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Metróvas
Betonacél-feldolgozó
és Kereskedelmi Kft.

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

– Betonacél-értékesítés szálban
– Betonacélvágás, hajlítás
– Betonacélháló-értékesítés

TUDJA MI A MELLRÁK
TÚLÉLÉSNEK KULCSA?

1117 Budapest, Hunyadi János u. 162.
Tel./fax: 204-2877, 06 (30) 9334-932
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Az időben végzett szűrővizsgálat

Ha elmúlt 35 éves, indokolt a rendszeres mammográﬁai szűrés.
Kiváló szakemberekkel, korszerű eszközparkkal, ingyenes parkolási
lehetőséggel, délelőtti és délutáni időpontokkal várjuk.
Páros vizsgálat esetén összesen 10 000 Ft kedvezmény.
Részletek a weboldalon.

www.pet.hu

Suzuki Világ

Jelentkezzen be még ma a
+36 1 505 8888-as számon vagy a pet.hu-n.

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

2040 Budaörs, Keleti u. 2. | Nyitva tartás: H.-P.: 8-17-ig
Telefon: 06-23/803-903 | www.suzukivilag.hu

Kft.

– Betoneladás
– Betonszivattyúzás
– Betonszállítás
– Betontermékek
(járdalap, szegélykő stb.)

2040 Budaörs, Nádas u. 1.
Tel./fax: 06 (23) 430-420
Tel.: 06 (30) 9414-714
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2020 ÉS A KORONAVÍRUS

Körkérdés
Az idén ezzel a lapszámmal utoljára jelenik meg a Budaörsi Napló nyomtatásban, melynek zárása
december 3-án volt. Ami azért fontos, mert az alábbiakat eddig az időpontig írták azok, akiket arra
kértünk, hogy osszák meg olvasóinkkal, ők miként élték meg ezt az évet és mit remélnek jövőre.
Mennyire hozta őket nehéz helyzetbe a koronavírus járvány megjelenése és annak egyik következményeként a mára kialakult gazdasági válság? – kérdeztük.

„MERÍTSENEK
ERŐT CSALÁDJUK,
BARÁTAIK
SZERE TE TÉBŐL”
A világ és az ország működését
idén alapjában határozta meg a
koronavírus-járvány. Március 11én a kormány veszélyhelyzetet
hirdetett, és bár nyáron volt egy
lazább időszakunk, az élet azóta
sem tért vissza a megszokott kerékvágásba.
A járvány természetéről kezdetben nagyon keveset tudtunk
– fél év múltán már arról beszélünk, hogy hónapokon belül megkezdődhet az emberek tömeges
oltása. Mindez fantasztikus eredmény, a tudomány és a döntéshozók világméretű összefogása
kellett hozzá. Eközben a központi
intézkedések folyamatosan keresik annak lehetőségét, miképpen
lehet a járványt kordában tartani
úgy, hogy közben a gazdaság működőképes maradjon.
Ami az én szakterületemet,
az egészségügyet illeti, mondani
sem kell: kollégáinknak – orvosoknak, asszisztenseknek, adminisztratív dolgozóknak, de még a
betegirányítóknak is – új kihívásokkal kellett és kell megbirkózniuk. Intézményünkben számos
tapasztalt kolléga gyógyít, ám az
idősebbeket a járvány tavaszi első
hullámában egészségük védelmében ki kellett vonni az ellátásból. A fiatalabbakra zúdult a munka dandárja, és ők folyamatosan
helyt is állnak: ha kell, hosszabb
időben rendelnek, sokszor egyszerre végeznek személyes vizsgálatot nehéz védőfelszerelésben
és folyatatnak telefonos konzultációt azokkal, akiknek nem feltétle-
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nül szükséges felkeresniük a szakrendelést – mindezt felelősséggel,
magas színvonalon, odafigyelve,
emberségesen.
Az adminisztratív dolgozókra
és az intézményvezetésre is komoly munka hárul. A járvány miatt
sűrűn változó hatósági intézkedéseknek kell megfelelni. Büszkék
lehetünk rá, hogy a rendkívüli
helyzetben alkalmazott eszközöket és védőfelszereléseket jó minőségben, kellő mennyiségben,
időben sikerült beszereznünk.
Egynapos sebészeti részlegünk tavasszal leállt, nyáron ismét működött, tevékenységét most újra fel
kellett függesztenünk a betegek
biztonsága érdekében. Remélem,
már nem kell sokat várnunk, hogy
újból megnyisson.
Hagyomány intézményünkben, hogy karácsony előtt vacsorát rendezünk, amire meghívást
kap az intézmény teljes munkatársi gárdája. Ilyenkor szoktuk
megköszönni a kollégák munkáját, megünnepeljük a Hehl Istvándíj kitüntetettjeit és mindazokat,
akik tudásukkal, helytállásukkal
szolgálják a budaörsi betegeket.
Idén ez a vacsora, mondanom
sem kell, elmarad. Hiányozni fognak a kézszorítások. Szeretném
ezért megragadni ezt az alkalmat
2020.

is, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki az elmúlt évben is
tisztességgel, áldozatkészen látta
el feladatát az intézményben.
És persze köszönet illeti a
budaörsi pácienseket is azért a
rengeteg türelemért és fegyelmezettségért, amit a rendkívüli
helyzetben tanúsítanak. Nem
kecsegtethetem őket azzal, hogy
derűs telünk lesz. Merítsenek erőt
családjuk, barátaik szeretetéből,
az óvó rendszabályok betartásával éljenek minél aktívabb életet,
testi és lelki egészségüket ebben
a nehéz időszakban is próbálják
megőrizni.
Betegeinknek jobbulást, a Budaörsi Napló minden olvasójának
meghitt ünnepi időszakot, boldog
új évet kívánok!
Prof. Dr. Gamal Eldin Mohamed
Budaörsi Egészségügyi Központ
orvos igazgatója,

a

járvány előtt év elején tettem – ,
hogy az évi összesen egy darab
közmeghallgatás helyett legalább
kettőt tartson a budaörsi képviselő-testület minden évben, hogy
több lehetősége legyen a lakosságnak közvetlenül elmondani az
észrevételeiket.
Idén tavasszal, olyan helyzettel
kellett szembesülnünk, amelyre
még nem volt példa. A koronavírus elterjedése a világ minden
egyes országának, minden egyes
állampolgárának életét átírja.
A kormányok próbálnak olyan
intézkedéseket hozni, amellyel
csökkenthető a fertőzések s záma
és a megbetegedések miatt az
egészségügyi
ellátórendszer
terhelése. Ahogy a tavaszi első
hullám idején, úgy jelenleg is
a polgármesterek kapták meg

a budaörsi egynapos sebészet vezetője

„…ALAPVE TŐ
JAVASLATAIMAT
SEM HA JLANDÓ
ELFOGADNI A (…)
BALOLDALI
VÁROSVEZE TÉS”
Önkormányzati képviselőként
fontos számomra, hogy a budaörsiek érdekeit képviseljem, még akkor is, ha ez nem mindig könnyű a
más értékrenddel bíró és folyamatosan személyeskedő polgármesterrel szemben.
Gyakran még olyan alapvető
javaslataimat sem hajlandó elfogadni a város képviselő-testületében jelentős többséggel bíró
baloldali városvezetés a polgármesterrel az élen – amit még a
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a képviselő-testületek helyett a
döntési jogosultságot. Az idei
év a világjárványról szólt, de az
összefogás éve volt. Öröm volt
átélni településünkön is, hogy
milyen komolyan segítik egymást
az 
emberek, akkor amikor erre
igazán szükség van: legyen az a
napi cikkek vagy gyógyszerek beszerzése, vagy akár csak néhány
kedves szó. Szomorú ugyanakkor,
hogy ezt az időszakot egyesek politikai haszonszerzésből riadalom-
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keltésre is felhasználják. Budaörs
polgármestere már május végére
a város csődjét vizionálta, ami szerencsére alaptalannak bizonyult.
Majd az érettségik megtartását
találta aggályosnak, veszélybe sodorva ezzel többek továbbtanulási lehetőségét. Azonban bízom
benne, hogy a fiatalokat nem tántorította el. Az intézményektől,
civil szervezetektől szolidaritást
kért, a lakosságtól adományszámlára várta a felajánlásokat, majd
ezek után háromhavi jelentős
összegű jutalomban részesítette
magát és alpolgármesterét. Sokszor hallható a budaörsi médiából, hogy mi mindenre nincs pénz
az ország egyik leggazdagabb
településén, miközben a polgármesteri jutalom még nem maradt
el egyszer sem.
Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a járványhelyzet alatt is folytatódik a város kiárusítása, ami ellen többször szót
emeltünk. A Budaörs Fejlődéséért
Egyesület eladásra kínálja a város
értékes és a jövő szempontjából
fontos területeit, ingatlanjait.
A 2021-es évtől a járványhelyzet javulását várom, a budaörsi
baloldali városvezetéstől pedig a
2022-es országgyűlési választások
közeledtével még több országos
politikai hisztériakeltésre számítok, a helyi ügyek háttérbe szorítása mellett.
Löfler Dávid

önkormányzati képviselő

(Fidesz-KDNP)

„MA MÁR
EGY EGÉSZ
KONTINENS
FIGYELI
DÖBBENTEN
ORBÁN VIK TOR
ÉRTHE TE TLEN
POLITIKAI
MANŐVEREIT ”
Soha ilyen évet, mint amilyen
2020 volt – mondják sokan, akiket
személyes veszteség ért, akiknek
elegük van a korlátozásokból,
akik, bár megértik a szükségességét, mégis nehezen viselik az
elzártságot és vágyakoznak már a
normális életre.
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Rengetegen érezzük ugyanezt
ezzel az évvel kapcsolatban, amit
döntő módon határozott meg
a koronavírus járvány és az arra
adott jó és rossz válaszok.
A tavaszi első hullám szinte teljesen váratlanul érkezett, ennek
ellenére, az időben meghozott
intézkedések – bár az iskolabezárásokat a társadalomnak kellett
kikényszerítenie – elegendőek
voltak arra, hogy viszonylag kis
veszteséggel vészeljük át azt az
időszakot.
Budaörs is jól vizsgázott, fegyelmezettek voltunk és rengeteg
önkéntes dolgozott azon, hogy a
rászorulók semmiben ne szenvedjenek hiányt. Bár napok alatt egyértelművé vált, hogy ilyen válsághelyzetben az önkormányzatok
tudnak a leghatékonyabban segíteni, mindenki megdöbbenésére,
a kormányzat a támogatás helyett
újabb pénzelvonásokba kezdett.
Véglegesen elvették például a
gépjárműadó bevételeket az önkormányzatoktól. A fővárosban
pedig – a világon példátlanul – ingyenessé tették a parkolást, ami
csak a zsúfoltságot, a légszen�nyezést növelte meg, és persze a
főváros bevételeit csökkentette.
Valójában a rendkívüli helyzetet is
arra használta fel a kormány, hogy
tovább gyengítse az önkormányzatokat.
A nyári enyhülés után, ahogy
az kiszámítható volt, a korábbinál
nagyobb erővel tért vissza a járvány. Most azonban már jobban
visszaütött a kormány felkészületlensége és tétovázása. A későn
meghozott korlátozó szabályok
tömegessé tették a megbetegedéseket, miközben a hosszú évek
óta elhanyagolt és alulfinanszírozott egészségügy alig képes
megbirkózni a rázúduló betegtömeggel.
A járvány egész ideje alatt
rendkívül nehéz volt tárgyilagosan megítélni a helyzetet, mert
a kormány érthetetlen módon
titkolta és elzárta az adatokat
még az önkormányzatok elől is,
nehezítve a közös védekezést.
Sajnos, ősszel sem hagyott alább
az önkormányzatok elleni hadjárat, heteken át azzal riogatták a
településeket, hogy elveszik tőlük
az iparűzési adót, ami Budaörs
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esetében a bevételeink 80-90 százalékát jelenti.
Ma már egy egész kontinens
figyeli döbbenten Orbán Viktor
érthetetlen politikai manővereit,
hiszen az EU költségvetésének
megvétózásával 25 uniós országot fenyegetett meg azzal, hogy
csak késve férnek hozzá ahhoz a
közös pénzügyi alaphoz, amely a
tönkrement gazdaságokat segítené talpra állítani. A mi miniszterelnökünk eközben arról beszél,
hogy nekünk nincs is szükségünk

az Unió pénzére.
Ebben a zavaros politikai
helyzetben különösen felértékelődött azoknak a hétköznapi
embereknek a hősies helytállása,
akik felfogták a vírushelyzet valódi veszélyeit. Az oktatásban,
az egészségügyben, a szociális
szférában, a szolgáltató szektorban, a közigazgatásban dolgozók
mindannyian az egészségüket
kockáztatják nap, mint nap, hogy
az ország működőképes maradjon. A legnagyobb elismerés és
köszönet illeti őket országszerte,
és itt Budaörsön is!
A sok nehézség ellenére,
idén is tovább gyarapodott
a városunk.
Befeje
zés előtt
a Zombori utcai idősotthon
bővítése. Megújultak a negyvenéves távhővezetékek a lakótelepen. Elkészült az új buszvégállomás, amely azonnal egy
nemzetközi építészeti díjat is elnyert. Szeptemberben 331 millió
forintnyi beruházás megvalósításáról döntöttünk, aminek köszönhetően utak, parkolók, játszóterek
újulhatnak meg.
Jó hír az is, hogy – a mi lobbi
tevékenységünknek is köszönhetően - megkezdődik az elővárosi
vasút tervezése, amely Budaörsöt
is érinti.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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Rengeteg apró, de fontos sikerünk is volt idén. A budaörsi Illyés
gimnázium a negyedik legjobb
vidéki iskola lett. Több tanulójuk
ért el kiváló eredményeket az országos tanulmányi versenyeken.
Rangos díjjal jutalmazták a Budaörsi Tanodavezetőjét, Lakatos
Györgyöt.
Egyszóval, az év végi számvetéskor bőven vannak olyan jó dolgok is, amikre büszkén emlékezhetünk. Sajnos már most látszik,
sem a karácsonyunk, sem a szilveszterünk nem lesz olyan, mint,
amit megszoktunk. Mégis erősnek
és optimistának kell lennünk.
Gondolom mással is előfordul, hogy egy-egy filmet nézve
fura érzése támad, rácsodálkozik
arra, hogy emberek kezet fognak,
megölelik egymást, netán vidám
társaságban beszélgetnek és borozgatnak.
Kívánom, hogy 2021 már legyen ilyen, amilyet megszoktunk,
amit szeretünk, s ami most átkozottul hiányzik mindannyiunknak.
De, addig is vigyázzunk magunkra és egymásra.
Békés ünnepeket kívánok a
Napló valamennyi olvasójának!
Wittinghoff Tamás

polgármester

AZ ARTALAKULÁS
GALÉRIA
IMPOZÁNS
KIÁLLÍTÁSSAL
KEZDTE
AZ ÉVE T…
Januárban Horváth Ernő fotográfiáit állítottuk ki. A 30 évvel
ezelőtti történelmi események
dokumentarista fényképei, vis�szaidézték az akkori jelentős
történelmi eseményeket. Az ország tele reménnyel, innovációval, belevágott egy új rendszer
felépítésébe, és ennek jelentőségéről, rendszerváltásként
emlegetett időszakról tartott
előadást Ungváry Krisztián történész. Wittinghoff Tamás polgármester köszöntőjében igen
érzékletesen beszélt az akkori
időkről, hiszen aktív résztvevője
volt.
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Ahogyan szokták mondani,
még a “csillárokról is lógtak“ érdeklődők, diákok, tanárok. Talán
ilyen sokan még nem töltötték
meg a városháza dísztermét, és
a fölötte lévő folyosó ablakaiban
is figyelő arcok szemlélték az
előadásokat. A fotográfiákról és
az alkotóról meséltem én is közvetlen történeteket, hogy kicsit
átélhesse a hallgatóság, mit is
jelent a “tűzvonalban“ jelen lenni és dolgozni.

Immár sok éve rendezek évfordulókhoz köthető, emlékező
tárlatokat, megnyitó műsorokat,
amiknek helyszíne a budaörsi
városháza aulája. Nagyszerű
együttműködés alakult ki a város vezetőségével, támogatva
ezeket a fontos eseményeket.
Célom volt olyan neves kortárs
képzőművészek munkáit bemutatni, amit a budaörsi pedagógusok is jó szívvel fogadtak,
sőt, immár több közös oktatásban, tárlatvezetésben együtt
tudtunk dolgozni. Elindult egy
igen széleskörű oktató-kutató
program is, amihez több tanár
csatlakozott. Ennek egyik új kezdeményezése volt, hogy a tanulók alkotásaiból rendezhettünk
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kiállítást, a neves művészekkel
együtt, valamint az iskolák támogatására ezen rajzokból aukciót szerveztünk. Nagy öröm
volt látni, hogy a szülők megértették a célunkat, és lelkesen
egymásra licitálva vásároltak diák-műveket, amiket kinyomtatva, ajándékként vagy saját lakás
dekorációként felhasználtak.
Az ebben az évben eltervezett, hasonló jellegű közös programok elmaradtak, mert vigyáznunk kell egymásra. Sok munka
veszett el így, de abban reménykedem, hogy a későbbiekben
folytatni tudjuk ezt a sorozatot,
mert van miről megemlékeznünk. a tanítások is elmaradtak,
az aukciók is, amiknek egyre
nagyobb volt a sikere. Nagyon
nagy élmény olyan pedagógusokkal együtt gondolkozni,
dolgozni, sokszor rendhagyó tevékenységet folytatni, ami kicsit
más, de mindenképpen olyan
innováció, ami előre mutat, fejleszt, értéket teremt és amiben
minden résztvevő, gyermek és
felnőtt jól érzi magát.
Ez most egy nem várt átmeneti állapot, de ez is elmúlik
majd, mint az a sok rossz ami
mostanában körülvesz minket.
Ebben a közösségben sok
szeretetet kaptam, én is sokat
tanultam, egymást inspiráltuk,
kortól, nemtől és mindenféle
előítéletektől menetesen. Olyan
magas színvonalú munka folyik
itt az oktatásban is, aminek a
későbbiekben is része szeretnék
lenni. Amint lehet folytatjuk.
az

Tölgyesi Katalin
ARTalakulás Galéria vezetője,
Kurátor

2020.
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MEGSZÜLE TNI
2020-BAN
Sziasztok kedves Olvasók! A
nevem Betlehem Bors Baltazár
és elmesélem nektek ezt a furcsa
évemet. Anyukám és Apukám az
elmúlt években sokat küzdött értem, így hatalmas volt az örömük
januárban, mikor kiderült, hogy
jövök. Apát meghívták segíteni a
budaörsieknek a KMISB bizottságba, Anya pedig hómofiszba ment
márciustól, mert valahol messze
valaki valamit megevett és sok
mindenki beteg lett. Pedig Apa
szülinapján még mindenki örült,
mert 20200202 az valami mágikus szám. Én közben nagyon jól
viselkedtem és szépen fejlődtem,
és megígértem, hogy nem fogok
mást enni, csak amit Anya mond
és ami egészséges. Ami egészséges az legtöbbször drágább, ezért
Apa meg elvállalt egy harmadik
állást és ezek mellett még elkezdte gyártani a szószait is. Nagyon
finomak. Idén nem tudott főzni a
helyi versenyeken, a JMMK Szent
Iván éji buliján és a Post-Art-on
sem, ezért szomorú volt. Most
úgy mondja Anya meg Apa a
mindenre, hogy „talán tavasszal...”.
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Mi lesz a benti ajtókkal?! Mi lesz a
lámpákkal?! De úgy hallom, most
mindenki ezt mondja; „talán tavasszal”. Nagyon dilis és szomorú
most minden és ez senkinek sem
jó. De mindenki eltakarja az arcát
és kezet mos, hogy vigyázzon a
másikra és ez nagyon klassz! Törődnek a másik többi emberekkel
és megtanultak odafigyelni apróságokra…
Én szeptember 3-án kibújtam
Anya pocakjából és hát nagyon
szép ez a hely. Azt kívánom nektek, hogy Ti is minden nap csodálkozzatok rá erre és ne hagyjátok
magatokat! És ha most még szomorúak is vagytok, bízzatok benne, hogy „örökké nem eshet”.
2021 a Ti évetek lesz, ezt üzenem én, Betlehem Bors Baltazár,
minden néninek és bácsinak!
Lejegyezte: Apa
Betlehem Csaba

„MOST AZTÁN
NAGYON KELL
A KREATIVITÁS”
Nekem sajnos a 2020-as év
nagyon rosszul kezdődött. Január
9-én elvesztettem Édesapámat,
aki iszonyú űrt hagyott maga után.
Nehéz ebből a fájdalomból felállni. A munka sokat segít, azt hiszem. Én a karantén időszakot jól
viseltem, azt éreztem, hogy most
aztán nagyon kell a kreativitás, és
ha jöttek az ötletek, akkor nem
ültem le egy csöndes sarokba, és
nem vártam meg, amíg elmúlik,
hanem a tettek mezejére léptem, és megvalósítottam azokat.
Én szeretem a munkámat. 2020.
februártól főállásban is a Városi
Ifjúsági Klubban dolgozom, mint
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aktívan a Kuckóban. Az Ifiklubban
is létrehoztunk egy Kuckót, ahol a
foglalkozásokat tartom, így abszolút otthon érzem ott magam. Nem
unatkozom, de egyszer már azt is
szeretnék.
Bakai Gyöngyi Ágnes,

személyiségfejlesztő
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nepek általában nagyon sok munkát és cserébe kiemelt bevételt
jelentenek, az idén csak a munka
az, amire biztosan számíthatunk.
Mi, olvasva a híreket, meghallgatva a szakembereket 2021 nyarától
várjuk a normál élet – ha van ilyen
– visszarendeződését.
Hollósy Anna, Hollósy Cukrászda

kulturális szervező, és ezt nagyon
élvezem. A csoportokat online
is meg tudtam tartani, sőt még
menet közben újak is alakultak.
Szeretek csapatban dolgozni, és
ezt most megtehetem. Hál’ Istennek jó csapat vagyunk, segítünk
egymásnak, támogatjuk egymást,
és ez nekem nagyon fontos volt,
hogy végre ne dolgozzak magányosan. Élvezem így a munkámat.
A táborokat már megrendezhettük, így azért a tanév
nem zárult rosszul. Szenzációs,
élménydús táborokat szerveztünk
(a gyerekek is ezt mondták..).
A lelkesedésem töretlen, és
2021-re is igyekszem/igyekszünk
színvonalas programokat szervezni a fiataloknak, amellett, hogy a
már meglévő csoportokat működtetjük (kortárssegítő csoportok, könyves kuckó…) Tervezünk
diákújságíró fesztivált, rendhagyó
irodalom órát Lois Lowry regényeire építve, és még nagyon sok
olyan projektet, ami remélem,
hogy maradandó élményeket fog
nyújtani a gyermekeknek.
A Pszicho-Kuckót is működtetem, és mint addiktológiai konzultáns, logoterápiai tanácsadó és
személyiségfejlesztő is dolgozom

„LEHE T, HOGY
VÉGÉR VÉNYESEN,
MINDEN
MEGVÁLTOZOT T ”
2020 januárjától, a vírus miatt,
lehet, hogy végérvényesen, minden megváltozott. Legtöbbünk
életében még nem történt ilyen.
Mi a vendéglátó ágazatban működünk, közvetve 20-25 család
megélhetéséért felelünk, ezért a
probléma komoly. Nehezen, de

sikerült megoldani, hogy nem kellett megválnunk senkitől, és jelentős anyagi áldozatok árán, de sikerül t átvészelni a tavaszt. A nyár
hozott némi megnyugvást, fellendülést, de érezni lehetett, hogy
várnak még ránk újabb nehézségek. Ez úősszel be is következett,
és nagyon valószínű, hogy ez az
év „rámegy” a járvány elleni küzdelemre. Nekünk a karácsonyi ün-
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barátok Országos Szövetsége 50.
évfordulójára kaptunk meghívást,
amelyen 14 kertbarát kör mutatkozott be terményeivel a Stefánia
Palota udvarán.
Július végén - szintén elnökhelyettesünk kertjében - először
tartottuk meg az általa kezdeményezett, hagyományteremtő

„A TERMÉSZE T
NEM HAGY TA
MAGÁT, ONTOT TA
VIRÁGAIT ”
Olyan szépen indult ez az év.
A kertbarátok nagy lelkesedéssel
készültek a márciusi NYITNIKÉK
rendezvényre a Jókai Mór Művelődési Ház támogatásával. Lechner
Judit kertészmérnök előadása, kerekasztal beszélgetés Bozsik Gazdával, a tavaszi magbörze és számos művészeti produkció maradt
el a járvány miatt. A Galériában
Lentz Klára gobelin kiállítása várja
azóta is a látogatókat. A természet
viszont nem hagyta magát, ontotta virágait és készült a „Tiszta, virágos Budaörs” versenyre. Mi is szépítettük kertjeinket, erkélyeinket,
portánkat, hisz a ‚maradj otthon’
felkérés alkalmat adott a szorgos
kezeknek, hogy előnyt kovácsoljanak a kényszerből. Az eredményt
csak a bíráló bizottság láthatta és
értékelte. Csapatunk három tagja
kapott díjat.
Júniusban két évfordulót ünnepeltünk: Nagyné Ági kertjében
a Kiskert és háziállat bemutató
alapításának 12. és a Dr. Luntz Ottokár Kertbarát Kör megalakulásának 15. évfordulóját.
Júliusban a Kertészek és Kert-

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

„Kertbarátok Napja” rendezvényt
nem csak a kör tagjainak, hanem
a Jókai Mór Művelődési Ház Kertvarázslók Klubjának részvételével.
A budaörsi tájfajta őszibarack
szemző vesszők szedése sem maradhatott el. Budaörs déli lankáin
ismét mentettünk az öreg őszibarackokról szaporító anyagot, hogy
jövő ősszel két éves csemetéket
kaphassunk a faiskolából, a budaörsi kertekbe 2011 óta folyamatosan visszatelepített 420 darabos
faállomány növelésére.
További rendezvényeinket a
2021. évre halasztottuk. Szeretnénk márciusban újult erővel a
NYITNIKÉK tavaszváró programunkkal kezdeni, majd az úrnapi virágszőnyeggel folytatni, és
készülni a Budaörs Nap „Ide süss”
forgatagára.
Baráthné Bátai Beatrix,
Dr. Luntz Ottokár Kertbarát Kör elnöke
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„TUDOK OLYAN
GAZDÁKRÓL, AKIK
FÉLELMÜKBEN
LEÖLTÉK
AZ ÁLLATAIKAT ”
A 2020-as év úgy gondolom
mindannyiunk számára olyan
kihívást hozott, amellyel eddig
még nem találkoztunk. Az első
jelentések február végén, március elején a Covid vírusról sokkolóan hatottak. Nemcsak Magyarország, hanem az egész világ
lakosai is megdöbbenve vették
tudomásul, hogy az életünk egy
jó időre meg változik. Ami az
én személyes érintettségemet
illeti eddig sikerült a vírusfertőzést elkerülnöm, és tovább így
folytathatom a Gazdapiacon és
a Gazdakörben végzett munkáimat. Ugyanakkor felelősséggel
tartozom nemcsak magamért
és családomért, hanem az általam vezetett Gazdapiac összes
résztvevőjéért is. Gondolok itt
az árusokra, akiknek a budaörsi piac az egyik nagyon fontos
kereseti forrása, és gondolok a
piacon vásárlókra is. Tudok olyan
gazdákról, akik félelmükben leölték az állataikat, vagy mások
nem vetettek márciusban semmi
zöldség félét, amelyeket majd a
piacon, az év folyamán értékesíthettek volna. Ezek az emberek
most tönkrementek vagy a körül
élnek. Ugyanakkor vannak olyan
gazdáink is, akik felvették a harcot és rendületlenül jönnek, hétről hétre felélik tartalékaikat és
értékesítik az áruikat.
2021.évre vonatkozóan több
témával is foglalkozni szeret
nék, hiszen ahogy szokták mon
dani a téma az utcán hever.
Ilyen például a Budaörsi Állat
men
hely, ahova a napokban
Kovalik Sándor és jómagam
meghívást kaptunk Császár Margittól egy látogatás erejéig, Az
ott dolgozók emberfeletti munkát végeznek, de ennek ellenére elképesztő látvány fogadott
bennünket. Körülbelül 140 kutya él itt és rengetek macska. A
Menhely húsz éve jött létre alapítványi pénzből finanszírozva
abból a célból, hogy a kóborló
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vagy gazdátlan állatoknak helyet és ellátást adjanak. Húsz éve
ezen a területen illetve ebben a
menhelynek szolgáló épületben
minimális fejlesztés nem volt.
Az önkormányzat jelentős ös�szeggel támogatja a menhelyet.
Ez az összeg kevésnek bizonyul,
hiszen a kutyák tartása, orvosi ellátása, csippel való ellátása mind
igen sok pénzbe kerül, fejlesztésre lényegében nem marad
forrás. Az ott dolgozók önkéntes
munkát végeznek. Ami a bejá-

rásunk tapasztalatait illeti a bekötő út sáros, szinte járhatatlan,
nincs a menhelyen csatornázás,
ezért az állati ürülék vegyül más
ürülékkel, jelenleg gond van az
elektromos hálózattal és nincs
érintésvédelem.
Ezért a jövő évi célom egyike, hogy rendezzük közösen ezt
a területet, Budaörshöz méltó
körülményeket teremtsünk itt
is, városunk kóbor állatai ennél
sokkal többet érdemelnek.
Másik célom nem lesz újdonság, hiszen a termelői piac az
évek folyamán, pontosabban
2004 óta bebizonyította létjogosultságát. Ahhoz most már nem
fér kétség, hogy Budaörsnek és
az itt lakóknak szükségük van a
heti egyszeri piacnapra. Az viszont lassan tarthatatlan, hogy
egy parkolóban legyen az árusítás. Ez lassan felőrli az erőtartalékokat, hiszen még elgondolni
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is nehéz, hogy milyen munkát
jelent a sátrakat felállítani majd
lebontani hétről hétre. Ezért,
mint önkormányzati képviselő
javaslatot fogok előterjeszteni annak érdekében, hogy egy
általunk kijelölt helyen, nem
messze a jelenlegi Patkó utcai
parkolótól kaphassuk meg azt
a területet, amelyet az érintettek megfelelőnek tartanak. Erre
a területre gondolnánk egy állandó fedett épületet, ahol az
árusoknak meg lenne az állandó
standjuk. Ehhez a tervezést meg
kell indítani, az ehhez szükséges anyagi fedezetet biztosítani
kell. A cél érdekében a Gazdakör a jövő évi, vagyis a 2021-es
költségvetéshez javasolni fogja,
hogy tervezzük be a tervezéshez szükséges költségkeretet és
mint megvalósítandó célt.
Budaörsi Gazdakör a 2020-as
is a köz hasznára fordította energiáit. Gondolok az évről évre
megtartott gyümölcskóstoltatásra az óvodákban, a mézes
reggelikre, vagy nyugdíjas klubokban tett látogatásokra, ahol
a gazda ízeket népszerűsítettük,
természetesen ellenszolgáltatás
nélkül. A budaörsi őszibarack
őshonos fajtáinak újbóli meghonosítására facsemetéket osztottunk és osztunk a jelentkezők
között idén több mint 120 db
fát, térítésmentesen. Továbbá a
piaci vásárlók és az oda látogatók több ízben lehettek ott különböző rendezvényeinken, volt
kisállat simogató, libapecsenye
sütögető, vagy épp főzőversenyek, amelyeket többször zenekari részvéttel tettük még vidámabbá.
S hogy mit várok 2021-től?
Vírusmentes világot és azt a szabad életet, amelyet eddig mindannyian megszoktunk. A többi
mind csak ezután jöhet.
a budaörsi

Kisberk Balázs,
Gazdakör elnöke
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„A PANDÉMIÁS
HELYZE T
A TER VEZÉST
TELJESEN
FELBORÍTOT TA”
Számomra az év legnagyobb
kihívása az volt, hogy meg kellett
tanulni nagyon váratlan helyzetekre reagálni. Egy színház vezetésében, egy produkció vagy
egy havi műsor készítésében
nagyon nagy jelentősége van az
időzítésnek, emiatt a munkánk
során hozzá vagyunk szokva,
hogy mindent jó időre előre fixen
megtervezzünk. Hónapokra, de
sokszor egy vagy több évre előre
látunk a tervekben, aztán ahogy
haladunk az időben folyamatosan
egyre konkrétabbá válnak ezek. A
színház napi belső működése pedig olyan, mint egy óramű, perc
pontossággal van megtervezve.

A pandémiás helyzet ezt a tervezést teljesen felborította. Március
óta az a jellemző, hogy fogalmunk
sincs, mi fog történni következő
héten, de akár a következő napon.
Aztán egy-egy bejelentés hallatán
nagyon gyorsan kell döntéseket
hozni és újratervezni az életünket.
Ez nagy lecke volt számomra. Remélem, ha majd jövő évben túl leszünk a járványon, ezt a megszerzett képességet azért meg tudom
őrizni.
Berzsenyi Bellaagh Ádám
Budaörsi Latinovits Színház igazgató
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FIZIKOTERÁPIA

Mozogni muszáj
1988 óta gyógyítja
Budaörsön a mozgásszervi betegeket, sokat
tett azért, hogy mások
is olyan frissek, sportosak és derűsek legyenek, amilyen ő maga is.
Dr. Kardos Éva, a szakrendelő mozgásszervi
részlegének vezetője a
régi időkről és az új rendelőről is beszél, a járvánnyal kapcsolatban
pedig óva int a teljes
bezárkózástól.
Kezdetektől jelen van a Budaörsi Egészségügyi Központban, sőt már az intézmény jogelődjében is dolgozott.
1988 óta járok Budaörsre. Először a PVCSV-ben (Pest Megyei
Víz és Csatornamű Vállalat) dolgoztam, ahol a saját dolgozóknak
volt kialakítva egy kis fizikoterápiás részleg, annak voltam a vezetője. Miután a rendszerváltáskor
a nagyobb állami intézményeket
szétdarabolták, 1992-től indítottunk reuma szakrendelést az
Egészségházban – akkor még ez
volt a neve. 1998-ra készült el,
június 1-jén indult a fölé épített
szakorvosi rendelőintézet. Akkor
a szakrendelőnek a földszinti részén volt egymás mellett a gyógytorna és a fizikoterápia, az orvosi
rendelő pedig hol itt, hol ott. Aztán a fiziko- és a tornaterem négy
évvel ezelőtt lekerült az alagsorba. Többször volt kísérlet arra,
hogy a város különböző helyein
elinduljon egy nagyobb gyógytorna- és fizikoterápiás egység, de
erre végül is csak tavaly nyílt lehetőség: 2019 szeptembere óta a
mozgásszervi részleg a Farkasréti
úton működik.
A felszereltség terén is történt előrelépés?
Az új rendelőbe új gépeket – lézerzuhanyt, lökéshullám-terápiás

berendezést és gépi nyirokmas�százst végző készüléket – kaptunk, ráadásul egy-két régi gép
felújítása is megtörtént, így a
vizes kezeléseken és nagyfrekvenciás készüléken kívül minden
korszerű eszközzel rendelkezik a
fizikoterápia, beleértve az általánosan használt kis- és középfrekvenciás készülékeket.
Gyakran keverjük a fizio- és
a fizikoterápiát. Mi a kettő között a különbség?
A fizioterápia gyűjtőfogalom, a
természetes energiákra épülő kezeléseket foglalja magában, vagyis a nap, a víz, a levegő, a klíma és
a mozgás hatásmechanizmusait
használja fel. Fizikoterápia alatt a
mesterséges energiák felhasználását, tehát a műszerekkel történő
fizikális gyógyítást értjük. A kis-,
közép- és nagyfrekvenciás kezeléseken kívül ilyen az ultrahang,
a polarizált fény (lézer) és a lökéshullám. A fizioterápia ezeken kívül tartalmazza még a masszázst,
az akupunktúrát, a mozgásterápiát, a hidro- és a balneoterápiát is.
Hogyan orientálódott a reumatológia felé?
Az általános orvosi diploma
megszerzése után klinikai kutató
orvosként dolgoztam a Chinoin
Gyógyszervegyészeti Gyárban,
majd 1980-tól az ORFI-ban töltöttem a reumatológiai szakvizsgához szükséges éveket. GYES
után visszatértem az ORFI-ba,
majd a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőben helyezkedtem el.
Mellékállásban ekkor kezdtem
meg Budaörsön is a munkát.
Végzettségem szerint reumatológus és fizioterápiás szakorvos
vagyok, továbbá jártasságot szereztem az akupunktúra és a lézerterápia területén. Vonzó volt,
hogy reumatológusként a beteg
egészét nézhettem, belgyógyászati és mozgásszervi komplexitásában. A választásban az is szerepet
játszott, hogy családanyaként otthon is helyt kellett állnom – így a
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kórházi munkát később felcseréltem a járóbeteg-ellátásra.
Hangsúlyozza az empatikus
gyógyítás fontosságát. Mit értsünk ez alatt?
A beteget igyekszem környezetébe illeszkedve, holisztikusan
szemlélni. Sokat beszélgetek.
Számosan vannak, akik évtizedek óta hozzám járnak, ami akár
kínosan is hangozhatna, hiszen

nordic walkingozom, gyakran az
erdőben, Pesten pedig a Margitszigeten vagy a rakparton. Ezenkívül kiskorom óta mindig jártam valamilyen tornára. Szívesen
úszom, ha nem is rendszeresen.
Nagyon szeretek moziba, kiállításokra járni, és utazni is.
Csupa olyan dolog, amit
most nem lehet…
Hát nordicozni éppenséggel
a koronavírus idején is lehet,
mindenkinek mondom, hogy
csontritkulás ellen is nagyon jó.
Minimum fél óra szabad levegőn, és séta közben két-három
perc gyorsított járás: ez alapvető
a csontozat megőrzésében. Sokan ki sem mozdulnak, amióta
„covidhelyzet” van, ám ez nem
helyes.

mintha azt jelentené, hogy nem
sikerült meggyógyítani őket, de
az igazság persze az, hogy számos
krónikus mozgásszervi betegség
esetében jobbulást igen, de teljes
panaszmentességet nem lehet
elérni. Emiatt járnak hozzám
sokan régóta. Ezeknek az embereknek ismerem a körülményeit,
az élettörténetét. Sokszor rá lehet
érezni arra, ha valakinél nem a
betegség kiújulása az elsődleges
probléma, hanem valamilyen
stressz vagy fizikai megterhelés
áll a háttérben.

Milyen mentális hatással
van az emberekre a jelenlegi állapot?
Ha valaki be van bezárva, és
egy-két családtagon kívül senki
mással nem érintkezik egy évig,
az olyan megterhelő mentálisan,
hogy többé már soha nem lesz
olyan, amilyen korábban volt.
Ezt a betegeken is tapasztalom.
A járvány miatt március közepétől májusig nem rendelhettünk, a
betegek utána is csak fokozatosan
tértek vissza. Ha egy idős beteg
fél év után merészkedik csak el
újra a rendelésre, látni lehet rajta,
hogy zilált, nem tud összpontosítani. Mit lehet mondani erre?!
Idős korban, 75-80 évesen már
nagyon nehéz regenerálódni. A
másik probléma a szorongás. Aki
folyton aggódik, annál könnyebben alakul ki depresszió.

Említette, hogy privát életében is fontos szerepet tölt be a
mozgás.
Kezdetben Budapesten éltem,
aztán 22 évig Budakeszin laktunk zöldövezetben. Két éve
visszaköltöztünk
Budapestre.
Szabadidőmben nagyon szeretek mozogni. Több mint tíz éve

Mit tanácsol?
Amíg szabad kijárás van, mindenki menjen a levegőre, mozogjon, és az óvintézkedések betartásával tartsa másokkal a kapcsolatot. Nemrég voltam a Hármashatárhegyen, sok családot láttam,
szépen kirándultak az erdőben.
Ez nincs megtiltva!

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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Mit várhatunk

2020 karácsonyára?
Az idén nemcsak a
Budaörsi Napló évtizedek óta megszokott
„Karácsonyi tippek”
című melléklete marad
el, az egész világon más
lesz idén ez az ünnep,
mint korábban.
Még nem tudjuk, hogy a
jelenlegi, december 10-ig
érvényes járványügyi korlátozások után milyen szabályozások
lesznek. Bár Magyarország Kormánya szeretné, ha „mindenki
korlátozás nélkül tudna találkozni karácsonykor”, azért azt tudjuk,
hogy jelen állás szerint a COVIDhelyzet előreláthatóan nem ennek kedvez, mindenesetre hétfőn
(már lapzártánk után) készülnek
bejelenteni, milyen döntésre jutottnak a járványügyi szakértőkkel való egyeztetések során.
Azonban minden józan gondolkodású ember tudja, hogy a
koronavírus nem fog hipp-hopp
eltűnni három hét alatt, az egyáltalán nincs tekintettel az ünnepekre. Ezért az óvintézkedéseket
ugyanúgy be fogja tartani az ünnepi időszakban, így az idei karácsony nem lehet egészen ugyanolyan, mint az elmúlt években.
Főleg azoknál a családoknál, ahol
jellemzően ebben az időszakban
látogatták meg egymást a távolabbi rokonaikkal.
A felelős megfontolás alapján
idén nagyon körültekintően kell
megszervezni ezeket a látogatásokat. Vannak, akik előre karantén alá vetik magukat két hétre,
hogy utána viszonylag biztonságosan találkozhassanak szeretteikkel, de aki ezt nem teheti meg,
annak az online verzió nyújthat
némi pótlást. A mai világban a
technikai feltételek szinte mindenhol adottak ahhoz, hogy az
online térbe helyezzük át ezeket
az ünnepségeket. Ezesetben érdemes lehet a szokásos, hétköz-
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napi videóhívásokat valamilyen
módon ünnepivé tenni, például
közös vacsorával, akár úgy is,
hogy videókonferencia segítségével több háztartás is bekapcsolódhasson, különösen az egyedül
élő hozzátartozók.

És nem lesz ugyanolyan annak a több százezer embernek,
akik a koronavírussal összefüggésben veszítették el munkájukat,
és ha akarnának sem tudnának
a korábbiakban megszokott módon ünnepelni. De addig, amíg
a létbizonytalanság nem veszélyezteti őket, talán nem is baj.
Talán az ország keresztül-kasul
beutazására szánt időt tölthetjük
idén hasznosabban, úgymond
minőségi idővé változtathatjuk,
amikor a velünk egy háztartásban élőkkel beszélgetve, játszva,
lelkiekben és érzelmekben megújulva használjuk ki, hogy nem
kell rohannunk sehova, és talán
végre lesz egy olyan szilveszter,
ami a kutyáknak és a petárdát kevésbé kedvelőknek kedvez.
Talán idén szentelhetjük magunkat a karácsony valódi üzenetének, valóban elcsendesedhetünk, és elmélkedhetünk, mert
kívülről nem ér olyan sok inger.
Kevesebb külsőséggel megrakottan több időnk jut mentális
egészségünkre, mert talán most
jobban ránkfér, hogy tartalékoljunk, anyagiakban és szellemiekben egyaránt, hiszen az előttünk
álló év is rengeteg bizonytalansággal bír.
Borhegyi Éva
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ÚJ TREND A VISSZAFOGOT TABB
RÓZSASZÍN MANIKŰR ÉS PEDIKŰR

Csillogó-villogó

körmök az ünnepekre
ÍZELÍTŐ ONLINE PROGRAMJAINKBÓL
December 19. 8 órától December 20. 20 óráig

December 28. 16 órától December 29. 20 óráig

Mozgásóra:

Világjárók:

Marokkó
Előadó: Radics Tamás
Jegyár: 500 Ft

Pilates: hasizom és a nagy farizom
erősítő gyakorlatok
Bemutatja:
Kuti Krisztina, pilates,
gerinctréner, NMPT instruktor
Jegyár: 800 Ft

December 31. 9 órától 21 óráig

Bábelőadás

December 27. 8 órától December 29. 10 óráig

Mozgásóra:

Hatha jóga
Bemutatja:
Rónai Róbert,
a JMMH jógaoktatója
Jegyár: 800 Ft

Szilveszter a legkisebbeknek: Miaú
Bemutatja: Délibáb Társulat
Ingyenesen elérhető!
Január 1. 20 órától január 2. 20 óráig

Koncert:

Év indító improvizációs
minikoncert a Ritmikon zenekartól
Bemutatja: Ritmikon
Ingyenesen elérhető!

LIVE STREAM PROGRAMOK
December 2-től
hétfőnként 8:00-9:30;
szerdánként 18:30-20:00

Mozgásóra:

Hatha jóga
Vezeti:
Rónai Róbert;
Jegyár: 1.200 Ft/alkalom
December 14. hétfő 19:00

Világjárók:

Malajzia
Előadó:
Pál Máté
Ingyenesen elérhető!
December 17. 18:30-tól

Könyvklub

Téma: Alice Walker: Bíborszín
A részvétel ingyenes!

December 17. csütörtök 19:00

Művészetek:

Festőállvány az ablakban.
Monet, Pissarro
a Magyar Vadak
az impresszionista
városképfestészet nyomdokain
Előadó:
Krasznai Réka,
a Magyar Nemzeti Galéria
főmuzeológusa
Jegyár: 500 Ft
December 18. péntek 19:30

Kapcsolatok sorozat:
Én-Mi-Mindenki
- az önmegvalósítás lehetőségei
Előadó:
Pál Feri
Jegyár: 2.000 Ft

Az ünnepi külsőhöz
hozzátartoznak a jól
ápolt, szépen gondozott, egyedien dekorált körmök is. A
Crystal Nails budaörsi
üzlete széles választékában a legújabb,
téli trendek jegyében
válogathatnak a
lakossági és profes�szionális vásárlók.
Az ünnepekre a még színesebb, flitterekkel megbolondított csillámos géllakkok többféle
árnyalatban díszíthetik a körmöket. Ugyanakkor a klasszikusabb, visszafogottabb árnyalatokat kedvelők is megtalálják
az egyéniségükhöz illő változatokat - mondta Buzássy Tamás,
Crystal Nails műköröm szaküzlet vezetője, hozzátéve, hogy - a
professzionális vásárlók mellettremek karácsonyi ajándékot találhatunk ügyesebb ismerőseink
részére, akik maguk manikűröznek, pedikűröznek vagy akár a
körmük építését is megtanulták
egyedül elkészíteni.
Az új trendek között vannak visszafogottabb, a rózsaszín különböző árnyalatain
megjelenő csillogó-villogó lakkok, de továbbra is divatosak
a kék, a zöld, a barna, a piros
árnyalatai csillogó fedőréteggel feldobva. Újdonság a le-

oldható, fixálás nélküli, csillogó
fedőréteg. Külön karácsonyi válogatást is ajánlanak The Magic
of Christmas néven.
A szaküzletben csúcsminőségű alapanyagok, a körömépítéshez szükséges porcelán
porok, zselét, a legdivatosabb
körömlakkok,
körömápolók,
hidratáló krémek, ecsetek széles
választéka található. Továbbá

uv-lámpák, csiszológépek, porcelánporok, építő zselék és az
egyedi minták kialakításához
szükséges sablonok. A kezdők
vállalkozóknak szakszerűen ös�szeállított induló készlet áll rendelkezésükre, de az itt kapható
kiváló minőségű bőrvágó- és
körömvágó ollókat, körömápolókat bárki használhatja. És érdemes figyelni az akciókat!
A Crystal Nails Budaörs az
Illyés gimnáziummal szemben,
a Szabadság út 143-ban található, az árkád alatt. Könnyű és ingyenes parkolás áll a vendégek
rendelkezésére.
B. Mezei Éva

Szeretettel
várjuk
vásárlóinkat
ésa Budaörsi
kellemesNapló
ünnepeket
kívánunk
valamennyi olvasójának!
Crystal Nails Budaörs
Kis és Nagy kereskedés, Oktató Centrum
2040 Budaörs, Szabadság út 143.

E-mail: buzassy@t-online.hu Tel.: +36 30 283 2828
Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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„AKKOR VAGYOK BOLDOG,
HA MOSOLYOGVA TÁVOZNAK
AZ OPTIKÁBÓL AZ EMBEREK”

Boldog 30. születésnapot

Budaváry Optika!

távoli, olvasó és munka távolságra is szüksége
van szemüvegre. A lencsét gyártó cég egy hónap
megszokási garanciát ad a termékre, vagyis arra
az esetre, ha nem sikerül megszokni ennyi idő
alatt a multifokális lencsét, a vevő kap helyette
egy távolit, egy közelit és egy monitornézőt,
vagy egy bifokális lencsét. Ezzel könnyítik meg a
döntést, ha valaki bizonytalan abban, beválik-e
a multifokális lencse. A keretekből is széles a
kínálat, a legkisebbeknek való gumipántostól
a legújabb divat szerinti gyermek- és felnőtt
keretekből lehet választani. A budaörsi üzlet
minden Magyarországon jelen lévő optikai
lencse gyártóval és keret beszállítóval kapcsolatban áll. S mivel helyben van a műhely,

Az 1990-ben nyílt Budaváry Optika azon
kevés vállalkozás egyike, mely harminc éve
népszerű Budaörsön. A Budaváry család pedig
közel hetven éve van jelen a település üzleti
életében, hiszen Zsuzsanna nagyszülei egyik
ágon cukrászok voltak, a másik ágon pedig a
nagymamája és mindkét szülője optikus.
A Budaváry Optika, fő profilja szemüvegkészítés és -javítás, de kiegészítőket tokot,
törlőkendőt, speciális páramentesítőt, tisztító
folyadékot stb. - illetve kontaktlencsét és kontaktlencse ápoló szereket is árulnak. Ezen kívül
látásellenőrzésre is van lehetőség a boltban.
„Az olvasószemüvegtől a bifokálison át a
multifokális lencsével rendelkező szemüveget
is kínálunk, illetve fényre sötétedő és vékonyított lencse is kérhető” – mutatta be a kínálatot
Zsuzsanna. Az utóbbi gyakorlatilag három
szemüveg egy lencsében. Annak ajánlja, akinek

expressz szemüvegkészítést is tudnak vállalni,
természetesen a raktári készlet függvényében.
AZ ÁRAK? Budaváry Zsuzsanna szerint
a megfizethető ár és a magas minőség azért
nem zárja ki egymást, mert az üzlethelyiség
a saját tulajdonuk, így nem növeli az árakat a
bérleti díj. Fizetni készpénzzel, bankkártyával
is lehet, illetve Szép kártyát is elfogadnak.
A GARANCIA? Probléma esetén mindig a
vevő érdekeit képviselik a gyártóval szemben –
mondja a látszerész.
„Kezdetektől törekszem arra, hogy olyan
pluszt adjak, amit a vevőim máshol nem kapnak
meg. Fontosnak tartom a személyes kontaktust,
a családias, baráti hangulatot és a szakszerű
tájékoztatást” – teszi hozzá. „Törzsvevőink, akik
az évtizedek alatt többször visszatértek, értékelik,
hogy figyelek rájuk. Akkor vagyok boldog, ha mosolyogva távoznak a boltból az emberek.”
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„Gyors, pontos szemüvegkészítés”, ha ezt a Budaörsin Napló cikkére hivatkozva
bemondja, akkor 5000 Ft értéku” kedvezményre jogosult az új szemüveg árából
Beváltható: Budaörs, Károly király
Nyitvatartás: h.-p.: 8.30-17.00-ig
Tel: 06

utca 5.

23/415-582, 06 20/935-4991

ÉRVÉNYES:
2021.
JANUÁR 30-IG

KUPON

Harmincéves lett a
nemrégiben kívül-belül
megújult Budaváry
Optika látszerész üzlet
a Károly király utca 5.
szám alatt.Budaváry
Zsuzsanna 1990-ben
nyitotta és üzemelteti
jelenleg is,nagy szakmai tapasztalattal,
személyre szabott
kiszolgálást nyújtva.
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A kultúra
nem alszik
téli álmot
Budaörsön
A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház a járványügyi helyzethez alkalmazkodva már novembertől elindította az online
eseményeit, a zárás alatt pedig egyre több lehetőséget nyújt
a művelődésre és az ismeretszerzésre az interneten. Lehet
bábelőadást nézni, egzotikus tájakra utazni, jógázni, de akár
magyar dolgozatokra készülni velünk a meghirdetett időpontokban, otthonról, kényelmesen.
Programjaink élő közvetítés, illetve rögzített adás formájában láthatók: ingyenes programok Facebook oldalunkon és Youtube csatornánkon, térítéses programjaink az
online-jmmh.jegy.hu oldalon.
A művelődés és az ismeretszerzés lehetősége tehát továbbra is a közönségünk rendelkezésére áll. Online folytatjuk a Csokibárt, a Kapcsolatok, Világjárók és Művészetek sorozatainkat, jóga óráinkat. Januártól bővül a programkínálat:
gerincjóga, pilates, még több ismeretterjesztő és irodalmi
előadás, koncert és hangszerkészítő foglalkozások is várják
az érdeklődőket.
Jókedvvel, bőséges programmal várjuk minden régi és
új látogatónkat a virtuális térben! A későbbiekben egyfajta
kényelmi funkcióként szeretnénk megtartani az online közvetítéseket, így adott helyzetben vendégeink eldönthetik
majd, hogy otthonról, vagy személyesen a nézőtérről követik
figyelemmel az adott programot. Tartsanak velünk, segítsék
munkánkat visszajelzéseikkel!
HAVI PROGRAMOK:

jmmh.hu
JEGYVÁSÁRLÁS ONLINE PROGRAMRA:

online-jmmh.jegy.hu
K ÉR DÉSEIK K EL F OR DU L J A NA K HOZ Z Á NK B IZ A LOMMAL:
0 6 2 3 / 4 4 1 - 5 4 1 , 0 6 3 0 / 6 1 3 - 8 0 5 6 , p r o g ra m @ j m m h . h u
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A BUDAÖRSI LATINOVITS
További
DECEMBERI STREAM
SZÍNHÁZ
IDŐPONTJAI
online program
szinhaztv.com
kínálat…
Az online előadásokra a
oldalon regisztráció után tud jegyet vásárolni

PostART

A
online eseményeinèl található linkre (Online quiz), illetve a koncerteknél a csatlakozás
gombra kattintva, a LiveYu oldalán, rövid regisztrációt követően tekinthetőek meg a PostART online programjai.
A live stream eseményeket a LiveYu csapata közvetíti:
a koncert élményt interaktívvá fejlesztették online megoldások segítségével: visszajelzést adhatnak a nézők élőben
(taps és éljenzés gomb, chat), amire az előadó azonnal tud
reagálni.
A koncertek megtekintése többnyire ingyenesek. Jelenleg a koncerteket megnézni legalkalmasabb a desktop/laptop, valamint az android készülékek, az iPhone készüléken
még apró finomítások szükségesek, de szintén teljesen alkalmasak az előadások megtekintésére – felelte további kérdésünkre. December 5-én este például Bebe és vendégei:
Radics Gigi, Fehér Lili, Talán Attila, Jász András koncertje
volt itt, december 13-án pedig Népek karácsonya címmel a
HolddalaNap zenekar koncertje látható online.

december 24. 11 órakor

A NÉGYSZÖGLE TŰ KEREK ERDŐ
mesejáték

december 29. 19 órakor

https://www.facebook.com/postartbudaors

SZÜLE TÉSNAP

egy családi dráma története
rendezte Pelsőczy Réka

Kamaraerdei
Közösségi Ház

A

főként ingyenes online programokat szervez.
December 5-én járta be a településrészt a Mikulás, és elindult Élő adventi naptár akciójuk is, ami december 23-ig tart.
December 25-én pedig Gerendás Péter Liszt Ferenc díjas
zeneszerző, előadóművész, szövegíró karácsonyi koncertjével várják 19;00 órától az érdeklődőket.
Helyszín: az Ön otthona.
A karácsonyi koncert a Kamaraerdei Közösségi Ház
Facebook oldalán valamint a Kamaraerdei Közösségi Ház
yuotube csatornáján lesz elérhető.

december 30. 19. órakor

FIGARO HÁZASSÁGA
klasszikus vígjáték
rendezte Alföldi Róbert

https://www.facebook.com/kamaraerdeikozossegihaz

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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Köszönjük bérlőink
HŰ S É G É T !
A pandémiás helyzet ellenére többnyire egy hónap
alatt sikerült tető alá hozni az érdeklődőkkel
a bérleti szerződéseket. Elérkeztünk 2020 utolsó
hírleveléhez, így szokás szerint éves összegzésre
kértük Szilágyi Éva értékesítési vezetőt.
Az eltelt egy évről, tehát 2019 novemberétől 2020 novemberéig tartó időszakra vonatkozóan gyűjtöttem össze az adatokat. Ez alatt összesen 80 960 m2-re
vonatkozó érdeklődéssel foglalkoztunk, ami havi átlagban 6747 m2. A legtöbb
érdeklődés ez év augusztusában volt, 15685 m2-re, a legtöbb új területet 2020
februárjában adtuk bérbe, 418 m2-t, de az egy év alatt összesen 1289 m2 területre írtunk alá új bérleti szerződést. Voltak szép számmal, akik bővültek és olyanok is, akik hosszabbítottak, összesen 4 656 m2-en és ebből a legtöbb októberre
jutott, amikor 2455 m2 területre írtunk alá hosszabbítást.
S hogy általában mennyi idő alatt jutottunk el egy-egy szerződés aláírásáig?
Többnyire egy hónap alatt sikerült tető alá hozni a megállapodásokat.
Tavaly ilyenkor ugyan a bérbe adottsági mutatónk jobb volt, hiszen a D tömbben
90%, a C-ben 100%, de ha az idei év igen kedvezőtlen történéseit figyelembe
vesszük, akkor egyáltalán nem mondható drámainak a változás, mert a D tömbben jelenlegi 86%-os illetve a C tömbben 98%-os a kihasználtság.
„Büszkék lehetünk rá, hogy vannak olyan bérlőink, akik már 2000-ben is itt
voltak és azóta maradtak.
Annak ellenére, hogy – mesélte éppen a napokban az egyik nagy, nemzetközi
ingatlanügynökségnél dolgozó közvetítő – az évek során több bérlőnket próbálták már elcsábítani a Terraparkból, de nem sikerült. Mi, akik a Terrapark
kezdetétől fogva az eredeti tulajdonosnak, beruházónak dolgozunk, rendkívül
jó érzéssel tapasztaljuk ezt és meg is teszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy minél több régi/új bérlőről tudjunk majd tudósítani a jövőben is.
Addig is kívánunk minden kedves olvasónknak, bérlőnknek és alvállalkozónknak a körülményekhez képest nyugodt és békés év végét, kellemes ünnepeket
és egyértelműen boldogabb új esztendőt!

ÚJ BÉRLŐK

Magyar Vitorlás
Szövetség – D12 98 m2
IT-EXTRA
Informatikai Kft – D10 48 m2
HOSSZABBÍTOTTAK
Partner in Pet Food
Hungária Kft. – C tömb 1625 m2
KERSIA HUNGÁRIA
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság – D9 142 m2
EPLAN Software
and Service
GmbH Fióktelep – D2 219 m2
Kőszikla Baptista
Gyülekezet – D12 304 m2
Wieland és
Wieland Kft.
– D12 92 m2
KAPCSO LAT:

SZILÁGYI
ÉVA
értékesítési vezető

szilagyie@
terrapark.hu
+36 20/9848-999
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EGYEBEK KÖZÖTT ERRŐL OLVASHATNAK MÉG
A budaorsinaplo.hu ONLINE ÚJSÁGON
LÉPJÜNK FEL KÖZÖSEN
A ROSSZ FŰTÉSBŐL
ADÓDÓ
LÉGSZENNYEZETTSÉG
ELLEN!
A rossz levegő tartós belégzése
akár tíz évvel is megrövidítheti az
életünket. A rossz fűtési technikák,
a korszerűtlen kályhák és a fűtésre alkalmatlan anyagok eltüzelése
télen nagymértékben megnöveli a
légszennyezettséget. Budaörs Város Önkormányzata a további légszennyezések elkerülése érdekében
– együttműködve a „Ne fűts hulladékkal” elnevezésű mozgalommal
– felvilágosító kampányba kezd. Ennek részeként az önkormányzat éjjel-nappal hívható zöldszámot indít:
a lakosság a 06 80 180-001 ingyenes
számon tudja bejelenteni a rossz fűtéssel kapcsolatos kirívó eseteket.
https://budaorsinaplo.hu/
ne-futs-hulladekkalbudaorsi-mozgalom-esfelvilagosito-kampany/

A BUDAÖRSI
ÁLLATMENHELY
MOST IS VÁRJA
AZ ÖRÖKBEFOGADÓKAT
„Nekünk egyelőre nincsenek
rossz tapasztalataink, inkább azt
látjuk, hogy sokan végképp vagy
részlegesen home-office-ba kerültek, többnyire fiatal vagy középkorú párok, akiknél esetleg
már van gyerek és több idejük is
lett. Így – főleg a vírus miatt – sokan választják a szabad levegőn
való mozgást, kirándulást és ehhez szívesen választanak kutyát
partnertnek. Átalakulóban vannak az eddigi szokások, mi nem
vennénk el ezektől a családoktól
a lehetőséget, viszont valóban nagyon figyelni kell az örökbe adásnál az új, felmerült problémákra
is!” – válaszolta lapunknak Balázs
Teréz a Budaörsi Állatmenhely
munkatársa.

HATÉVESEN ISKOLÁBA?
– 1. RÉSZ

SPORT – FOCI
ÖSSZEFOGLALÓ

“Budaörsön így is irdatlan
osztálylétszámok vannak. Nagyon nehéz lesz annak a hatévesnek. De mi még itt egészen
jó helyzetben vagyunk, mert
minden iskolában van fejlesztő
pedagógus, logopédus meg mindenféle segítő ember” – derült
ki abból a beszélgetésből, melyet
Badacsonyiné Juhász Zsuzsannával, a Budaörsi Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével.

Jól teljesített a csapat a Merkantil Bank Liga őszi szezonjában!
A BSC labdarúgó csapata megemelte az elvárásokat a kiváló
őszi szerepléssel, de szerencsére
helyén kezelik a fiúk a dolgot.
Minden szezonkezdéskor a biztos bennmaradást tűzi ki célul a
klubvezetés. Ezt az elvárást jócskán túlszárnyaltuk, mert ezüstérmes helyen zártuk az őszt. A
bajnoki menetelést Debrecenben
kezdtük a bivalyerős, válogatottakkal megtűzdelt DVSC csapata ellen. Nagy küzdelem után az
utolsó percekben kapott góllal
maradtunk alul 1:0 arányban. Az
őszi záró meccsünk szintén Debrecenben volt a kisebbik klub a
DEAC ellen. Ez a mérkőzés után
mi hagytuk el győztesen a pályát.
Egy hasonló küzdelmes meccsen
mi nyertünk egy utolsó percben lőtt góllal 3:2-re. Ezzel a két
meccsel keretbe is foglaltuk az
őszt. A nyitó és a záró meccs közt
eltelt időben az öt vereség mellett
tizenkettő győzelmet ünnepelhettünk!” Ebben az évben még
lesz kettő a tavaszi szezonból előrehozott forduló. December 6-án
hétvégén fogadtuk Tatabányán az
éllovas Debrecent. Nincs okunk
a szégyenkezésre mert gyönyörű
gólokat szereztünk, de a égeredmény Budaörs-DVSC 3:4. Az
év utolsó játéknapján Siófokra
látogatunk. Ha ezen a meccsen
jó napot fogunk ki még akár első
helyen is zárhatjuk az évet, de ha
„csak” másodikak leszünk az sem
lesz csalódás! Fontos kiemelni azt
a tényt, mivel évek óta húzódik a
stadionunk építése ezt a kiváló

https://budaorsinaplo.hu/
hatevesen-iskolaba/

HAMAROSAN
EKÖZPONT – DIGITÁLIS
JÓLÉT PONT NYÍLIK
BUDAÖRSÖN
A Digitális Jólét Program keretében Budaörsön, a Szabadság
út 14. szám alatt 2020. december
2-án megnyitják az eKözpont –
Digitális Jólét Pontot – tudtuk
meg az IT EXTRA Informatikai
Kft. munkatársától.
https://budaorsinaplo.hu/
hamarosan-ekozpont-digitalisjolet-pont-nyilik-budaorson/

LIPTHAY TAMÁS:
„A KÉZMOSÁST SOHA
NE FELEJTSÜK EL,
MIELŐTT BÁRMILYEN
KÉZFERTŐTLENÍTŐT
HASZNÁLUNK”
Budaörsön a Terraparkban
van egy járványvédelemre és
élelmiszerbiztonságra
specializálódott cég. Lipthay Tamás
ügyvezetőt kérdeztük egyebek
között a higiénia fontosságáról,
(nemcsak) a COVID-járvánnyal
kapcsolatban.

Torma János

https://budaorsinaplo.hu/
?s=foci

ELHUNYT TÓTH BÉLA,
AZ ILLYÉS
VOLT IGAZGATÓJA

November 18-án adta hírül
közösségi oldalán az iskola jelenlegi igazgatója: “Elment az Illyés
megálmodója, megtervezője, felépítőjének, folyamatos fejlesztésének sohasem fáradó motorja,
lelkiismerete. Tóth Béla röviddel
ezelőtt itt hagyott bennünket.”
https://budaorsinaplo.hu/
elhunyt-toth-bela-az-illyesvolt-igazgatoja/

https://budaorsinaplo.hu/lipthay-

https://budaorsinaplo.hu/

tamas-a-kezmosast-soha-ne-

a-budaorsi-allatmenhely-most-is-

felejtsuk-el-mielott-barmilyen-

varja-az-orokbefogadokat/

kezfertotlenitot-hasznalunk/

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

eredményt minden meccsen idegenben játszva, idegenben edzve
és egy edzőváltás után érte el a
csapat. Bognár György szintet
lépett és Paksra távozott az NB
I-be. Helyette az addigi segítője
Márkus Tibor lett kinevezve, aki
folytatta a magas szintű szakmai
munkát. Köszönjük! Szép volt
fiúk! Hajrá Budaörs!

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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pikánsságokkal feltöltött delicates részleg,
ILLY kávék,
Rustichella d’Abruzzo házi olasz tésztafélék (Pappardele, Tagliatelle, Fusili, Pene Rigate, Farfalloni, Spagetti normál és bió, Fregola
Tostata,
Don Antonio szósz termékcsalád,
Pödör olajok és balzsamecetek,
Széles nemzetközi- és hazai borválaszték,
MEGMinőségi és különleges whiskey-k,
FEJTÉS 1. Szintén
Hatalmas teaválaszték,
Kiakészült
dja: Budaörsi
ló Bt. zöldségkrémekkel és 
Kanálka: Kézzel
chutney-kal,Nap
változatos

sült fokhagymával.
Felelős szerkesztő:
CSERPES; kenhető krémek családja
ELLER ERZSÉBET eller60erzsebet@gmail.com
.....legyél te is Ínyenc!

Kurzusrész!
Lik
betűi
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Beküldési határidő: 2021. január 7-ig

•
•
•

2019. 06. 11. 10:26

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

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

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.
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Téli vásár az IKEA áruházakban
Néhány apró változással te is könnyen csempészhetsz
a téli hétköznapokba egy kis melegséget és otthonosságot.
Nézd meg téli vásárunk ajánlatait, és találd meg a számodra
legkedvesebbeket. Ugye, neked is megmelengeti a szívedet?
Ajánlataink 2020. december 18. és 2021. január 29. között
érvényesek, a készlet erejéig.

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

AZ Ú J OPEL

GRANDLAND
HYBRID4

4X4 SUV EREJE
EGY HIBRID INTELLIGENCIÁJA

Kombinált használat esetén a Grandland X Hybrid 4 modell energiafogyasztása 20,3 kWh/100 km, üzemanyag-fogyasztása 1,4 l/100 km, károsanyag-kibocsátása 32 g/km. Az említett üzemanyag-fogyasztási, CO2-kibocsátási
és hatótávadatok megfelelnek a WLTP vizsgálati eljárásnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusjóváhagyása történik. Ez a WLTP eljárás váltja fel az európai menetciklust (NEDC), amely a korábban
használt vizsgálati eljárás volt. A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP szerint mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb, mint az NEDC szerint mért értékek. Az üzemanyag-fogyasztási, CO2-kibocsátási és hatótávadatok változhatnak a tényleges használati körülményektől és különböző tényezőktől függően, mint például: töltés gyakorisága, vezetési stílus, sebesség, konkrét felszerelések, opcionális felszereltség, abroncsok formátuma, külső hőmérséklet és a jármű utasterének fűtési kényelme. A részletekről Opel márkakereskedőjénél kaphat további tájékoztatást. További információt a https://www.opel.hu/tools/
wltp-menetciklus-uzemanyag-fogyasztas.html oldalon talál. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia maximum 100 000 km futásteljesítményig. A meghosszabbított jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A meghosszabbított jótállás időtartama az új
járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki. 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. A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. A képen látható autó illusztráció.

