. 9–15-ig  
Te le fon és fax: 06 23/424-862, tel.: 06 23/420-837

 E-ma il: bnaplo@t-on line.hu
Nyom dai előkészítés: Ka szás Zol tán

Terjesztés: Bellányi Sándor (0630/528-0544)
Főmunkatárs: Borhegyi Éva 

Külsős munkatársak: Pollák Judit,
Kótány Katica, Moldoványi Tibor

Nyo más: EPC Nyomda
 ISSN 1216-1985

Megfejtés: Friedmann cukrászda, fagylalt különlegességek, Barista kávé készítmények, látvány konyha

Akik a Friedmann ház / Teri néni étterme 6000-6000 forintos étkezési utalványát nyerték  

és azt szerkesztőségünkben (!) átvehetik: Horváth Anita és Orosz Balázs

www.budakornyekitv.hu

DIGI? TELEKOM? UPC?
NÉZZE A HELYI TV-T!

Tisztelt Lakosok, kedves Nézőink!

A Buda Környéki Televízió  
Budaörs és a környék lakosságának 

életét, kultúráját, programjait mutatja be.

DIGI: 155
UPC: 504

Magyar Telekom: 249
Magyar Telekom IP TV: 193

Kakuk Kornélia, főszerkesztő Tel.: 0630/630-8597

Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

Budaörsön az alábbi 
csatornahelyeken  

találják meg 
a helyi televíziót:

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!

FELKÉSZÍTÉS 
eredményes felvételire 

és érettségire 
Tel: 06 20/244-7287 

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

Járadékot fizetnék  
budaörsi vagy környékbeli  

idős személynek,  
ingatlanért  

(ház, telek) cserébe.  
Kérem, hogy 17 óra után 

hívjon: 0620/629-0916 
KÖSZÖNÖM

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!
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IKEA ajándékkártya
Ajándékozd szeretteidnek az álomotthonunkat – vagy annak egy részét. 
Megígérjük, hogy még a legapróbb karácsonyfa alatt is el fog férni. 
Az IKEA ajándékkártyával a családtagjaid és a barátaid egy újabb lépéssel kerülhetnek 
közelebb ahhoz a stílusos konyhához, praktikus kiegészítőkkel teli fürdőszobához, 
vagy hangulatos hálószobához, amelyre leginkább vágynak.Így válhat valósággá 
a tökéletes otthon álma varázslatos karácsonyi ajándékod segítségével. 

További információért olvasd be a QR kódot 
vagy látogass el a www.IKEA.hu weboldalra.



Órákig lehet bámulni az új 
Opel Corsa külsejét...

Corsa teszthetek november 15-től!  
Az első 120 Corsa mellé extra  
bevezetési kedvezményt adunk!

Akár 3 999 000 Ft-tól* 

	 *	Az	ár	kedvezményes	bruttó	ár,	mely	a	Corsa	Edition	1.2	75LE	modellre	vonatkozik	és	November	30-ig	történő	megrendelés	esetén	érvényes.	A	WLTP	mérési	ciklus	szerint	kombinált	használat	esetén	a	belső	égésű	motorral	
felszerelt Corsa üzemanyag-fogyasztása 4,0–6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása	105–140	g/km. 
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	3évig,	de	legfeljebb	100.000	km	futásteljesítmény	eléréséig	(attól	függően,	hogy	melyik	
következik	be	hamarabb)	terjed	ki.	 
2019.	november	1.	és	2022.	szeptember	30.	között	vásárolt	autók	mellé	az	Uniqa	3D	Opel	csoportos	élet-,	baleset-	és	betegségbiztosítását	adjuk	ajándékba.	A	biztosítás	részletes	ismertetése	és	feltételei:	www.opel.hu/uniqa 
Az	új	Corsa	bevezetési	kampánya	konkrét,	készleten	lévő	vagy	érkező	120	db	autóra	vonatkozik,	melyek	elérhetősége	kereskedésenként	eltérő	lehet.	Az	egyedi	ajánlatokért	kérjük,	hogy	forduljon	márkakereskedéseinkhez.	 
A	képen	látható	autó	illusztráció.	

AZ ÚJ OPEL CORSA
De jobb vezetni. 


