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

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

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

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

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

Tel.: 06 (30) 9414-714

Kft.

időpontfoglalás!

TUDJA MI A MELLRÁK 
TÚLÉLÉSÉNEK A KULCSA?

vizsgálat helyszíne
Pozitron-Diagnosztika Központ

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

elérhetőségek
www.pet.hu

+36 1 505 8888

info@pet.hu

Október a mellrák hónapja.

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

Az időben végzett szűrővizsgálat életet menthet. Ha 

elmúlt 35 éves, október 31-ig bejelentkezik, és 

magával hozza 35 év feletti barátját/hozzátartozóját, 

összesen 10 000 Ft kedvezményt biztosítunk a 

mammográ�ai szűrés árából.  

ÖN!
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S Z U B J E K T Í V E N

Nők három műszakban
Engem, mint nőt, min-
dig megragad, ha női 
sorsokról vagy a nők 
általános helyzetéről 
esik szó. Az elmúlt 
néhány hétben pedig 
egyszerre több irányból 
vetődött fel a nők hely-
zete a társadalomban - 
különböző megközelí-
téssel -, és ezzel együtt 
az, hogy helyes-e ugyan-
úgy gondolkoznunk a 
feladatainkról, mint 
évtizedekkel korábban, 
miközben a fejlődés 
fénysebességgel szá-
guld el mellettünk?...

 … Továbbá, hogy akkor 
nemesb-e, értelmesebb-e 

az élet, ha végigszenvedjük min-
den nyűgét s nyilait, vagy ha néha 
kiszállunk tenger dolgunk ellen, 
és többet foglalkozunk olyan te-
vékenységekkel, olyan munkával, 
amit annyira szeretünk csinálni, 
hogy észre sem vesszük a meg-
terhelést? Vagy az nem számít 
elismert munkának, amit nem 
vérrel-verejtékkel végzünk, mert 
szemben áll évszázados hiedel-
mekkel?

Szeptember végén az Első 
Magyar Feltétel Nélküli Alap-
jövedelemért Egyesület szerve-
zett programokat (cikkünk a 10. 
oldalon), ahol a feltétel nélküli 
alapjövedelem fogalmáról tájé-
koztatták a lakosságot és aláírást 
gyűjtöttek, hogy egy európai pol-
gári kezdeményezés keretében az 
Európai Bizottság elé  vihessék 
az alapjövedelem bevezetésének 
ügyét. Az alapjövedelem első, 
alapvető indokán kívül (létbi-
zonytalanság megszüntetése) 
különös hangsúlyt kapott a 
nők helyzete is. Akiknek a múlt 
századhoz képest gyökeresen 
megváltozott mai, új világban 
is ugyanúgy el kell végezniük 
a házimunkát, mint amikor az 

volt elfogadott, hogy csak a férj 
dolgozik és a nő otthon háztar-
tásbeliként   gondoskodik a csa-
ládjáról. Igen ám, de akkor a férj 
fizetése fedezte a család igényeit, 
ma viszont nem ez az általános. 
Ugyanakkor a 21. században 
még mindig mindenki számá-
ra természetes, hogy mindazt a 
munkát elvégezze otthon a nő, 
juttatás nélkül, amit a régiek, 
pedig ma a ház körüli teendők 
már nem a közvetlen szükség-
letek érdekében történnek. A 
kertben nem lent termesztünk, 
hogy abból szőjük la háztartási 
textíliákat, nem nevelünk annyi 
zöldséget, hogy fedezzük a család 
éves szükségletét, nincs baromfi, 
tehén ami élelmiszert adna, igaz, 
nem is lehet, mert a szomszédot 
zavarná. Helyette azonban gon-
dozhatjuk a házi kedvenceinket, 
ami legalább ugyanannyi időt 
elvesz. Egyszóval pénzt költünk 
mindarra, amire szükség van, 
de ugyanannyit dolgozunk a 
ház körül, mint eleink. Még 
mindig nem nőtt fel a társada-
lom arra a szintre, hogy meg-
értse, nem normális az, hogy a 
nőnek több helyen kell helyt-
állnia. Az otthoni, úgynevezett 
női feladatok csak egy humoros 
Facebook-poszt szintjén jelennek 
meg, melyben apuka megpróbál-
ja helyettesíteni anyukát egy na-
pig, és közben rájön, hogy nem 
tudja magát sokszorosítani. Ezen 
jókat derülnek néhányan, majd 
megy minden tovább a régi me-
derben.

A Budaörsiek Facebook cso-
portban, a Víg utcában a járdán 
parkoló autókat kerülgető ko-
cogó hölgy témájának kivesézése 
közben is fény derült arra, ma-
napság gyakran előfordul, hogy a 
nőknek a két műszak (a hivatalos 
munkahely és az otthoni háztar-
tás, gyereknevelés) mellett nem 
jut ideje sportolásra. Érdekes az 
a párbeszéd, amit a kommentek 
között ezzel kapcsolatban ketten 
folytattak. Egyikük kijelentette, 
hogy neki ideje sincs sportolni, 

amire azt a választ kapta, hogy 
ennek érdekében máshonnan 
kell lecsippenteni az időt. Akár 
a lakás kiglancolásával, akár a 
háromfogásos vacsorával kap-
csolatban, de kompromisszumot 

kell kötni, valami rovására lehet 
csupán a nőnek énidőt szakítani, 
ha karban akarja tartani magát, 
ha nem akar szétfolyni a kö-
nyörtelen gravitáció és elöregedő 
sejtek szorítása alatt. És meg kell 
tanulnia elfogadni, hogy nem le-
het minden tökéletes, mert egy-
szerűen nem jut rá idő. Egészen 
más felfogásban lehet csak ezt az 
ellentmondást - időhiány és el-
végzendő feladatok – fel- és meg-
oldani, mégpedig azzal, ha bele-
törődünk, nem tudjuk folytatni 
eleink életvitelét, és a fontossági 
sorrend élére az embert állítjuk, 
nem pedig elavult elvárásokat, 
idegenek véleményét. Mellékter-
mékként viszont, ha a nők jól 
érzik magukat, a környezetünk-
ben élők is jól érzik magukat.

Kiszámoltam, ha naponta 
minden otthoni feladatomat el-
végezném, ami ahhoz kell, hogy 
ragyogjon a lakás a tisztaságtól, 
hogy rendben legyen a kert, az 
udvar, hogy meleg étel legyen 
az asztalon és a gyerekeimmel is 
megvalósuljon az együtt töltött 
minőségi idő, meg a férjem is ki 
legyen szolgálva, ahogy az neki 
az egész napos fárasztó munka 
után dukál, és nem mellesleg még 
saját magamat is karban tartsam, 

akkor három és fél órám jutna 
éjszaka alvásra.

És ha mindez nem elég, van-
nak olyan nők, akiknek ezen 
felül szellemi igényeik is van-
nak, neadjisten legalább heti 

egy könyvet elolvasnának! De az 
írónőket még más is gúzsba köti, 
mint ahogy az kiderült az Orszá-
gos Könyvtári Napok keretében 
megrendezett, a budaörsi könyv-
tár által szervezett programsoro-
zat (cikkünk a 15. oldalon) során, 
ahol az egyik meghívott vendég, 
Szabó T. Anna, író, költő volt. Ő 
mondta el, mennyiben vetette 
hátra művészetét sokáig a be-
gyepesedett neveltetések, elvárá-
sok sokasága, melyek megtiltják, 
hogy egy nő átlépje például a sze-
mérmesség határát. Szerencsére 
ez neki sikerült, így megszülethe-
tett a „Törésteszt” című novellás-
kötete 2016-ban.

Persze, nem mindenkinek 
van ennyi feladata, mert nincs 
gyereke, vagy nincs kutyája, vagy 
nincs kertje, vagy nincs készteté-
se az írásra. Aki viszont egy átla-
gos kertvárosi családi életet él, az 
szedje össze magát, legyen érte 
hálás, és ne akarjon semmi mást, 
csak dolga végeztével bezuhanni 
az ágyba és aludni 3,5 órát! Nem, 
a házasélet egyéb velejáróira ne 
is gondoljon, mert addigra férje 
már mélyen alszik, mire a feleség 
az utolsó tányért is elmosogatta… 
Vagy van, ahol jobb a helyzet?

Borhegyi Éva
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A S Z E P T E M B E R I  K É P V I S E LŐ - T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N

A pénzről vitáztak 
Átvállalja az önkor-
mányzat a szülőktől a 
gyermekétkeztetés  
drágulása miatti plusz-
költséget – egyebek 
között erről döntött a 
képviselő-testület  
2021. szeptember 15-én 
tartott ülésén.  
Továbbá háromszázmil-
lió forintnyi új beruhá-
zásról is határoztak.

 Napirend előtt elsőként 
Kapitány Gábor (Fidesz-

KDNP) szólalt fel, de csak a ma-
gánjellegű feljelentési ügyével 
kapcsolatos, a Babtérhez való 
viszonyulását használta fel annak 
önkormányzati finanszírozását 
megkérdőjelezendő. Wittinghoff 
Tamás (BFE) polgármester rá-
pirított, ne tegye, mert a Babtért 
támogatni nem ablakon kidobott 
pénz, az világszínvonalú, nem-
zetközileg elismert munkát vé-
gez, míg Kapitány Gábornak ko-
rábban is volt ügye a bíróságon, 
amely akkor el is marasztalta.

Czuczor Gergely (Fidesz-
KDNP) pártja és a kormány 
népszerűsítése mellett bejelen-
tette, hogy 1 milliárd forintot 
kapott a Szent Benedek iskola 
tetőfelújításra az államtól, amire 
Wittinghoff Tamás azt válaszolta, 
hogy ez csekély visszafordítás az 
immáron 10 milliárdra rúgó el-
vonásokból.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) 
az éves közmeghallgatások szá-
mát kevesellte. A polgármester 
szerint a járványügyi helyzet 
miatt ez most nem aktuális, de a 
lakosság bármikor elérheti az ön-
kormányzatot, melynek dolgozói 
24 órán belül intézkednek, ez a 
rendszer amúgy is sokkal haté-
konyabb.

Farkas Benedek (BFE) lakos-
sági kérdést/kérést tolmácsolt a 
Törökugrató körzetéből, a Kö-
körcsin utca - Ibolya köznél lévő 

korlát hiányosságaira hívta fel a 
figyelmet, ami feltehetően az ott 
lévő építkezés következménye, 
illetve általában az építkezések 
miatt megrongálódott járda és 
útburkolat sokszor nincs megfe-
lelőképpen helyreállítva. Kérdése, 
hogy kinek a feladata, illetve hogy 
ellenőrzi-e valaki. Továbbá jelez-
te, hogy a Herman iskola környé-
kén a reggeli autósforgalom sűrű 
és sokszor szabálytalanul állnak 
meg az autósok. Lőrincz Mihály, 
a műszaki ügyosztály vezetője 
elmondta, az építtetők feladata a 
megrongált utak javítása, s a Köz-
terület Felügyelet ellenőrzi annak 
minőségét. Ha kifogásolható, jel-
zik az építtetőnek, és ha ez nem 
vezet megoldáshoz, értesítik a 
hatóságot. Az iskolák környékén 
is a Közterület Felügyelet lát el 
ellenőrző feladatot.

A napirendi pontok 

közül kettő érinti közvetlenül 
anyagilag is a lakosságot: a gyer-
mekétkeztetés (1. napirend) és a 
temetői díjak (13. napirend). A 
képviselő-testület megszavazta, 
hogy nem változnak, mert bár 
minden drágult, az önkormány-
zat növeli a saját részét a támo-
gatásban. Csupán formai, eljá-
rási szabályok változtatása miatt 
módosították a Budaörs város 
zöldfelületeinek és zöldterülete-
inek megóvásáról, használatáról, 
fenntartásáról és fejlesztéséről 
szóló rendeletet. És a 2021. évi 
költségvetési rendeletének mó-
dosítása is formai volg.

Hosszú vita alakult ki 

azonban a 4. napirendi pontról, 
2021. év I. félévi költségvetésének 
végrehajtásáról. Czuczor Gergely 
kezdte azzal, hogy a magyaror-
szági gazdasági növekedés miatt 
itt Budaörsön is 1 milliárdal több 
iparűzési adó folyt be a tavalyi-
hoz képest, ezért szerinte nem 
az államvezetést kell hibáztatni, 
hogy nincs a városnak pénze az 

elvonások miatt, hiszen van, s 
ehhez képest túl szerény a ki-
adási oldal, és intézményvezetők 
panaszkodnak neki, hogy nem 
kapnak támogatást arra, amire 
kérnek. Dr. Bocsi István jegy-
ző válaszolt neki. A szolidaritási 
adó miatti 2,5 milliárd forintnyi 
állami elvonás csak azért nem 
vitte még csődbe a várost, mert 
vannak tartalékai, s ezeket for-
gatta be az önkormányzat az idei 
évi működésbe. Akkor lenne ez 
egyensúlyban, ha 2,5 milliárddal 
lenne több lenne a bevétel, de mi-
vel az kevesebb, a tartalékból kell 
kipótolni, amiből egyébként a fej-
lesztéseket szokták finanszírozni. 
A jegyző arra is reagált, hogy az 
önkormányzathoz nem fordult 
úgy intézményvezető, hogy ne 
teljesítették volna jogos kéréseit. 
Az önkormányzat költségvetése 
annyira rugalmas, hogy amikor 
bejönnek a bevételek, akkor mer 
a városvezetés valamire költeni. 
Ezúttal például 300 millióról is 
döntenek (7. napirend: Döntés 
beruházási, fejlesztési célok mó-
dosításáról: például néhány utca 
felújítása, közvilágítás-hálózat 
bővítése, árokrekonstrukció). 
Egyúttal Dr. Bocsi István meg-
köszönte azoknak a budaörsi 
vállalkozóknak a hozzájárulást 
a költségekez, akik befizették a 
teljes iparűzési adót és nem csak 
a felét, amit a jogszabály szerint 
megtehettek volna, ez 600 millió 
forint plusz bevételt jelentett. A 
polgármester hozzátette, az elvo-
nások miatt a jövő évi költségve-
tést is óvatosan kell tervezgetni.

Monostori-Kalovits Márk 
(BFE) megkérdezte képviselőtá-
rásától, hogy ha ilyen jó helyzet-
ben van az államkassza, akkor 
kérdezzék meg kollégáiktól, mi-
kor kapja vissza Budaörs az el-
múlt évek többszöri 2,5 milliárd-
ját és akkor lehet beszélni arról, 
hogy mire költsék. 

Löfler Dávid szerint az in-
tézményvezetők, akik nem kap-
ják meg azt a támogatást, amit 
kérnek, nem merik felvállalni a 

EZÜSTLÁNC-
DÍJAT KAPOTT 

W I T T I N G H O F F 
TAMÁ S

Polgármesteri Ezüstlánc-
díjat kapott Wittinghoff Ta-
más, Budaörs polgármestere 
a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségétől (MÖSZ) az el-
múlt több mint 30 évben vég-
zett kiemelkedő munkájáért.

Az idén az ezüstlánc-díjat 
Wittinghoff Tamásnak, Buda-
örs polgármesterének ítélték 
oda, Pergő Margit, a Települé-
si Önkormányzatok Országos 
Szövetségének (TÖOSZ) társ-
elnöke, Berhida polgármeste-
re pedig Polgármesteri Arany 
Pecsétgyűrű díjat vehetett át.

A díjakat dr. Gémesi 
György, a MÖSZ elnöke ad ta át.

A Polgármesteri Ezüstlánc-
díj a MÖSZ legrangosabb ki-
tüntetése, azoknak a polgár-
mestereknek az elismerésére, 
akik kimagasló tevékenysé-

gükkel nagyban hozzájárulnak 
a magyar önkormányzatiság 
fejlesztéséhez, életpályájukat 
az önkormányzatok ügyének 
szentelték.

A díj átvételét követően 
Wittinghoff Tamás úgy fogal-
mazott, nagy megtiszteltetés 
számára ez a díj. Polgármes-
terként a legfontosabbnak azt 
tartja, amit a budaörsiektől 
sokszor hallani „Azért válasz-
tottuk ezt a települést, mert 
itt olyan szabad a légkör.” Ezt 
kellene erősíteni – mond-
ta Wittinghoff Tamás, aki 
gondolatait azzal zárta: “Ma 
mindannyiunknak elsősorban 
szabadságra van szükségünk.”
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nevüket, ezért nem tud róla a vá-
rosháza. Egyúttal kérte, hogy le-
hessen Fidesz-KDNP-s képviselő 
jelen azokon az egyeztetéseken, 
ahol az intézményvezetőkkel tár-
gyalnak a költségvetés előkészíté-
sekor. 

Wittinghoff Tamás visszauta-
sította, hogy bárkit hátrány érne 
azért, mert felvállalja az elveit. És 
az sem igaz – tette hozzá -, hogy 
lenne olyan az önkormányzati 
fenntartású intézmény, amelyik 
vezetőjének a jogos kérésére ne 
adott volna a városvezetés megfe-
lelő támogatást. A Pagony óvoda 
az egyetlen jelenleg, amelyikre 
bár megvannak a felújítási ter-
vek, nincs pénz a megvalósításra, 
az állami elvonások miatt.

Minden év őszén felmérik 

a következő év szükséges intéz-
mény felújításait, aminek a fon-
tossági sorrendjét helyszíni be-
járással állapítják meg, amelyen 
minden képviselő jelen lehet és 
észrevételt tehet - egészítette ki 
Lőrincz Mihály.  Az ezt követő 
egyeztetéseken azonban az eljá-
rási rend szerint egyetlen kép-
viselő sem lehet jelen. Dr. Bocsi 
István jegyző elmagyarázta, hogy 
jogszabály szerint a költségve-
tés előkészítése a jegyző feladata 
és felelőssége. De ez nem jelen-
ti azt, hogy csak ő foglalkozik 
vele, hiszen rengeteg szakmai 
egyeztetésre van szükség. Ezek-
be a képviselőket nem vonják 
be, viszont a képviselő javaslatot 
tehet. Erre a most felhasználha-
tó 300 millióra azonban – húzta 
alá a jegyző - a Fidesz-KDNP-s 
képviselők részéről nem érkezett 
semmilyen javaslat. Bíró Gyula 
(BFE) alpolgármester még meg-
jegyezte, hogy az elmúlt öt évben 
legföljebb három javaslata volt a 
költségvetéshez a Fidesz-KDNP 
frakciónak és bejárásokon is egy-
re kevesebben vannak, akiket ez 
érdekel. Molnár Gábor (BFE) 
javasolta, hogy a Fidesz-KDNP-s 
képviselők legalább a bizottsági 
ülésekre járjanak el, ott lehetne 
beszélgetni az ügyekről, és megis-
mertetni az álláspontjukat. Végül 
a szavazásnál csak 11 képviselő 
fogadta el az I. félévi költségvetés 
végrehajtásáról szóló határozatot, 

a három Fidesz-KDNP-s képvise-
lő tartózkodott

A továbbiakban 
 – egy kivételével – 

minden napirendi pontot egy-
hangúan megszavaztak a kép-
viselők. A kivétel a „Szilvás” 
eladásának szándékáról szóló 
(nyilvános pályázat útján törté-
nő) 20. napirendi pont volt, ahol 
arról alakult ki vita, hogy nem 
kéne eladni (Fidesz-KDNP), 
mert ez az utolsó nagy, egybe-
függő terület a városban. Az 
eladás mellett (BFE) viszont az 
szól, hogy egy olyan bevétel, amit 
nem lehet elvenni a várostól. 
Czuczor Gergely felvetette, hogy 
a leendő vevő esetleg lakóparkot 
épít ide, ami rontani fogja a vá-
ros élhetőségét. Wittinghoff Ta-
más elmondta, hogy a pályázat 
kiírásában szerepel, hogy nem 
lehet lakóparkként hasznosítani 
a területet. Monostori-Kalovits 
Márk mindenkit megnyugodta-
tott, hogy most csak egy pályázat 
kiírásáról dönetenek, a pályáza-
tok elbírálása még messze van, a 
hasznosításról majd akkor lehet 
vitázni. 11 igen és 3 nem szava-
zattal végül elfogadták az előter-
jesztést.

Az 5. napirend egy törvé-
nyességi felhívás arra vonatko-
zóan, hogy egyes települések a 
10 tonnásnál nagyobb tehergép-
járműveket csak a közútkezelő 
engedélyével engedje az útra. A 
6.-ban megszavazták Monostori-
Kalovits Márkot a Kamaraerdei 
Településrészi Önkormányzat el-
nökévé az elhunyt Kisfalvi Péter 
helyett. A 8. napirendben a Covid 
miatt adminisztratív ügyek ren-
dezése miatt módosítottak a te-
lepülésrendezési szerződésen. A 
9. napirendben Kamaraerdő te-
lepülésrészen felállítandó felnőtt 
kondipark létesítését szavazták 
meg. A 10. napirend alatt jóvá-
hagyták a Budaörsi vízellátó-vízi-
közművek fejlesztési, felújítási és 
pótlási terveit a 2022-2036 közöt-
ti időszakra vonatkozóan. Ker-
tészeti tevékenységek biztosítása 
okán szükséges a BTG keretszer-
ződésének módosítása, ez volt a 
11. napirend. A 12. napirendben 
elfogadták a BUILD UPON, azaz 

egy klímavédelmi projekt beszá-
molóját és a hozzá kapcsolódó 
feladatokat, amelyeket Budaörs 
Város Önkormányzata első kör-
ben saját épületeire és projekt-
jeire bevezet. Farkas Benedek 
hozzászólt ehhez, mert fontosnak 
tartja, hogy Budaörs ilyen nagy-
szabású projektben vett részt és a 
klímavédelem eszméje miatt.

A 14. napirendtől a 17. napi-
rendig az önkormányzati ingatla-
nok bérleti szerződések meghosz-
szabbításáról és a bérleti díjainak 
változásait fogadták el, a 18. na-
pirendben adásvétel részletfize-
tési kötelezettséget halasztottak. 

A 19. napirend mélygarázs épí-
téséről döntött a sportpályánál. A 
21. napirendben egy olyan hatá-
rozatot fogadtak el, mely pályázat 
kiírásáról szól a külterület, 058/2 
és 058/8 helyrajzi számú ingat-
lanok hasznosítására, autómosó 
üzemeltetése céljából. A 22. egy, 
a városházára vonatkozó bérle-
ti szerződés módosításáról szól, 
melyre a közüzemi díjak jelentős 
emelkedése miatt indokolt. A 23. 
napirendben a Nefelejcs utcá-
ban, egy korábban elkerített rész 
értékesítéséről szólt. A 24. napi-
rendben elfogadták a képviselők 
Budaörs Város Szociális Szolgál-
tatástervezési Koncepcióját. A 
25. napirendben a rászorulóknak 
biztosítandó szociális tüzifát sza-
vazták meg a téli időszakra. A 
26. napirendben megszavazták a 
Budaörsi Latinovits Színháznak 
egy nagyobb összeget a bevétel-
kiesés miatt. A 27. napirendben 
működési kiadások átcsoporto-
sítását fogadták el, mely mögött 
a képviselői munka informatikai 
támogatása áll.

Legutoljára négy 

olyan napirendi pontot fogadtak 
el, melyek eredetileg nem szere-
peltek a testületi ülés meghívó-
ján, de az ülés elején sürgősség-
gel megszavazták. Az egyikben 
megválasztották Hauser Pétert 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
tagjává az elhunyt Kisfalvi Péter 
helyett. A másikban egy fizeté-
si számla megnyitásáról szólt, 
melyet a Magyar Államkincstár 
Európai Uniós forrásból nyújtott 
költségvetési számla kezelésére 
szükséges nyitni. A harmadik 
pontban elfogadták, hogy Egri 
Pétert delegálják tagnak három 
éves időtartalomra a BUDAÖRS-
HŐ Kft. Felügyelő Bizottságába. 
Az utolsó napirendi pontban egy 
önkormányzati ingatlan egy ré-
szének hasznosításáról szavaztak, 
ez a Patkó utca 1. szám alatt van 
és itt a BULÁKE számára biztosí-
tanak helyet.

B. É. 

TováBBi cikkeink  
a városházán TörTÉnTekről: 

https://budaorsinaplo.hu/

category/arhivum/varoshaza/

KÉTSZÁZ FÁT 
ÜLTET 
BUDAÖRS

2021 októberében és 
novemberében  
200 fát ültet Buda-
örsön az önkormány-
zat a helyi cégek, 
civil szervezetek  
és a lakosság össze-
fogásával a 
CITIES4CSR elneve-
zésű URBACT-projekt 
keretében. Az akció-
hoz várják magán-
személyek és cégek 
csatlakozását is. 

Az URBACT-program 
olyan európai város-
ok közötti partnersé-
geket támogat, ame-
lyek közösen dolgoz-
nak ki fenntartható-
sági szempontoknak 
megfelelő városfej-
lesztési gyakorlato-
kat, és adják át egy-
másnak az ezzel kap-
csolatos tapasztala-
tokat és tudást. 

A projekttel kapcso-
latban bővebb felvi-
lágosítás kérhető  
Szabó Sándor pályá-
zati koordinátortól:  
szabo.sandor@
budaors.hu, 
+36 (23) 880-438
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S O K A N U TA LTÁ K R O S S Z H E LYR E A G É PJ Á R M ŰA D ÓT 

ezt lehet tenni…
A gépjárműadóval 
 kapcsolatos adóztatási 
feladatokat 2021-től  
a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV)  
vette át az önkormány-
za toktól. 

 Az első részletet március 
15-e helyett április 15-éig 

kellett befizetni, az adó második 
részletét szeptember 15-éig. S bár 
a NAV mindenkit, akinek gépjár-
műadót kell fizetnie értesített a 
változásokról és az aktuális össze-

gekről, nagyon sokan a korábbi, 
önkormányzati számlákra utal-
tak. Így az önkormányzati adó-
számlán túlfizetésük keletke-
zett, a NAV-nál azonban hiány.

Így van ez Budaörsön is – 
mondta kérdéseinkre válaszolva 
az adóiroda munkatársa. Az álta-
lános szabályok szerint a túlfize-
tésről évente kétszer küldenek 
üzenetet az ügyfeleknek – ismer-
tette -, de a visszafizetéshez ez 
nem elég. Ahhoz az ön kormány-
zat honlapján vagy személyesen 
a recepción elérhető kérelem 
nyomtatványt is ki kell tölteni 
és benyújtani. Egy bizonyos ösz-

szeghatár felett (ez önkormány-
zatonként változó, nálunk 2000 
Ft) küldenek soron kívül is érte-
sítést a túlfizetésről – tudtuk meg 
-, de erre a NAV átállás miatt alig 
van szabad kapacitásuk. Ezért 
arra kérik a gépjármű tulajdo-
nosokat, hogy figyeljenek oda 
jobban az átutalásnál.

A gépjárműadót tehát már  
a 410-es adónemhez tartozó, 

10032000-01079160 
számú, NAV Belföldi 

gépjárműadó bevételi számlára 
KELL UTALNI

T I S Z TA É S V I R ÁG O S B U DAÖ R S É R T 

pályázat díjazottjai
A Tiszta és Virágos 
Budaörsért pályázat 
eredményhirdetése volt 
szeptember utolsó nap-
ján a városháza díszter-
mében.  Huszonnégy,  
a szabályoknak megfe-
lelő pályázat érkezett  
az idén tavasszal  
közzétett önkormány-
zati felhívásra. 

A TISZTA ÉS VIRÁGOS  
BUDAÖRSÉRT CÍMET  
A KÖVETKEZŐK KAPTÁK:

Az 1. számú „Családi ház és 
környezete” kategóriában a Bi-
zottság egy első, egy második és 
egy harmadik helyezettet hirdet:

1. hely: Vicsai Lászlóné –  
Budaörs, Budafoki u. 16.

2. hely: Jakab Zoltánné –  
Budaörs, Erdélyi u. 5.

3. hely: Márté Istvánné –  
Budaörs,  
Törökugrató u. 12.

 

A 2. számú „Lakótelepi elő-
kertek, társasházak közterületi 
kiültetései” kategóriában a 
Bizottság egy első, egy második 
és kettő harmadik helyezettet 
hirdet:

1. hely: Komáromi Ferenc – 
Budaörs, Ifjúság u. 16. 

2. hely: Mitrocsák Lászlóné – 
Budaörs, Ifjúság u. 14.

3. hely: dr. Varga Gábor  
(társasház) – Budaörs, 
Lévai u. 1-15.

3. hely: Kisberk Tamás  
(társasház) – Bu-
daörs, Napsugár 
stny. 4.

 

A 3. számú „Balkonok, 
erkélyek” kategóriában egy első 
helyezettet és egy második helye-
zettet hirdet a bizottság:

1. hely: Hoch Brigitta –  
Budaörs, Szabadság út 
14. 2 lph. I/1.

2. hely: Mitrocsák Lászlóné – 
Budaörs,  
Ifjúság u. 14. I/5. 

A 4. számú „Gazdasági társa-
ságok, szolgáltatók, nem gaz-
dálkodó szervezetek (pl. civil 
szerveződések, alapítványok, 
egyesületek, egyházak)”  
kategóriában helyezettek:
1. hely: Gasparik Krisztina –  

Budaörs,  
Szabadság út 78.

2. hely: Halász Erika – Budaörs, 
Budapesti út 77.

3. hely: Szigeti Attila,  
AKA-S Bt. – Budaörs, 
Budapesti út 106.

A Bizottság három különdíjat 
hirdet az 1. számú „Családi ház 
és környezete” kategóriában:

Krix György –  
Budaörs, József Attila u. 29.
Tóth Hajnalka –  
Budaörs, Deák Ferenc u. 32.
Matolcsi Zita –  
Budaörs, Petőfi u. 6.

Fotók a nyertes kertekről az online újságon!

DR. GAMAL
 ELDIN MOHAMED 
K A P TA A B U DAÖ R S 
E G É S Z S É G Ü G YÉ É R T 

D Í J AT
Szeptember 15-én délelőtt 

11 órakor, a városháza udva-
rán ünnepélyes keretek kö-
zött adták át a Budaörs Város 
Önkormányzata által alapított 
Budaörs Egészségügyéért Díjat 
ünnepi testületi ülés keretében. 
Az idei díjazott Dr. Gamal Eldin 
Mohamed orvosprofesszor, 
akit sokan ismernek a budaörsi 
Egész ségügyi Központból. 

A reggeli képviselő-testületi 
ülést 11 órakor ünnepi testületi 
ülésre került sor a városházán, 
amit a jó időre való tekintettel 
az épület belső udvarán tar-
tottak meg. A rendezvényen 
átadták a Budaörs Város Ön-
kormányzata által alapított Bu-
daörs Egészségügyéért Díjat, 
melyet olyan személy kaphat, 
„aki aki hosszú időn keresztül 
magas szakmai színvonalon fej-
tette ki tevékenységét a lakosság 
egészség megőrzése, a betegsé-
gek meg előzése, a betegek gyó-
gyítása érdekében.” 

Wittinghoff Tamás polgár-
mester elmondta, mennyit 
köszön het a város a professzor-
nak, hiszen amikor a buda-
örsi  Egészségügyi Központba 
ke rült, nagymértékben javult 
az ellátás színvonala, és az itt 
működő egynapos sebészet is 
általa lett nemzetközi hírű.  Dr. 
Gamal Eldin Mohamed a tőle 
megszokott szerénységgel kö-
szönte meg a díjat, s kifejezte 
örömét, miszerint Budaörsön 
nem csak betegei, hanem sok 
barátja is van. 

BőveBBen: 

https://budaorsinaplo.hu/

dr-gamal-eldin-mohamed-kapta-a-

budaors-egeszsegugyeert-dijat/
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I N T E R J Ú N K A Z E N E R G E T I K A I  S ZO LG Á LTATÁ S O K I G A ZG ATÓ J ÁVA L

A Veolia veszi át 
a távhőszolgáltatást a BTG-től

Budaörs távhőszolgálta-
tását korábban az önkor-
mányzat saját cége, a 
BTG Kft. látta el, ám az 
idén az önkormányzat 
koncessziós pályázatot 
írt ki, melynek nyertese 
a Veolia Energia 
Magyarország Zrt. 

 Így 2022. január elsejétől 
egy új cég, a Budaörs-Hő 

Kft.vesz át a feladatot. Jelent-e ez 
bármilyen, a fogyasztók szem-
pontjából azonnal és hosszabb tá-
von érzékelhető változást? – egye-
bek között ezt kérdeztük Császár 
Csaba, energetikai szolgáltatások 
igazgatótól.

 Azt, hogy önök vették át a 
feladatot az önkormányzat sa-
ját cégétől, jelent-e bármilyen, 
a fogyasztók által érzékelhető 
változást?
A fogyasztók számára nem jár 
érzékelhető változással a táv-
hőszolgáltatás üzemeltetőjének 
váltása. A Veolia Energia Ma-
gyarország Zrt. a Budaörs Város 
Önkormányzata által kiírt köz-
beszerzés nyerteseként 25 évre 
szóló koncessziós szerződést 
kötött a budaörsi távhőhálózat 
üzemeltetésére. A szerződést 
szeptember 27-én írta alá az ön-
kormányzat és az új szolgáltató. 
Az új távhőszolgáltató neve 
BUDAÖRS-HŐ Kft. lesz, mely 
a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal engedélye-
zésének függvényében, a tervek 
szerint 2022. január 1-én kezdi 
meg a működését. Ez a változás 
a felhasználókat közvetlenül nem 
érinti, hiszen a szolgáltatás igény-
bevételével a fogyasztók és az új 
szolgáltató között automatikusan 
létrejön a szerződéses kapcsolat. 
Az új koncessziós megállapodás 
után azonban a jövőben tovább 

javulhat a távhőszolgáltatás haté-
konysága, erősödik az ellátás- és 
üzembiztonság, illetve újabb fo-
gyasztók távhőrendszerhez való 
csatlakozására is számítunk.

 Az egyes fogyasztóknak tehát 
nem kell önökkel új szerződést 
kötniük? De kitől kapjuk, illetve 
kinek utaljuk a jövőben a szám-
lát? És a távhődíjat, melegvíz-
szolgáltatási díjat stb. a hatályos 
jogszabályok betartása mellett 
(rezsicsökkentés…) az önkor-
mányzat, önök vagy közösen 
határozzák meg? Nem formai-
lag, tartalmilag kérdezem. Ma-
rad-e például az alapdíj+mért 
fogyasztás szerinti elszámolás 
rendszere?
A BUDAÖRSHŐ Kft. a jövő év 
közepén tervezi új szerződések 
megkötését a felhasználói közös-
ségekkel a jelenlegi szerződések-
kel megegyező tartalommal és 
azonos feltételekkel. Ez az admi-
nisztrációs lépés tehát nem jelent 
érdemi változást a szerződéses 
konstrukcióban, sem az ellátás-
ban. Az adminisztráció menetéről 
a felhasználókat részletesen tájé-
koztatni fogjuk.  A távhő- és me-
legvíz-szolgáltatás díját továbbra 
is az árhatóság határozza meg, 
tehát változatlan marad a megszo-
kott alapdíj és a mért fogyasztás 
szerinti hődíj elszámolása is.

 Hol működik majd az ügyfél-
szolgálat?
Az ügyélszolgálat a tervek szerint 
a budaörsi lakótelepen, egy erre 
a célra bérelt irodában működik 
majd. A pontos helyszín még nem 
hivatalos, de az új szolgáltató idő-
ben tájékoztatja majd ügyfeleit a 
részletekről.

 Miért pályáztak a koncesz-
szióra? 
A Veolia Energia Magyarország 
Zrt. már több mint 25 éve a ma-
gyar energetikai piac meghatá-

rozó szereplője. 25 városban van 
jelen távhőtermelőként, és 13 vá-
rosban szolgáltatja a távhőt, köz-
tük Ajkán, Cegléden, Dorogon, 
Dombóváron, Esztergomban, 
Érden, Nyergesújfalun, Siklóson 
mintegy 20 ezer lakossági és in-
tézményi felhasználó számára. 
A vállalat logikus és megalapo-
zott lépése volt tehát a pályázás 
a budaörsi távhőhálózat üzemel-
tetésére. Hosszú távú, szakmai 
befektetőként a Veolia célja, hogy 
minden helyszínen megbízhatóan 
termelje és szolgáltassa a távhőt, 
minél több fogyasztó számára. 
Ahol lehetséges, szolgáltatása-
inkat megújuló energiaforrások 
segítségével biztosítjuk, ezzel is 
hozzájárulva a fenntarthatóbb, 
környezetkímélő energiafogyasz-
táshoz.

 Mikortól és milyen kisebb 
és nagyobb beruházásokat ter-
veznek a fűtőműben vagy a há-
lózatban a szolgáltatás javítása 
érdekében?
Az új szolgáltató célja és törvényi 
kötelessége a szolgáltatás folya-
matos, üzembiztos fenntartása, 
amelyhez a jövőben elengedhe-
tetlen lesz a műszaki rendszerek 
szakszerű karbantartása és persze 
a szükség szerinti fejlesztése is. Az 
indulás után ez a következő évek 
feladata lesz. Minden fejlesztési 
tervet egyeztetni fog a szolgáltató 
az önkormányzattal.

 A koncessziós díjat mi alap-
ján számolták ki és a tervezett 
beruházásokkal együtt mennyi 
idő alatt kalkulálnak megtérü-
léssel?
A koncessziós díj a felek között le-
folytatott tárgyalások eredménye-
ként alakult ki, melynek összege 
független a beruházástól. A kon-
cessziós díjat az önkormányzat 
saját hatáskörében fogja felhasz-
nálni. A tervezett beruházásokat 
az új szolgáltató nem a koncesz-

sziós díj terhére, hanem saját ha-
táskörben fogja megvalósítani az 
üzembiztonság fenntartását szem 
előtt tartva.

 Mint mondta, szándékukban 
áll bővíteni a távhőszolgáltatás-
ba bevont épületek, intézmények 
stb., tehát az ügyfélkör számát is. 
Milyen mértékben?
A későbbiekben meg fogjuk 
vizsgálni annak lehetőségét, 
hogy a rendszer kapacitásának 
erejéig milyen lehetőség van a 
távhőrendszer bővítésére, de 

egyelőre ennek nagyságát nem 
tudjuk. Munkatársaink és az új 
szolgáltató mindent meg fog 
tenni annak érdekében, hogy a 
szolgáltatóváltás zökkenőmentes 
legyen. A fogyasztókat időben 
tájékoztatni fogjuk a szolgáltató-
váltással kapcsolatos informáci-
ókról és az esetleges teendőkről, 
ahogyan tettük ezt a tavaly az 
ajkai távhőszolgáltatás átvétele-
kor is.

ee

a cÉgről BőveBBen: 

https://www.veolia.hu/hu 

A cég központja, illetve székhelye is 
Budaörsön található,  

a Szabadság út 301. alatt
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E Z A K É TS Z Á Z N É G Y Z E T M É T E R N AG YO N J Ó L J Ö N

Új helyszínnel bővül 
a betegellátás

Október 1-jén elindult 
és még idén befejeződik 
a Kossuth Lajos utca 5. 
alatti épület felújítása 
és átalakítása – tájékoz-
tatott a Budaörsi 
Egészségügyi Központ. 
Az új területeket a labor 
és az alapellátások 
vehetik majd használat-
ba, helyet szabadítva fel 
a járóbeteg-szakrende-
lések számára a főépü-
letben.

 Alig fejeződött be az 
Egészségügyi Központ 

műtőszintjének bővítése és kor-
szerűsítése a szakrendelő Kos-
suth utca 9. alatti főépületében, 
a munka a szomszédos épület 
renoválásával folytatódik. 

A Kossuth utca 5. alatti 
ingatlant az intézmény szept-
emberben vehette birtokba. A 
tervek villámgyorsan elkészül-
tek, a kivitelezés október 1-jén 
kezdődött meg. A felújításra a 
szakrendelőt üzemeltető Jump 
Consulting Kft. nettó 16  mil-
lió forintot biztosít saját for-
rásból. 

Az átadás céldátuma 2021. 
november 30. Ezt követően 
az új épületbe az alapellátások  
– felnőtt háziorvosi rendelések, 
fogorvosok –, a foglalkozás-
egészségügy és a labor költözik 
át. A profiltisztítás nyomán 
megszűnik a szűkösség a járó-
beteg-szakrendeléseken. „Bát-
ran használok nagy szavakat: a 
szomszédos épület bevonásával 
a budaörsi egészségügy legna-
gyobb adósságát tudjuk törlesz-
teni” – értékel Zsákai Zoltán, a 
Jump Consulting ügyvezetője. 

A kétszáz négyzetméter össz-
alapterületű Kossuth utca 5. ere-
detileg fizikoterápiának épült, 

ám sosem vették használatba. A 
korábbi üzemeltető felszámolása 
miatt az ingatlan banki zár alá 
került, mindmostanáig nem le-
hetett hozzáférni. 

„Szép, tágas, napfényes tere-
ket nyerünk, tévedés azonban 
azt gondolni, hogy az épülethez 
azonnal beköltözhető állapotban 
jutottunk hozzá – mondja Zsákai 
Zoltán. – A kikapcsolt közüzemi 
szolgáltatások vagy a karbantar-
tás hiánya hat év alatt éppúgy 
nyomot hagy egy épületen, mint 
ha munka folyt volna benne, és 
akkor a nyestek által megrágott-

lelakott légtechnikáról még nem 
is beszéltünk. Ezért van most 
szükség teljes renoválásra.”

A Jump Consulting Kft. a 

budaörsi járóbeteg-ellátást 2016 
őszétől látja el, 2018. január 
1-jétől a várossal kötött tízéves 
feladatellátási szerződés kereté-

ben. A cég – amely 2020 októbe-
rében csatlakozott a dinamiku-
san fejlődő TritonLife Csoport-
hoz – ez alatt az idő alatt nettó 
180 millió forint épületfelújítási 
és 80  millió forint eszközberu-
házással járult hozzá a budaörsi 
egészségügy korszerűsítéséhez 
és bővítéséhez. 

Az önkormányzat által biz-
tosított, saját erőből felújított 
Farkasréti úti mozgásszervi 
szakrendelőt és a most meg-
szerzett Kossuth utca 5.-öt is 
beleszámítva a budaörsi betegek 
gyógyításra rendelkezésre álló 
terület ugyanebben az időszak-
ban 20 százalékkal nőtt.

INDUL A MAMMOGRÁFIA

Az egynapos sebészeti részleg nyári átépítése során 
számos szakrendelés költözött ideiglenes helyre, fel-
függeszteni azonban csak egyetlen szakellátást, a 
mammográfiát kellett. A kényszerszünetet az intéz-
mény új, nagy értékű ún. direkt digitális mammográfiás 
rendszer beszerzésére használta ki. A mammográfia a 
földszinten kap helyet és október végén indul újra; a 
telepítéshez a szakrendelésnek otthont adó helyiséget 
megfelelő sugárvédelemmel kell ellátni.
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N E  C S A K  K A R Á C S O N Y K O R  S E G Í T S . . .

A F E LT É T E L N É L K Ü L I  A L A PJ Ö V E D E L E M

Út egy jobb világ felé
Szeptember 21-től 26-ig 
zajlottak a 14. Nemzet-
közi Alap jövedelem Hét 
programjai, amelyhez 
Budaörsön az Első 
Magyar Feltétel Nélküli 
Alap jövede lemért (FNA) 
Egyesület csatlakozott. 
Volt filmvetítés, beszél-
getések a PostART-on  
és a nyugdíjas klubban. 
Érzékelhető volt,  
hogy a megjelentek 
többsége nem érti, 
miért lenne ez jó. 

 A 14. Nemzetközi Alapjö-
vedelem Hét célja az volt, 

hogy minél többen csatlakoz-
zanak a „Feltétel Nélküli Alap-
jövedelmek bevezetése az egész 
EU-ban” címmel elindított alá-
írásgyűjtéshez, mely egy polgári 
kezdeményezés annak érdeké-
ben, hogy az Európai Parlament 
érdemben foglalkozzon a témá-
val. Ehhez legalább hét európai 
uniós országból egymillió em-
ber aláírása szükséges, s ebből 
arányaiban tizennégyezer alá-
írást kell összegyűjteni Magyar-
országon. A kezdeményezéshez 
személyes adataink megadásával 
lehet csatlakozni ezen a linken: 
https://eci.ec.europa.eu/014/
public/#/screen/home

Az Első Magyar Feltétel 
Nélküli Alapjövedelemért 
Egyesület budaörsi alapítója és 
szervezője, Langer-Dombrády 
Évamária. Az első napon - sajnos 
az igen kis számú érdeklődőnek - 
előbb levetítette a Free Lunch So-
ciety Come Come Basic Income 
című dokumentumfilmet. Ebből 
kiderült, hogy már voltak ilyen 
irányultságú kísérletek néhány 
évtizede az Egyesült Államokban 
és Kanadában, de félbehagyták 
azokat és nem is dolgozták fel a 

kapott adatokat. A feltétel nél-
küli alapjövedelemhez hasonló 
juttatás jár azonban az alaszkai-
aknak és egy namíbiai falu lakó-
inak, csak máshogy nevezik. Az 
ő életükben pozitív előrelépést 
jelentett a jövedelem-kiegészítés, 
s ezek a példák bizonyítják, hogy 
belátással, becsülettel és szorga-

lommal ésszerűen tudnak élni a 
lehetőséggel az emberek. A film 
szereplői gazdasági szakemberek. 
Nyilatkozataikból kiderül, hogy 
az alanyi jogon járó alapjövede-
lem ötlete nincs annyira elru-
gaszkodva a valóságtól, ahogy 
első hangzásra tűnik. A szegény-
ség enyhítésének elméletén kívül 
ráadásul idővel egyre aktuálisabb 
lesz a kérdés, mert egyre keve-
sebb munkahely lesz emberek 
számára a gépesítés, a robotok 
használata miatt. Milliók vál-
nak majd egy csapásra munka-
nélküliekké.

 A második napon, immár a 
nyugdíjklubban zajlott beszélge-
tésen sok volt ugyan az érdeklő-
dő, de jellemzően nem tudták, 
mire jöttek el. Az FNA tehát egy 
olyan jövedelemforrás lenne, 

ami mindenkinek, születésétől 
a haláláig alanyi jogon járna 
úgy, hogy ehhez nem kell meg-
felelni semmilyen feltételnek – 
hangzott el. Összege nagyjából 
fedezné a létfenntartás költsé-
geit, „Az alapjövedelem létbiz-
tonságot nyújt, függetlenséget biz-
tosít és szabadságot ad.”

 Vajon a nyugdíjasoknak 
miért lenne előnyös? – tette fel 
a kérdést a 85 éves Harasztos 
Marie. Aki  arra buzdított, hogy 
minél többen írják alá a polgári 
kezdeményezés benyújtásához 
szükséges ívet. „Lehet, hogy mi 
nem érjük meg ennek a beveze-
tését, mi, akik itt vagyunk, de 
felelősséggel tartozunk a jövő 
nemzedékéért. A gyermekein-
kért, az unokáinkért” – érvelt, 
érzelemtől fűtött hangon.

Hogy milyen mesze van még 
a társadalmi megegyezés e té-
mában azt jól tükrözi, hogy a 
nyugdíjas házban egybegyűltek  
inkább a kifogásokat keresték, 
hogy miért nem látják jogosnak 
az alapjövedelmet, mintsem 
annak előnyeit taglalták volna. 
Van, aki szerint nem az állam fel-

adata, hogy annak is adjon pénzt, 
akinek “nincs kedve” dolgozni, 
illetve az sem igazságos, hogy aki 
nem érdemli meg, az is kapja az 
alapjövedelmet. De hiszen külön-
böző segélyek formájában most is 
kapnak ők is pénzt, és azért, mert 
valóban vannak munkakerülők, 
miattuk   kerüljenek hátrány-
ba a többiek? – reagált Langer-
Dombrády Évamária.

Más azt firtatta, hogy: „De ki 
termeli ezt meg?”  „A robotokkal 
dolgoztató vállalatok” – vála-
szolta Harasztos Marie, hangsú-
lyozva, hogy ez az aláírás most 
még csak azért kell, hogy egyál-
talán foglalkozzanak a témával 
az Európai Parlamentben. 

A szervezők több példát fel-
hoztak arra, hogy a társadalom 
nagy részének milyen nagy szük-
sége lenne a munkából szárma-
zó jövedelmének kiegészítésére. 
Ráadásul a munkajövedelmek 
elosztása távolról sem igazságos, 
lám, a pandémia idején derült ki 
az is, hogy a legfontosabb mun-
kák a legalulfizetettebbek: az 
ápolónő, aki a betegeket ápolja 
a gyógyulás érdekében, a boltos, 
akitől élelmiszert lehet vásárol-
ni, a takarító, aki közvetlenül a 
kórokozók ellen van bevetésen, 
mind-mind alig megbecsült tag-
jai a társadalomnak és ez a fizeté-
sükön is megmutatkozik. Rend-
jén van ez így? 

Borhegyi Éva

BőveBBen: 

https://budaorsinaplo.hu/

ingyen-penz-sokan-csak-elinnak-

vita-es-ertetlenseg-a-feltetel-nelkuli-

alapjovedelemrol-a-budaorsi-

nyugdijas-hazban/

https://budaorsinaplo.hu/

a-het-temaja-feltetel-nelkuli-

alapjovedelem-filmvetites-volt-a-

postart-on/

https://budaorsinaplo.hu/budaorsi-

esemenyek-a-nemzetkozi-

alapjovedelem-heten/
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Magasan képzett
szakorvosok az Ön

egészségéért!

www.budakeszimedical.hu info@budakeszimedical.hu
+36 30 216 00902092 Budakeszi, Fő utca 247.

Nőgyógyászat
Endokrinológia
Szemészet
Sebészet, proktológia
Bőrgyógyászat, kozmetológia
Teljeskörű ultrahang
Belgyógyászat
Foglakozás egészségügy,
üzemorvos
Pszichológia
Labordiagnosztika
Gyógytorna
Szülésre felkészítő tanfolyam

Ingatlant vettem, mennyi az illeték?
Az adásvételkor azon-
nal felmerülő kérdés, 
hogy mennyi illetéket 
kell fizetni. Az illeték 
mértéke nagyban 
függ attól, hogy a 
vásárolt ingatlan lakó-
ingatlannak minő-
sül-e. De vajon min-
den lakóingatlan, ami 
annak látszik? 

A legtöbben ismerik azt a sza-
bályt, hogy lakástulajdon vásár-
lásakor, ha a vevő a másik lakás 
tulajdonát a vásárlást megelőző 
három éven belül, vagy a vásárlást 
követő egy éven belül eladja, a vá-
sárolt és az eladott lakástulajdon 
forgalmi értékének a különbözete 
alapján kell az illetéket kiszámítani. 

Az illeték mértéke 4%. De vajon mi 
minősül lakástulajdonnak? 

Környékünkön is sok olyan 
ingatlan van, ami minősítése a tu-
lajdoni lapon hétvégi ház, udvar, 
gazdasági épület. Többek között 
a hétvégi házaknál jellemző, hogy 
ott életvitelszerűen élnek családok. 
Fontos azonban, hogy pl. a hétvégi 
ház nem minősül lakóingatlannak, 
tehát az illetékkedvezmény nem al-
kalmazható ezek tekintetében.

Az illetéktörvény értelmező 
rendelkezése egészen konkrétan 
megmondja, hogy mi a „lakástulaj-
don” fogalma: lakás céljára létesí-
tett és az ingatlan-nyilvántartásban 
lakóház, vagy lakás megnevezéssel 
nyilvántartott, vagy ilyenként fel-
tüntetésre váró ingatlan a hozzá 
tartozó földrészlettel. Lakásnak 
minősül az építési engedély szerint 
lakóház céljára létesülő építmény 
is, amennyiben annak készültsé-
gi foka a szerkezetkész állapotot 

(elkészült és ráépített tetőszer-
kezet) eléri. Ha az ingatlan-nyil-
vántartásban tanyaként feltün-
tetett földrészleten lakóház van, 
az épület – a hozzá tartozó kivett 
területtel együtt – lakástulajdon-
nak kell tekinteni. Nem minősül 
lakástulajdonnak a lakóépülethez 
tartozó földrészleten létesített, a 

lakás rendeltetésszerű használatá-
hoz nem szükséges helyiség még 
akkor sem, ha az a lakóépülettel 
egybeépült (garázs, műhely, üzlet, 
gazdasági épület, stb.), továbbá 
az ingatlan-nyilvántartásban lakó-
házként (lakásként) nyilvántartott 
olyan épület, amelyet az illetékkö-
telezettség keletkezését megelő-
zően már legalább 5 éve más célra 
hasznosítanak.

Ez a bonyolult fogalom megha-
tározás is jól érzékelteti, hogy gyak-
ran komolyabb megfontolás tárgya 
az illeték kiszámítása. Ha kalkulál-
nak, kérdezzenek. Sok pénz múlhat 
rajta. Természetesen az adásvételi 
szerződést készítő ügyvéd minden 
esetben segíteni tud az illetéksza-
bályok között eligazodni. 

 dr. Moravcsik kriszTina

BőveBBen: 

moravcsik.hu
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Nőgyógyászat
Budakeszi Medical

Orvosközpont
2092 Budakeszi, Fő utca 247.

Rendelési idő:
szerdán 12 órától

Bejelentkezés:
+36 20 952 5228

www.binobruno.com

LEHETŐ LEGMAGASABB ÁRON 
ÉS LEGJOBB FELTÉTELEKKEL

S Z E D E R  K R I S Z T I N A

06 70 314 6685I N G AT L A N S Z A K É R T Ő

É R T É K E S Í T S E  I N G AT L A N ÁT  A

www.dhprime.hu

Kulcs az 
ingatlan

ügyekhez

BÍZZA SZAKÉRTŐRE  
INGATLANÜGYEIT!

személyre szabott 
stratégia

valódi támogatás

teljes ügyintézés  
a birtokbaadásig
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GYORSAN REPÜLNEK AZ ELSŐ SULIS HETEK…

Épp csak becsöngettek 
szeptember elsején és 
máris tervezgetjük,  
hol pihenjünk az őszi 
szünetben.

A gyorsan repülő iskolai na-
pok mögött rengeteg élmény, 
tanulás rejlik. A MátrixSuli életé-
ben nagy változást hozott, hogy 
tagintézmény vezetőnk messze 
költözött Budaörstől. Utódja, 
Halász Lívia, nagy lendülettel, 
tele ötletekkel vette át az isko-
la irányítását, a fiatalos, tanítói 
csapat vezetését. Idén nyáron 
frissítettük oktatási programunk 
elemeit is, projektoktatás, él-
mények és tapasztalati úton 

szerzett tudás, sokféle játékme-
chanizmus jellemzi a sulis min-
dennapokat.

Nagy hangsúlyt fektetünk az 
élményalapú-, projektoktatásra. 
A mini osztálylétszámok lehe-

tővé teszik, hogy a tanárok és 
diákok közösen, többféle mód-
szerrel, többféle eszközzel dol-
gozzák fel a tananyagokat, így 
a tanulás valódi élmény lehet, 
a megszerzett tudás pedig job-
ban rögzül a fejekben. 

A fenntartható oktatást is a 
zászlónkra tűztük. Ezalatt nem 
csak azt értjük, hogy szelektí-
ven gyűjtjük a szemetet, cé-
lunk, hogy a diákok tisztában 
legyenek azzal milyen hatással 
vannak környezetünkre, mind 
ökológiai, mind társadalmi, 
gazdasági szempontból. Sze-
retnénk, hogy az iskolában 
eltöltött évek gondtalan gyer-
mekkort, gondolkodni tudó és 
akaró kamaszokat, felnőtteket 
adjanak.

Idén szeptemberben két 
első osztályt indítottunk el, tíz-
tíz fővel. Játékos felvételi prog-
ramsorozat során válogattuk az 
osztályokba kerülő gyermeke-
ket. A  jó csoportdinamikának, 
az azonos képességeknek kö-
szönhetően, élvezetes a tanulás, 
könnyű a haladás az elsős tan-
anyagban. Sok idő jut a tanulá-
sa mellett más fontos területek 
fejlesztésére is. A tanítók rea-
gálni tudnak a diákok aktuális 
hangulatára, egy-egy jeles nap 
köré szerveznek programokat, 
stresszmentes, elfogadó kör-
nyezetet biztosítanak. A reggeli 
beszélgető körben meghallgat-
ják egymást, osztoznak egymás 
örömében. 

Ebben a támogató, családi-
as légkörben élmény a tanulás 
minden kisdiáknak! 

Általános iskolánk jelenleg 
1-6. osztályig fogad diákokat. 
Évközbeni átjelentkezésre is van 
lehetőség. 

www.matrixsuli.hu/budaors/ 
0670/770-2256
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MÁ R A B U DAÖ R S E G YI K ,  H A N E M A L E G F O N TO S A B B K U LT U R Á L I S  S Z Í N T E R E L E T T…

PostART kínálat
Zenei programok, kiállí-
tások, a PostART kínála-
tát folyamatosan érde-
mes figyelni. Kevesen 
tudják, hogy nem 
önkormányzati intéz-
mény, üzemeltetője  
egy magánvállalkozás 
Selmeczi Ágnes  
vezetésével. 

 A pandémia előtt és je-
lenleg is hetente több al-

kalommal kapunk meghívót a 
PostART-ra egy-két-három fős 
prózai és zenei előadásokra, kon-
certekre (október 30-án talál-
kozhatunk például a budaörsi 
kötődésű New Swamp Zenekar-
ral, lásd a plakátot!), az idén a 
Budaörs Fesztivál őszre áttett ese-
ményei is itt zajlottak, és állandó 

programoknak is helyet ad, mint 
a Budaörsi Olvasókör találkozói, 
illetve vannak gyerekeknek fej-
lesztő foglalkozások. A kávézóba 
pedig egy jó beszélgetésre is érde-
mes betérni. S amit még meg kell 
említenünk, a nagyteremben a 
kiállítások. 

Most zár Bóné Anna, Károssy 
Dóra és Somogyi Ferenc közös be-
mutatkozása “Teremtés” címmel 
- erről itt (https://budaorsinaplo.
hu/bone-anna-karossy-dora-
es-somogyi-ferenc-kiallitasa-a-
postart-on/) írtunk bővebben. 
És október 18-án 18 órakor nyílik, 
ami egy hónapig látható majd Pol-
gár Marianne Bánffy Miklós-dí-
jas grafikus „Magyar táj, magyar 
ecsettel” című festményeiből tár-
lat, a „Magyar Festészet Napja” 
alkalmából, melynek rendezője 
a Magyar Történelmi Szalon. „A 
kiállítást Juhász Gyula verse és 

édesapám a költemény hangula-
tát mesterien visszaadó festmé-
nye ihlette, amely látható lesz a 
járvány miatt többször elhalasz-
tott, megkésett tárlaton. Évek óta 
dédelgetem a gondolatot, hogy 
a trianoni békediktátum 100. 
évfordulójára egy olyan kiállí-
tási anyaggal álljak a művészet-
kedvelők elé, amely bemutatja a 
magyar táj varázslatos szépségét 
határon innen és túl. A trianoni 
döntés nem csak tájegységeket 
szakított le a Kárpátokkal körbe-
ölelt gyönyörű hazánkról, hanem 
az ott élők életét feldúlva, méltat-
lan kisebbségi sorsot kényszerí-
tett rájuk. (...) Én később szület-
tem a már szétdarabolt Szatmár 
megyében, de a családi legendá-
riumból kora gyermekkoromban 
megtudtam, hogy került három 
ország területére a családunk és 
birtoka, s hogy hány öngyilkos-

ság vagy börtönbüntetés követte 
csak nálunk az országcsonkítást. 
„Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és 
ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg 
fogod tudni, mire gondoltam.” írta 
fiának Karinthy Frigyes.  – ol-
vashatók a kiállítás beharango-
zójában Polgár Marianne szavai.   
BőveBBen: 

https://www.facebook.com/

postartbudaors/

PIERRE-AUGUSTIN CARON
DE BEAUMARCHAIS

figaro
házassága
rendező ALFÖLDI RÓBERT

10. 16.
10. 31.
11. 07.
11. 26.
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A R E N G E T E G G YE R E K E T L ÁT VA 
B I Z TO S Í T VA VA N A KÖ NY V J Ö V Ő J E

Helyi írók 
a Könyvtári Napokon

Október 4-9-ig tartottak 
az Országos Könyvtári 
Napok,  melyhez idén csat-
lakozott először a helyi 
könyvtár. Hétfőtől csütör-
tökig író-olvasó találkozó 
volt minden délután, pén-
teken zenei est, ahol a 
Napfonat női acapella 
együttes lépett fel, szom-
bat délelőtt pedig egy 
játékos kvíz zárta az ese-
ménysorozatot.

 Első nap, az állatok vi-
lágnapján, Telegdi Ágnes 

gyermekkönyv író, természetfo-
tós fényképtárlata nyílt meg és 
ennek keretében  állatokról szóló 
előadást tartott gyerekekből álló 
közönségének.

Kedden Totth Benedekkel be-
szélgetett Temesiné Haag Beatrix 
(címlapi képünkön), a könyvtár 
igazgatója. A műfordító, író töb-
bek között mesélt arról, miért 
szeret Budaörsön élni, hogyan 
keletkezett két önálló regénye, 
s kiderült továbbá, hogy írt már 
drámákat is. De az olvasók kér-
déseire válaszolva beszélt nevé-
nek különleges írásmódjáról, és 
egyben az ősi családi címerről, 
arról is, miket olvas mostanában, 
és hogy milyenek a kutyái meg a 
gyerekei.

Talán elmondhatjuk, hogy a 
legnagyobb attrakció a Drago-
mán-házaspár közös estje volt, 
ahol Dragomán György és fele-
sége, Szabó T. Anna szórakoz-
tatta a közönséget komoly és 
kevésbé komoly témáival. Sok 
szó esett kettejük életének és 
műveik párhuzamairól, különös 
áthallásokról. Olyan is előfor-
dult már, hogy amit Anna leírt, 
és még senki nem látta, György 

azzal álmodott. Éles különbség 
köztük azonban, mellyel egyút-
tal kiegészítik is egymást talán, 
hogy Anna az írók művein kívül 
azok magánéletének hátterére 
is kíváncsi, elolvassa a kiadott 
naplókat, visszaemlékezéseket is, 
Györgyöt csak az írók alkotásai-
ra kíváncsi. Hallgatóságuk azt is 
megtudhatta az este folyamán, 
hogy a koriander íze az ember 
genetikai állományától függ, van, 
akinek szappanízű, például Dra-
gomán György számára. Ettől 
függetlenül mindenkit biztat a 
főzésre, az ízek felfedezésére, ami 
rengeteg élményt és örömöt nyújt 
az életben.

Csütörtökön R. Kelényi An-
gelika volt az íróvendég a könyv-
tárban, aki „Az agyam eldobom” 
című, a pánikbetegségről szóló 
könyvével vált íróvá, azóta az uta-
zós krimi és történelmi témájú 
regények szórakoztató műfajában 
alkot. Érdekes történeteket me-
sélt könyvei születéséről, különös 
tekintettel a történelmi témájú-
akra, ahol sok utánajárással éri el 
azt, hogy ne tegyen olyasmit, ami 
történelemhamisításnak számíta-
na. Kijelentette, ő úgy tapasztal-
ja, az emberek sokat olvasnak és 
könyvesboltokban, könyvtárak-
ban is rengeteg gyereket lát, ami-
ben biztosítva látja a könyv jövő-
jét. E pozitív végszót tekinthetjük 
az Országos Könyvtári Napok 
írói estjei méltó zárásának.

B. É.

BőveBBen:

https://budaorsinaplo.hu/ 

szabo-t-anna-es-dragoman- 

gyorgy-irohazaspar-estje-a-

konyvtari-het-kereteben/

https://budaorsinaplo.hu/ 

kedden-totth-benedek-volt-a-

konyvtar-vendege/

https://budaorsinaplo.hu/ 

telegdi-agnes-volt-a-konyvtari-

napok-elso-vendege/

RégIdők: 
SZERELEM EGY ORSZÁG SZEME ELŐTT. 

A MURÁNYI VÉNUSZ KÜLÖNÖS HÁZASSÁGA 
A 17. SZÁZADBAN

Az új, törtémelmi előadás sorozat első részében Várkonyi Gá-
bor történész, egyetemi docens, az ELTE BTK Művelődés-

történeti Tanszékének tanszékvezetője előadása történelmi 
dokumentumok, levelek, írások és irodalmi alkotások segítségével 

mutatja be a nők és a korabeli közélet kapcsolatát 
OKTÓBER 15.-ÉN PÉNTEK 19.00-TÓL

Jegyár: 500 Ft

Csokibár: KIPPKOPP A FŰBEN
A Nefelejcs Bábszínház előadása 

OKTÓBER 17. VASÁRNAP 10.00-TÓL
Jegyár: 800 Ft (jmmh.jegy.hu)

Művészetek: AZ ARANYMETSZÉS JELENTŐSÉGE
Környei Ágota képzőművész, múzeumpedagógus előadása 

OKTÓBER 18.-ÁN HÉTFŐN 19.00 –TÓL
Jegyár: 500 Ft

Kapcsolatok: MIÉRT NEM ÉRTJÜK EGYMÁST? 
– KÖZÖS NEVEZŐK NYOMÁBAN

Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus előadása során olyan 
kommunikációs hidak felépítésébe fogunk, amelyek segítségével 

végre érthetőbb lesz a másik fél, s kicsit mi magunk is. 
OKTÓBER 28.-ÁN CSÜTÖRTÖK 19.00-TÓL

Jegyár: 1.000 Ft

Parafrázisok - KIÁLLÍTÁS
Fazakas Júlia Básti Lajos-díjas színésznő karantén alatt készült 

képeinek kiállítása az Eötvös10 Közösségi 
és Kulturális Színtér jóvoltából ez OKTÓBER 24-IG LÁTHATÓ MÉG 

a JMMH kertjében és folyósóján.

ÚJ FOGLALKOZÁSOK 

A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Fafaragás  KEDDENKÉNT 15.00 ÉS 17.00 KÖZÖTT 

Horgolás workshop kezdőknek (3 alkalmas): 
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 17.30-19.00 KEZDÉS: OKTÓBER14

A programokról érdeklődni a program@jmmh.hu 
e-mail címen, illetve a 06-23-441-541-es vagy 

06-30-613-8056-os telefonszámokon lehet személyesen.
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🎙

Bővebben: 
https://www.facebook.com/
New-Swamp-zenekar

ÚJRA 
 ÚTON

novemberi műsor 2021/22
Kolozsi Angéla
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub

Székely Csaba
ÖRÖM ÉS BOLDOGSÁG 

David Eldridge
SZÜLETÉSNAP

Hubert Selby Jr. • Németh Nikolett
REKVIEM EGY ÁLOMÉRT 

Beaumarchais
FIGARO HÁZASSÁGA

Kolozsi Angéla
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub

Hubert Selby Jr. • Németh Nikolett
REKVIEM EGY ÁLOMÉRT

Kolozsi Angéla
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

Kolozsi Angéla
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub

Collodi • Litvai • Székely
PINOKKIÓ

Nyitrai László • Máthé Zsolt
Erich Kästner
Lőkös Ildikó • Szemán Béla
EMIL ÉS A DETEKTÍVEK

SZELLEMIDÉZÉS • SZEMES MARI
Helyszín: major

Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
nyilvános főpróba
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub  

Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
bemutató előadás
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub  

Hubert Selby Jr. • Németh Nikolett
REKVIEM EGY ÁLOMÉRT

14.

16.

17.

18.

19.

20.

David Eldridge
SZÜLETÉSNAP 

Székely Csaba
ÖRÖM ÉS BOLDOGSÁG

Beaumarchais
FIGARO HÁZASSÁGA

Székely Csaba
ÖRÖM ÉS BOLDOGSÁG 

Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub 

Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub

Nyitrai László • Máthé Zsolt
Erich Kästner
Lőkös Ildikó • Szemán Béla
EMIL ÉS A DETEKTÍVEK

21.

22.

26.

27.

28.

29.

30.

2021. október 30-án
 19 órától várunk!

PostART 
(Budaörs, Clementis László u. 2., a Templom térnél)

TÁMOGATÓK:
Burika Kft., Mező és Park Kft.,  

Lukács László és Társa Kft., 
Northwind Hűtéstechnika Kft., 

ESZPE-BAU Kft.
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 „A  K E R ÁM I Á Z Á S S Z ÁM O M R A A L E G J O B B Ö N K I F E J E Z É S”

Sadik Leyla
Kerámiaművész 
Budaörsön nőtt fel, 
jelenleg Olaszországban 
él, és máig ezer szállal 
kötődik városunkhoz. 
Amikor az Internet fel-
dobta az Instrangram 
oldalát, nagyon meg-
fogtak színes, vidám, 
egyedi stílusú munkái. 
Kíváncsi lettem rá, ki 
lehet ez a fiatal lány.

 Mit jelent önnek/neked a 
kerámiázás? Hobbi, munka, ön-
megvalósítás?
A kerámiázás számomra a leg-
jobb önkifejezés. A folyamat, 
amikor tervezek, formázok és 
megfestem, nagyon magával ra-
gad. De a legizgalmasabb rész az, 
amikor kikerülnek a kész művek 
a kemencéből, ezt mindig izga-
tottan várom. Nincs két egyfor-
ma tárgyam és nem is ez a célom, 
az egyediségre törekszem.  Azzal 
együtt, hogy megrendelésekre, il-
letve értékesítésre dolgozom.

 Hogy találtál rá a kerámia-
készítésre?
Pár kitérővel, mivel más mű-
vészeti ágakban is kipróbáltam 
magam. Tanultam grafikusnak, 
dekoratőrnek, de visszatértem 
ahhoz, ami gyermekkorom álma 
volt, a kerámiázáshoz. Vágyam 
az, hogy a munkáimon keresztül 
másokkal is megismertessem az 
én vizuális világomat.

 Ami szemmel láthatóan vi-
dám és színes. Budaörsi vagy, 
de már nem itt élsz. Visszajársz 
azért a városba?
Néhány havonta megyek haza 
Magyarországra, Budaörsre, hi-
szen eddigi életem legnagyobb 
részét ott éltem le és máig nagyon 
kötődöm hozzá, hiszen a csalá-
dom most is ott él. Kerámiázni 
is ott kezdtem el, még az óvodá-
ban. Miután nemrég Bresciába, 
Olaszországba költöztem, itt 
gyerekeknek is elkezdtem alko-
tódélutánokat tartani.   Alapve-
tően csöndes, kissé visszahúzódó 
gyerek voltam, akinek sokat segí-
tettek a művészeti foglalkozások 

az önkifejezésben. Ezt a lehető-
séget és tapasztalatot szeretném 
továbbadni a fiataloknak és arra 
biztatni őket, hogy minél többfé-
le dologgal ismerkedjenek meg. 
Nem titkolt célom, hogy jövőre 
Budaörsön is megnyithassam a 
saját nyári alkotó/művésztábo-
romat.

 Magyar fülnek idegen hang-
zású neved van. Édesapád kül-
földi?
Igen, iraki származású, tőle kap-
tam a nevemet. De én Budapes-
ten születtem és Budaörsön nőt-
tem fel. 

 S hogy kerültél éppen Olasz-
országba? 
Júliusban költöztem ki, mert a 
párom olasz származású. Nagyon 
vonzott az új tapasztalatszerzés 
lehetősége, hogy egy más kultú-
rájú országban is kipróbálhatom 
magam. Éltem már korábban két 
és félévet Lanzarotén, a Kanári-
szigeten. Ezek a régi és új hatások 
formálják a személyiségemet, 
amikből meríthetek az alkotás-
hoz is.

Leyla munkáiból még 
több látható a leyla_ceramics 
Instagram oldalon, illetve aki vá-
sárolni szeretne, az a kiválasztott 
termékeket Budaörsön vagy Bu-
dapesten személyesen is átveheti.

ee

TIBI 
F O N A L -

G R A F I K Á Z Á S S A L 
TÖ LTÖT T E 

A Z I D E J É T A 
B E Z Á R TS ÁG A L AT T

„Több hétig készülnek a képek, 
naponta két órát dolgozom rajta” 
– mondja a budaörsi mozgássé-
rült fiatalember, Debreczeni 
Tibor, akinek a programokkal 
tele életét a Budaörsi Napló 
olvasói 2019-ben követhették 
nyomon, egy éven át, hónapról-
hónapra. Akkor erről a hobbi-
járól nem írtunk, ami igazából 
ta járvány alatt teljesedett ki. „A 
szögelésben segítenek, egy kép-
hez körülbelül 300-400 darabot 
kell beverni. Hogy hova, azt én 
jelölöm meg. Majd teljesen az én 
feladatom a   fonal fűzögetése, 
szögekről-szögekre, a megadott 
minta alapján. Ezt a módszert 
fonalgrafikának nevezik” – 
osztja meg velünk. Róla tudni 
lehet, hogy 1994 óta jár napon-

ta a Farkasréti utcai fejlesztő 
napközibe, ahol sok mindent 
megtanult: szőni, kötni, agya-
gozni. A kiválasztott minták 
természetesen sokat elárulnak 
Tibiről is, mint például az an-
gyalka, a húsvéti tojás, a színes 
tájképek, fákkal és virágokkal. 

a Teljes cikk iTT olvashaTó: 

https://budaorsinaplo.hu/tibi-

fonalgrafikazassal-toltotte-az-

idejet-a-bezartsag-alatt/
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KOLOZSI ANGÉLA

kozmosz-szösz
rendező KOLOZSI ANGÉLA

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

a kis herceg
rendező VARSÁNYI PÉTER
bemutató 2021. 10. 22.

 „IRODÁBAN OTTHON” 7. RÉSZ

A kárpitozott térelválasztók
A nyitott, közös iroda-
tereknek számos elő-
nyük mellett hátrá-
nyuk, hogy nincs a 
munkatársaknak saját 
terük. Vagy mégis 
kialakítható? Bőhm 
Zoltán Ákos, akinek öt 
éve alapított saját iro-
dabútor kereskedő vál-
lalkozását áprilisban 
mutattuk be, ezúttal a 
térelválasztókról írt 
nekünk.

A korai iroda kialakítások jellemzően fo-
lyosókra, szobákra tagozódtak, melye-
ket épített falakkal választottak el. Ezek 
az elrendezések tükrözték a kor tipikus 

szervezeti felépítéseit, annak előnyeivel 
és hátrányaival együtt. Napjainkban 
a szervezeti felépítések sokfélék, egy-
mástól eltérőek, sokszínűek lehetnek az 
adott tevékenység vagy akár szervezeti 
igénytől függően. Ennek eredménye-
ként egyre gyakrabban alakítanak ki a 
beruházók, üzemeltetők nyitott, közös 
irodatereket, úgynevezett ‘openspace’ 
irodákat. Ezek előnye, hogy a mun-
katársak közösségben dolgozhatnak, 
megteremtve a hatékony kommuniká-
ciót, és a csoportmunka lehetőségét. 
Ugyanakkor hátrányokkal is jár, mert 
akarva-akaratlanul zavarják egymást 
a munkavégzésben a kollégák a sze-
mélyes tér hiánya miatt. Erre kínálnak 
megoldást a gyártók különféle térel-
választó technikákkal, melyek lehetnek 
egyszerű térbe állítható, megfelelő ma-
gasságú szekrények, paravánok, üveg-
falak vagy akár mobilfal rendszerek. 
Ezekkel elérhető, hogy a felhasználó 
cég teljes mértékben a saját igényeire 

szabhassa a rendelkezésére álló teret, 
kollégáinak a kommunikációját, a kor 
követelményeinek megfelelő minőség-
ben és dizájnnal.

A különböző szövetekkel kárpitozott 
paravánok lehetnek szabadon állók, 
akár görgőkkel ellátottak, födémre füg-
gesztettek, vagy asztalra rögzítettek, 
munkaállomások elválasztására. Közös 
jellemzőjük, hogy méreteiket és elhe-
lyezkedésüket könnyedén változtat-
hatjuk úgy, hogy a kollégák személyes 
tere megmaradjon, de amennyiben 
kommunikálni szeretnének egymással, 
szemkontaktust tudjanak kialakítani, 
akár csak székükben felegyenesedve.

További előnyei ezeknek a ter-
mékeknek a kárpitok és színek széles 
választéka, ezáltal jól illeszthetőek 
cégünk arculatához. Ugyanakkor a 
legfontosabb jellemzőjük az akusztikus 
tulajdonságaik, amiről a következő lap-
számban lesz szó.

FolyTaTjuk

További információk:

offisolution.hu
+36 70/397-0693
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F O C I  N B I I :  Ú J  V E Z E TŐ E D ZŐ

Gabala Krisztián 
Nem igazán alakult jól az 
idei bajnokság a BSC-nek 
az NB II-ben, hiszen csak 
az első fordulóban sike-
rült nyerni, és ahogy az 
lenni szokott ilyenkor,  
Márkus Tibor vezető-
edzőt szeptember köze-
pén a klub vezetősége 
felmentette. Utódja 
Gabala Krisztián.

 Márkus Tibor egy évig volt 
ebben a beosztásban, és ta-

valy nagyszerű teljesítménnyel a 
6. helyen zártak. Utódja Gabala 
Krisztián  45 éves, eddigi edzői pá-
lyafutása során a Budapest Honvéd 
második csapatát, a Csepelt, vala-
mint az NB III-as BVSC-t is irányí-

totta, legutóbb pedig az FC Hatvan 
kispadján ült. Az interjú szeptem-
ber második felében készült vele.

 Hogy történt a megkeresés, 
hogy vezetett az utad Budaörsre?
Múlt hét szerdán még egy harmadik 
ligás csapattal beszélgettem, majd 
csütörtök délelőtt csörgött a telefo-
nom és délután már a budaörsi csa-
pat vezetőivel ültem egy légtérben, 
ahol határozott elképzelések men-
tén beszélgettünk az együttes körül 
kialakult helyzetről.

 Mennyit gondolkodtál azon, 
hogy elvállald-e?
Nem sokat, szinte semmit!

 Mi volt az első benyomásod, 
mit mondtál a csapatnak az első 
alkalommal?
Kicsi a futball világa, így nem tulaj-
donítottam annak nagy jelentősé-
get, hogy órákat beszéljek magam-

ról. A JÖVŐ – és ezt hangsúlyoztam 
leginkább – sokkal jobban érdekel, 
mint az, hogy a múltban mi tör-
tént. A múltat megváltoztatni nem 
tudjuk, csak a jövőt tudjuk szebbé 
tenni.

 Év közben nem könnyű át-
venni egy csapatot, milyennek 
látod a társaságot?
Az ismerkedés stádiumában va-
gyunk, így erre a kérdésre nehéz kö-
rültekintő és felelősségteljes választ 
adni. Mindig pozitív vagyok.

 Milyen célokat vázold fel eléd 
a klubvezetés?
A stabilitás kialakítása az elsődleges 
cél. Elsősorban a másodosztályú 
tagság megőrzése, másodsorban pe-
dig mindenki számára vonzó felnőtt 
csapat kialakítása. Természetesen 
fontos szempont, hogy a célokat úgy 
érjük el, hogy folyamatosan szem 
előtt tartjuk a klub érdekeit és azt 
a filozófiát, amit eddig képviseltek.

 Ha jól tudom, először ve-
zethetsz csapatot a másod-
osztályban, elő relépésként tekin-
tesz a felkérésre?
Az utánpótlás válogatott után a 
Honvéd második csapatával már 
dolgoztam a második osztályban, 
de természetesen nagy kihívásnak 
tekintem.

 Milyen típusú edző vagy, mi-
lyen játékfilozófiát képviselsz?
Minden edzőnek más és más fi-
lozófiája van. Az, hogy az enyém 
milyen az most másodlagos. Jelen 
esetben a játékoskeret és a filozófia 
állandó, tehát rövid távon nekem 
kell alkalmazkodnom.

 Az előző szezonokban a BSC 
rendre jól szerepelt, mire lehet 
képes szerinted ez a csapat?
Remélem, hogy hasonló teljesít-
ményre, bár most a kiinduló alap 
más, de hosszú a bajnokság, így 
bármi lehetséges még.

 Mivel lennél elégedett jövő 
májusban a bajnokság végén? 
Ha stabil és nézhető csapatjátékot 
mutatnánk és letennénk a követke-
ző év alapjait.

BőveBBen: 

https://budaorsinaplo.hu/ 

?s=Foci+NB+II

KATONA GYURKA 
E S E T E  

A  J É G KO R O N G G A L
Budaörsön rengeteg sportolási lehetőség 
van, még a környékre kevésbé jellemző 
jégkorongot is kipróbálhatják, elkezdhetik 
gyerekek, de az itt lévő jégpálya nagyon ki-
csi, így aki komolyabban szeretné űzni ezt 
a sportágat, annak nagyobb egyesülethez 
kell mennie. Ezt az utat járta be a 12 éves, 
budaörsi Katona Gyurka is, aki most az or-
szág legkorszerűbb jégpályáján edz Érden. 
Az ő példájának tanulsága, hogy bár nem 

mindig egyszerű a sportoló gyerekek élete, 
nem érdemes az első akadálynál föladni, 
hiszen a közösségi élettel és a testmoz-
gással szerzett haszon egész életen át 
javukra válik.

A kisfiúra úgy találtunk, hogy hat éve 
minden évben megrendeznek egy országos 
jégkorong tornát Gyerek világbajnokság 
néven. Ez idén az érdi jégcsarnokban volt, 
az U9, U10 és U12 korosztálynak. Erre bár-
honnan lehet egyénileg jelentkezni, majd 
sorsolás alapján döntik el, ki melyik csa-
patba kerül, és a csapatok mindig az adott 
év A csoportos világbajnokságán résztvevő 
országok neveit és mezeit viselik. 

Bár van torna győztes, mindenki 
ugyanolyan érmet kap, hiszen jobbára a 
szerencsén múlik, milyen játékerősségű 
csapatok jönnek létre. A torna célja, hogy az 
egyébként különböző csapatokban játszó 
gyerekek megismerkedjenek egymással, 
közelebb kerüljenek egymáshoz, mint el-
lenfelekhez és a sporthoz egyaránt, s így 
fűzzék szorosabbra a szálakat a jégkorongos 
társadalomban. „Az a lényege, hogy a játék 
szelleme, a játék szeretete áthassa a gyere-
keket ”– fogalmazott Budavári Zsuzsanna, 
Gyurka édesanyja.

a Teljes TörTÉneTeT És a jÉgkorongról MÉg 
TöBBeT olvashaTnak online cikkünkBen: 

https://budaorsinaplo.hu/katona-

gyurka-esete-a-jegkoronggal/

AZ EDDIGI EREDMÉNYEK 
VEZETŐ EDZŐ VÁLTÁS UTÁN

A labdarúgó NB II 9. fordulójában a 6. Dorog a 16. Budaör-
söt fogadta ideiglenes otthonában, Tatabányán. A két csapat 
mérkőzése gól nélküli döntetlennel ért véget. Budaörs négy 
és fél évnyi tatabányai albérlet után a nyáron költözött haza, a 
helyét pedig éppen az a Dorog vette át, amelynél felújítják a 
stadiont. A helyismerettel tehát egyik csapatnak sem lehetett 
problémája… 

A 10. fordulóban végre a második sikerét könyvelhette el 
csapatunk a szezonban és az elsőt az új, Árok utcai hazai 
pályán Tiszakécske ellen. A gól nélküli első félidőt követően 
csapatunk a második játékrész elején begyújtotta a rakétákat. 
Winkler András szerzett vezetést a 47. percben, majd két perc-
cel később Petneházi Márk büntetőjével már kettővel vezettek 
a fiúk. Az i-re a pontot Vankó Imre tette fel a 89. percben, aki 
beállította a 3-0-s végeredményt. Ez volt csapatunk második 
győzelme a szezonban, amely ennek köszönhetően feljebb 
lépett a tabellán, jelenleg 10 ponttal a 14. helyen áll. Budaörs 
– Tiszakécske 3-0.

Azután jött az egygólos vereség a veretlen és listavezető 
Haladás otthonában. A hazaiak hamar, már a 8. percben veze-
tést szereztek, amire csapatunk még az első félidőben válaszolt 
Petneházi Márk büntetőjével. A második játékrész egyetlen 
találatát sajnos a szombathelyiek szerezték. A 69. percben 
11-eshez jutottak a hazaiak, amit értékesítettek, beállítva ezzel 
a 2-1-es végeredményt. Csapatunk 10 ponttal a 16. helyen áll a 
tabellán.11. forduló: Haladás – Budaörs 2-1.

A válogatott szünet miatt legközelebb Szentlőrincet fogad-
ja BSC Budaörsön az Árok utcában október 17-én 13 órától.
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A MAPEI ÚJ CÉLJA, 
HOGY KEVESEBB 

LEGYEN A 
„MEKKMESTER”

A kontármunka-károsultak 
aránya 34 százalék volt az elmúlt 
egy évben. Egy kontármunka 
átlagos kárösszege 753 320 fo-
rint. Lesújtó adatok. Nem meg-
lepő, hogy alacsony szintű, 3,54 
csillag a lakosság építőiparba 
vetett bizalma, a maximálisan 
adható ötből. Ez gyenge kö-
zepes, hullámzó teljesítményt 
takar – állapítja meg a Mapei 
Kft. reprezentatív kutatása, amit 
Markovich Béla ügyvezető ma 
online sajtótájékoztatón ismer-
tetett. Az építőipari szakmák 
iránti érdeklődés felkeltése 
után a budaörsi központú cég 
új célt tűzött ki maga elé: visz-
szaszorítani a kóklereket (ahogy 
Markovich Béla fogalmazott a 
“mekkmestereket”), és tájékozta-
tással, képzésekkel javítani a nem 
túl rózsás helyzeten.

https://budaorsinaplo.
hu/a-mapei-uj-celja-hogy-kevesebb-

legyen-a-mekkmester/

HARMADIK BUDAÖRSI 
OKTOBERFEST

Október 1-jén és 2-án zajlott a 
Harmadik Budaörsi Oktoberfest 
a Szent Benedek Iskola udva-
rán. A hamisíthatatlan bajor 
hangulatról mindkét este a  Die 
Adlersteiner zenekar gondosko-
dott: sramli, rock and roll, klasz-
szikus táncos slágerek. Minőségi 
csapolt Paulaner sör, bajor virsli 
és sült kolbász szerepelt a kíná-
latban. És szombaton a Bremai 
muzsikusok mesejátékot láthat-
tuk a Hahota Gyermek Színház 
előadásában.

„SZELLEMIDÉZÉS”: 
FELEKI KAMILLRA  

EMLÉKEZTÜNK  
HALÁSZ JUDITTAL

Feleki Kamillra ma már igazán 
csak a dédmamák és dédpapák 
emlékeznek, ők még színpadon 
is láthatták egyebek között a 
Vígben 1968-ban a „Spanyolul 
tudni kell” című vidám darab-
ban, ahol Halász Judit is együtt 
játszhatott vele. 2021. szeptem-
ber 22-én késő délután a Buda-
örsi Latinovits Színház „Szellem-
idézés” című sorozatában Halász 
Judit volt Bognár Éva sorozat-
szerkesztő vendége a budaörsi 
Zichy Majorban. Továbbá László 
Ferenc kultúrtörténész, kritikus. 
Ők hárman archív újságcikkek és 
filmrészletek segítségével keltet-
ték életre a nagyszerű színészt. 
A sorozat folytatódik, a tervek 
szerint november 17-én Szemes 
Marit, január 19-én Szakácsi 
Sándort, március 16-án Sulyok 
Máriát, május 18-án Vallai Pétert 
„szellemidézzük” meg.

https://budaorsinaplo.hu/
szellemidezes-feleki-kamillra-

emlekeztunk-halasz-judittal/

KUPAKGYŰJTŐ SZÍV 
A BUDAÖRSI MÁKSZEM 

ÓVODÁBAN

Kupakgyűjtő szívvel gazdagodott 
a Budaörsi Mákszem Óvoda a 
bicskei székhelyű VIVBER Kft.-
nek köszönhetően, amit az intéz-
mény főbejáratánál helyeztek el. 
A „Zöld óvoda” és „Madárbarát 
óvoda” címekkel rendelkező 
ovi pedagógiai programjának 
kiemelt területe a környezetvé-
delem, amelynek fontosságát a 
gyermekek környezettudatos 
nevelésén túl a családok felé 
is közvetíteni igyekszik. A ku-
pakgyűjtő szívvel az intézmény 
célja, hogy  jótékonysági ügyet 
is támogasson. Ha megtelik, a 
kupakok értékesítésével első-
ként Prekop Nolina gyógyulását 
szeretnék segíteni. Az óvodások  
családjai mellett örömmel fogad-
ják bárki felajánlását, aki elhozza 
a Patkó u. 2. számon lévő óvo-
dába az otthon összegyűjtött 
kupakokat.

A MURÁNYI VÉNUSZ 
KÜLÖNÖS HÁZASSÁGA 

A 17. SZÁZADBAN
Új előadás sorozat indul a Buda-
örsi Jókai Mór Művelődési Ház-
ban RégIdők címmel. Az első 
alkalom, 2021. október 15-én 
lesz, 19 órai kezdettel: Szerelem 
egy ország szeme előtt. A Murá-
nyi Vénusz különös házassága a 
17. században. Várkonyi Gábor 
történész történelmi dokumen-
tumok, levelek, írások és irodal-
mi alkotások segítségével mutat-
ja be a nők és a korabeli közélet 
kapcsolatát.

https://budaorsinaplo.
hu/a-muranyi-venusz-kulonos-

hazassaga-a-17-szazadban/

BÚCSÚ 
SCHMIDT MÁTYÁSTÓL

Budaörsön született és a II. 
világháború viharai kénysze-
rítették 1944-ben, 16 évesen, 
szülőföldje elhagyására. 
Családjával Németországban 
telepedett le. Neve összeforrt a 
Budaörs-Bretzfeld testvérvárosi 
kapcsolattal. 1986-ban ő java-
solta az akkori tanácselnöknek 
a két település (kitelepítettek és 
óhaza lakói) kapcsolatfelvéte-
lét. Fáradhatatlan munkájának 
köszönhetően 1989. május 13-
án, előbb Bretzfeldben, majd 
május 26-án, Budaörsön került 
sor a partneri kapcsolatról 
szóló szerződés ünnepélyes 
aláírására. Lelkes házigazda-
ként szervezte a Budaörsről 
érkező küldöttségek, csoportok 
bretzfeldi programjait. Szám-
talan német-magyar kulturális 
és hagyományőrző rendezvény 
szervezése, segélyakciók indí-
tása, a kitelepítettek és az óhaza 
lakóinak kapcsolatfelvételét 
szorgalmazó kezdeményezés és 
újságcikk megírása köszönete-
ként 2020-ban Budaörs díszpol-
gára lett. Drága kedves barátunk, 
Matthias 2021. szeptember 
13-án örökre lehunyta szemét.

https://budaorsinaplo.hu/ 
bucsu-schmidt-matyastol-aki-hidat-
epitett-az-eluzott-es-az-itt-maradt-

budaorsi-nemetek-kozott/

E G Y E B E K  K Ö Z Ö T T  E R R Ő L  O L V A S H A T N A K  M É G  A           budaorsinaplo.hu ONLINE ÚJSÁGON
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Önálló tanulás elsajátítása 
az aktuális tananyagon keresztül, a gyakorlatban;

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

 Budaörsi helyszínen: 0630/203-0709 

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

egyéni felkészítés, a hiányosságok korrigálásával

 Budaörsi helyszínen: 0630/203-0709 

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

KUTYÁS TERÁPIA  
GYEREKEKNEK

Az állatok és különösen a kutyák 
jótékony hatását a gyerekekre 
már senki nem vitatja, de per-
sze nem mindegy, hogy milyen 
kutyákról van szó és milyen 
formában találkoznak velük 
a gyerekek. Kamaraerdőben 
Kovács-Sipeki Noémi gyógype-
dagógus és Mezei Zita terápiás 
kutyavezető és 3 kutyus részvéte-
lével november 3-án, kis csopor-
tos létszámmal indul egy terápia. 
A részvétel regisztrációhoz kö-
tött: kamaraerdeikozossegihaz@
gmail.com. A szervezők óvo-
dásoknak, kisiskolásoknak va-
lamint hiperaktív gyerekeknek 
javasolják elsősorban. A kutyás 
terápia során általános, komplex 
fejlesztés történik.

https://budaorsinaplo.hu/kutyas-
terapia-gyerekeknek/

DARÁZSFÉSZKET  
HATÁSTALANÍTOTTAK  

A POLGÁRŐRÖK
Egy idős házaspár jelentette be 
szeptember közepén a Budaörsi 
Polgárőrök Közhasznú Egyesüle-
ténél, hogy a Zichy utcában egy 
darázsfészek van az udvarukban.  
“Gyorsan megtaláltuk a mintegy 
másfél focilabdányi méretű, több 
száz egyedből álló lódarázs fész-
ket” – tájékoztatta lapunkat dr. 
Bilisics Péter az egyesület elnöke. 
“Megkértük a lakókat, hogy az 
irtás ideje alatt menjenek vissza a 
házba a további csípések, illetve 
a támadás elkerülése érdekében. 
Az irtás további halasztása azt 
jelentette volna, hogy pár nap 
elteltével a képeken látható ösz-
szes egyed kikel és emeli az élet-
veszély kockázatát.”

https://budaorsinaplo.hu/
darazsfeszket-hatastalanitottak-a-

polgarorok/

LAKÁSTŰZ MIATT  
SZIRÉNÁZTAK  
A BUDAÖRSI 

 LAKÓTELEPEN
Tűzoltó, majd rendőrségi autó 
és végül mentő érkezett 2021. 
szeptember 30-án kora reggel a 
budaörsi lakótelepen az egyik 
tízemeletes házhoz. Persze ilyen-
kor mindenki egy kicsit megijed, 
hogy vajon mi történt. A ház 
egyik felső szintjén keletkezett 
tűz egy lakásban, ahol egy nem-
régen külföldről hazaköltözött 
fiatal férfi ápolta a nemrégen 
súlyosan megbetegedett édes-
anyját. Az édesapa már korábban 
elhunyt. A szomszédok nem 
tartják kizártnak, hogy a férfi fel 
akarta gyújtani az otthonukat. 
Bár ezt a hatóságok nem erősítet-
ték meg, a mentők nem a beteg 
nőt, hanem a fiát szállították 
kórházba.

https://budaorsinaplo.hu/lakastuz-
miatt-szirenaztak-ma-reggel-a-

budaorsi-lakotelepen/

AZ UTÁNPÓTLÁS KORÚ 
ÚSZÓK TOVÁBBKÉPZÉSE 

VOLT AZ USZODÁBAN
Szeptember 18-án délelőtt a 
Magyar Úszó Szövetség Jövő Baj-
nokai elnevezésű utánpótlás-ne-
velő programsorozatának egyik 
eseményét a budaörsi sportcsar-
nokban rendezte meg két régió 
versenyzői számára. A tehetséges 
úszó gyerekek számára úszó-
edzést, valamint hajlékonyságot 
és erőt fejlesztő szárazedzést 
tartott két magas tudású szakem-
ber. A rendezvényen részt vett 
Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke, 
Risztov Éva olimpiai bajnok és 
Rasovszky Kristóf is, aki idén 
ezüstérmet szerzett Tokióban 
nyíltvízi úszás versenyszámban.
 

https://budaorsinaplo.hu/
az-utanpotlas-koru-uszok-

tovabbkepzese-volt-ma-az-
uszodaban/
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DELICATES RÉSZLEG

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

m.idlanyi és Horváth Tamás (tutez)
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www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince

… és a CSAKA Pince csapata

ÉLMÉNYEK A PINCÉBEN:
• ÜZLETI REGGELIK

• CÉGES RENDEZVÉNYEK

• CSAPATÉPÍTŐ (ÉLMÉNYFŐZÉS, ÉLMÉNYFESTÉS STB:)

• MAGÁN RENDEZVÉNYEK; SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS

• CSAKA GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK 

(BORVACSORA, SÖRVACSORA, BORKOSTOLÓ)

Információ árakról és aktuális programokról bővebben:

www.facebook.hu/csakapince

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

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

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

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

sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja

.....legyél te is Ínyenc!

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

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

zöldségkrémekkel és sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja
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KÉSZLETRŐL, AZONNAL ELVIHETŐ MODELLEK 
AZ OPEL FÁBIÁN KÍNÁLATÁBAN!

ÚJ

OPEL CROSSLAND
A KÜLSEJE , A BELSEJE 

A képen látható gépkocsi illusztráció, a felszerelt tartozékcsomag nem része az alapfelszereltségnek.
Opel Crossland fogyasztási adatok: 4,5-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 118-143 g/km

A tájékoztatás nem teljeskörű, a gépjárművek felszereltségéről, a ténylegesen elérhető extrafelszereltségről és az egy egyéb részletekről 
kérjük, érdeklődjön az Opel márkakereskedésünkben vagy a www.opel.hu weboldalon. Az Opel márkakereskedésünket és a WAE CEE Kft.-t 

nem terheli felelősség a tájékoztatóban található esetleges elírások, pontatlanságok, vagy nem aktuális adatok vonatkozásában.
www.opel.hu 


