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TUDJA MI A MELLRÁK

TÚLÉLÉSÉNEK A KULCSA?

Metróvas

ÖN!

Október a mellrák hónapja.

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 kedvezmény t biztosítunk a

mammográ�ai szűrés árából .

Betonacél-feldolgozó
és Kereskedelmi Kft.

– Betonacél-értékesítés szálban
– Betonacélvágás, hajlítás
– Betonacélháló-értékesítés
1117 Budapest, Hunyadi János u. 162.
Tel./fax: 204-2877, 06 (30) 9334-932

vizsgálat helyszíne

elérhetőségek
www.pet.hu
+36 1 505 8888
info@pet.hu

Kft.

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

Üzlet

Életmód

Gyerekek

Kedves
olvasóink!
Mozgalmas hetek vannak mögöttünk, hiszen a másfél éves bezártság után újra voltak/vannak események, amelyeken egyszerre több ember vehet részt, találkozhat személyesen. Politikai rendezvények, kulturális programok, nézők előtt játszható sportmérkőzések. Ugyanakkor ismét nagyon bizonytalan a folytatás, hiszen itt van
a járvány negyedik hulláma, ha nem is mindenhol, de újra kötelező
lett a maszkhasználat és egyre inkább kettéválik a társadalom a szerint, hogy kötelezővé kellene- tenni az oltás vagy sem, illetve annak
van-e igaza, aki már a harmadik vakcinát is beadatta magának, vagy

Beton

Pozitron-Diagnosztika Központ
1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

időpontfoglalás!

Közélet

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

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

meg lehet érteni a félelmét annak is, aki az elsőt se. A lapzártánkkor
hatályos rendelkezések szerint a munkáltatók és az önkormányzatok
dönthetnek arról, hogy a saját alkalmazottainak előírják-e v agy sem
az „oltakozást”.
Azt csak remélni tudjuk, hogy a járvány nem mélyül el, ezért lapunkban most is találnak programajánlókat, és bízunk benne, hogy
ezek meg is tarthatók majd. Amit hiába keresnek, az évente visszatérő budaörsi adventi programsorozat, mert idén az önkormányzat és
St. Tarzíciusz Egyesület által közösen szervezetten nem lesz. Nem szerepel az éves költségvetésben és a szervezők sem kaptak rá felkérést.
A PostART azonban már meghirdette a kézműves vásárt, és érdemes
figyelni a zenei s irodalmi, képzőművészeti ajánlatukat is. Illetve honlapunkon folyamatosan tájékoztatunk majd, ha új meghívókat kapunk.
És engedjenek meg egy-két mondatot a Budaörsi Napló tervéről.
A karácsonyi ünnepek az egyedül élők számára, még ha vannak is gyerekek, unokák, rokonok, akikhez egy-egy napra vagy estére elmehetnek, mindig nehéz időszak. Ezért évek óta felpörög ilyenkor az idősebbek (40+, 50+, 60+ és a feletti korban) körében a társkeresés. Van, aki
csak beszélgető társra, de a legtöbben új, tartós kapcsolatra vágynak.
A társkeresés új kultúrája azonban napjainkban nem igazán alakult
még ki. A rendezvények ugyan jók lehetnének erre is, de valljuk be,
mégsem szólíthatjuk le csak úgy a mellettünk ülőt vagy állót. Az interneten rengeteg ilyen csoport létezik, van, amelyiken komoly teszteket kell kitölteni és a számítógépes program ezek elemzésével dob
ki ajánlatokat. Van, ahol elég egy fénykép és bemutatkozásként akár
annyi, hogy „majd személyesen”, és vannak sikeresebb és kevésbé sikeres találkozások. Ebben a számunkban ha hátrébb lapoznak egy új sorozat első cikkeként a társkereséshez adunk tanácsokat, pszichológust,
párterapeutát és mediátort megkérdezve és a szerző is beszámol saját
korábbi és mai tapasztalatairól. Majd hónapról hónapra három-négy
egyéni történetet mesélünk el. Ha ön is/te is megosztaná(d) velünk a
sikeresen vagy kudarcosan záródó történetet, írjon/írj ide: bnaplo@tonline.hu. Természetesen a téma erősen magánjellege miatt, ha úgy
szeretné/szeretnéd, hogy ne ismerjenek fel, megoldjuk.
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BUDAÖRS ÖNKORMÁNYZATA

Nem teszi kötelezővé a védőoltást
„Több médium is megkeresett azzal, hogy a város bevezeti-e a
kötelező oltást s a döntést indokoljam. Íme: Több okból sem.
Először is ez gyáva és példátlan felelősség áthárítás. Másrészt hová lett
az operatív törzs, hol vannak az információk? Mondjuk A településen
bevezetik, a mellette fekvő B-ben nem. Mi alapján? Milyen munkajogi
abszurd helyzetet generál mindez? Egyszóval a kormány ne a saját kötelességét ossza le a településekre, hanem tőlük törvénytelenül
elvett milliárdokat adják vis�sza…” – tette közzé november
3-án szerdán 16 óra 10 perckor Wittinghoff Tamás Budaörs polgármestere.
Róla közismert, hogy a
járvány megjelenésétől óvatosságra inti az itt élőket,
hogy nagyon komolyan szorgalmazza a kormány által
kihirdetett járványügyi intézkedések betartását, még ha
rendszeresen bírálja is azok
időzését, mértékét. A negyedik hullám közeledtével szeptemberben saját hatáskörében vezette be
újra a maszkviselés kötelező tételét a budaörsi városházán és az önkormányzati intézményekben.
Az oltással kapcsolatban tegnapi Facebook bejegyzése: „Csak halkan szólok. Mostantól törlök minden olyan kommentet amely vírustagadó, vagy csak ha valaki annyit ír, semmivel többen nem halnak
meg, vagy statisztikákkal igyekszik ezt a baromságot alátámasztani.
Persze mindenkinek joga van hülyének lenni, de az már az én felelősségem, hogy ezt az oldalamon terjesztheti-e… És persze ahhoz is joga
van m
 indenkinek, hogy ne oltassa be magát, de az oltásellenes szövegek
„gazdáit” is törlöm. Bocs!
Mindenki vigyázzon a saját és környezete egészségére!”
Forrás: Wittinghoff Tamás fb. oldala

AZ ELŐZMÉNY:
a múlt hét csütörtöki Magyar Közlönyben megjelentek azok a
rendeletek, amelyek részletesen szabályozzák a koronavírus
negyedik hulláma ellen hozott kormánydöntéseket. Ezek között
szerepel az állami és önkormányzati dolgozók kötelező védőoltás lehetőségének bevezetéséről szóló. A közlönyben a három
különböző rendelet: 1) általánosságban a munkahelyeken elrendelhető kötelező oltás lehetőségéről 2) a kötelező maszkhasználatról a tömegközlekedési eszközökön 3) az állami és önkormányzati alkalmazottak kötelező oltásának lehetőségéről.
Korábbi hír, hogy két fővárosi kerületben, a XII., valamint a XVI.
kerületben is kötelező lesz a koronavírus elleni oltás az önkormányzati dolgozók számára, az érintett polgármesterek keddi
határozata alapján.

A szerkesztő

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

3   

Városháza

Közélet

A BTG ÉS

CITIES4CSR
A Budaörs Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
is kiemelt feladatnak érzi az
élhető természeti és épített
környezet fenntartását. A szervezeti célok megvalósítása
érdekében keresik azokat a
programokat, melyek elősegítik, hogy „zöldebben” gondolkozhassunk, tevékenykedhessünk. Például 2019-ben
a „Fenntartható Fenntartó”
projekt keretében sikerült
központi irodájuk épületében
jelentős energia megtakarítást elérni.
JELENLEG IS FUTÓ,
SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSŰ
PROGRAMJAIK:
• a szelektív-hulladékgyűjtés az irodákban és az
uszodában,
• részvétel a budaörsi
környezetvédő Zöld Kör
táborban Zamárdiban
• szívesen tesznek eleget
iskolai meghívásoknak,
ahová munkatársuk az
életkornak megfelelő előadással, beszélgetéssel,
interaktív foglalkozással
készül,
• a közterületen keletkező,
hasznosítható hulladékokat (raklapok, egyéb
„meleget adó” faanyag)
igyekeznek a rászorulókhoz eljuttatni,
• feladatkörükhöz tartozik
a lakosságnál keletkező
veszélyes, és e-hulladékok szakszerű gyűjtésének és ártalmatlanításának megszervezése és
lebonyolítása.
Idei és jövő évi terveik közé
tartozik – a városi CSR tevékenység keretein belül
megvalósuló – fásítási programban való aktív és önkéntes
részvétel.
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Üzlet

A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL

„Cégünk számára a tudatosság, és így a fenntartható gazdálkodás a kezdetektől
fontos és követendő érték. Képviseljük ezt termékeink fejlesztése során éppúgy, mint ahogy
igyekszünk képviselni ezt a mindennapjainkban is” – válaszolt
a Timac AGRO Hungária Kft.
a társadalmi felelősségvállalással
kapcsolatos kérdésekre.
„Célunk, hogy saját léptékünkhöz és lehetőségeinkhez
mérten úgy és olyan szerepet
vállaljunk a mezőgazdasági szektorban, hogy azzal szolgáljuk
környezeti és természeti értékeink megőrzését. Tágabb, globális
értelemben ez a sokéves kutatómunkával előkészített, innovatív
és tudatos tápanyag utánpótlási
megoldásaink minél szélesebb
körben való elterjesztése jelenti,
lokális léptékben pedig az olyan
kezdeményezések támogatását,
2021.

amik közvetlenül és/vagy közvetve is hozzájárulnak a környezeti
közjavaink tudatosításához.
Ilyen projektnek látjuk a
CITIES4CSR-t is, és mint lokális
faktorok a településen, szaktudásunkkal, különböző tápanyag
utánpótlási megoldásokkal és
nem utolsó sorban aktív részvételünkkel szeretnénk tenni a
közös jövőnkért. A projekt során
vállaljuk, hogy a fák kiültetésekor az általunk képviselt, talajtípushoz leginkább illeszkedő tápanyagok kerüljenek kijuttatásra,
ezzel meghosszabbítva és nemesítve a fák élettartamát, támogatva a környezeti hatásokkal szembeni stressztűrő képességüket.

ményezés, amelyben 170 ország
és több, mint 13 000 résztvevő
működik együtt a közös cél érdekében.
Társadalmi szerepvállalásainkat rendszeres adománygyűjtésekkel, helyi iskolaszépítéssel
igyekeztük aktívan fenntartani,
emellett a fent említett mozgalom résztvevőiként hosszú távú
célunk a környezetvédelmi és
fenntarthatósággal összekapcsolható projektekben való részvétel
is, így ez az idei évben köttetett kapcsolat lelkesítő hosszú
távú lehetőségeket tartogathat.
Egy tudatos városhoz tartozunk,
tudatos vállalatokkal, lakókkal,
ami ahhoz vezet, hogy egy nap ez

NOVEMBER
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Tóth Ferenc

„Ahogy helyi képviselőink látják az elmúlt másfél évet” címmel közöltünk sorozatot a nyáron,
ami augusztusban véget
ért. Tóth Ferenc, akinek a
körzete a 4-es, ami az
autópálya és a Budapesti
út, valamint az Alsóhatár
út és a Templom tér
közötti részen fekszik,
akkor kimaradt.
Ezt pótoljuk most.
Tragikus másfél év van mögöttünk. Biztos vagyok benne, hogy minden budaörsi lakosnak meg van a a saját története a
járványról, a vele járó gyötrelmekről és problémákról. Magáról a betegségről, családtagok elvesztéséről, a gyerekekkel történő online
tanulás problémáiról, sokak állásának elvesztéséről és sorolhatnánk.

Anyavállalatunk
2020-ban
csatlakozott az ENSZ Globális
Megállapodásának nemzetközi
mozgalmához. A Kofi Annan
ENSZ-főtitkár kezdeményezésére létrehozott Global Compact, a
fenntartható fejlődésre irányuló
legnagyobb nemzetközi önkéntes kötelezettségvállalási kezde-

Gyerekek

„AHOGY HELYI KÉPVISELŐINK LÁTJÁK AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVE T ”

„Egy tudatos városhoz
tartozunk”
„Egy tudatos városhoz
tartozunk, tudatos vállalatokkal, lakókkal,
ami ahhoz vezet, hogy
egy nap ez a tudatosság
globálisan is elterjedjen. Büszkén vagyunk
részesei ennek az
útnak” – írja a Timac
AGRO Hungária Kft. Az
URBACT-programból
megvalósuló CITIES4CSR
olyan városokat támogat, ahol a helyi cégekkel együttműködve, a
helyi közösség érdekében végeznek társadalmi tevékenységet (CSR).
A nyilvánosság elérése
és a lakosok megszólítása nagyon fontos eleme
ennek a projektnek is.

Életmód

Magam is négy hozzátartozót vesztettem el pár hónap alatt.
A két legidősebb családtagomat a
koronavírus vitte el úgy, hogy az
egyikük már be volt oltva! Hetekig
nem jöttek a hírek a lezárt kórházakból és az egyik halálesetről csak
utólag szereztem tudomást.
Sajnos én sem úsztam meg, átment rajtam a betegség. Közelről
láttam a járvány pusztító erejét, az
egészségügy leterheltségét, a rengeteg beteget és sajnos sokszor a
reménytelenséget és a halált is.
Most a fertőzöttségi számok
ismét emelkednek, de nagyon remélem, hogy ez már messze nem
lesz annyira súlyos támadása a
vírusnak mint a korábbiak. Harmincezer ember halt meg, ez an�nyi, mint városunk lakossága!
A családi tragédiák mellett
szeretnék megemlékezni a nyáron
elveszített BFE képviselőtársamról
és barátomról dr. Kisfalvi Péterről
is, akinek a halála szintén nagyon
megviselt.
A Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselői kivették részüket a
járvány alatt is a munkából. Ebédet segítettünk szállítani, volt aki
vásárolni segített idősebbeknek
vagy éppen gyógyszert szerzett
be a lezárások alatt. A védekezést
anyagilag is támogattuk. Sok budaörsi lakos nagyon megköszönte
a rendszeres tájékoztatásokat, a
gyors válaszokat, az aktuális híreket.

Szomorú, hogy a járvány alatt
is folytatta a kormány a Budaörs
elleni hadjáratot. Központi segítség a járvány alatt nem érkezett,
emiatt 150 millió forint plusz
kiadása volt a városnak. Tudjuk,
hogy jó helyre kerültek ezek a
pénzek, azonban a több mint 5
milliárdos állami elvonás mellé
már minden forint iszonyatosan
hiányzik, hiszen a csökkenő bevételek a beruházásainkból veszik el a forrásokat. Ehhez még
hozzájön, hogy az építőipar óriási kapacitáshiánnyal küzd, az
építőanyagárak szinte naponta
emelkednek, nincsen szakember,
az árajánlatok csak napokig érvényesek. Az állami intézkedések
és presztízsberuházások tovább
generálják a már szinte megfizethetetlen építőipari árakat és
ne feledkezzünk meg arról sem,
hogy nálunk van jelenleg az EU
egyik legnagyobb inflációja. Ilyen
kiszámíthatatlan pénzügyi helyzetben nagyon nehéz tervezni. A
2021. évi költségvetésünkben is
sok fejlesztésről le kellett mondanunk, de természetesen az anyagi helyzettől függően a jövőben
minden elmaradt beruházást és
fejlesztést szeretnénk pótolni. Jelenleg is a legfőbb prioritás a város intézményeinek a megszokott
magas szintű működtetése , a
szociális háló feszességének megtartása, a szegények és rászorulók
elérése valamint támogatása.

A 4. számú választókörzet
ügyeire rátérve sajnos egyelőre
nem tudunk továbblépni a város
végén megépítendő körforgalommal, mivel egy jogi és egy műszaki
probléma hátráltatja a megvalósulást, ellenben megépül, sőt, már a
közbeszerzésen át is esett, a Csata
utca – Kereskedők útja-Garibaldi utca kereszteződésében egy új
körforgalom. A nyáron vízvezeték
rekonstrukció zajlott a Budapesti
úton, megvilágítást kapott egy kis
köz a Csillag utcában, lépések történtek a Szerviz úti gyorshajtások
és gyorsulási versenyek ellen. Ezen
kívül az Alsóhatár utcában sebességmérő került kihelyezésre és folyamatban van fekvőrendőr elhelyezése is. A testületi ülés döntése
alapján útjavítás lesz a Budafoki
utcában és az Őszibarack utcában
folytatódik a járdarekonstrukció.
A körzeti lakosok egész nyáron
kerestek a szemétszállítási és zöldhulladék problémákkal, valamint
a fűkaszálás és a parlagfű irtás nehézségeivel , illetve a közterületi
árkok karbantartási ügyeivel. Ezek
megoldásában a BTG-nek szeretnék köszönetet mondani, mert
minden panaszra azonnal választ
adtak és lett megoldás a felvetett
problémákra. Összességében elmondható, hogy Budaörs mindent
elkövet annak érdekében, hogy továbbra is jó legyen itt élni és ennek
fényében a jövőben is számíthatnak a BFE képviselőire.

a tudatosság globálisan is elterjedjen. Büszkén vagyunk részesei
ennek az útnak.”
Kapcsolódó cikkeink:
https://budaorsinaplo.hu/cegekkela-varosert-egyutt-budaorsert/
és

https://budaorsinaplo.hu/
?s=URBACT-program

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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A 12. LEGJOBB
HAZAI GIMNÁZIUM

AZ ILLYÉS
Az Illyés a tavalyi 14. hely után
két helyet javítva 12. lett a hvg
rangsora szerint a gimnáziumok országos versenyében.
„Tudjuk, mennyi munka van
minden egyes eredmény mögött.
Azt is tudjuk, hogy a hozzánk
járó diákokkal nekünk könnyebb
szárnyalni, könnyebb jó eredményeket elérni, mint más iskoláknak egy esetlegesen sokkal nehezítettebb terepen. Mégis nagyon
fontos visszajelzés számunkra,
hogy évről-évre tartani tudjuk
a helyünket a rangos – zömében
fővárosi – iskolák között, mellett” – olvasható az Illyés közösségi oldalán.
AZ ISKOLÁK SORRENDJE
A HVG LISTÁJÁN:
1. Budapest V. Kerületi Eötvös
József Gimnázium
1. Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
3. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)
4. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)
5. Budapest I. Kerületi Toldy
Ferenc Gimnázium
6. Békásmegyeri Veres Péter
Gimnázium (Budapest)
6. ELTE Apáczai Csere János
Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)
8. Debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium
9. Városmajori Gimnázium és
Kós Károly Általános Iskola
(Budapest)
10. Budapest XIV. Kerületi
Szent István Gimnázium
11. VII. Kerületi Madách Imre
Gimnázium (Budapest)
12. Budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium és Szakgimná
zium és Technik
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A KÖZÖS KÉPVISELŐ SZEMSZÖGÉBŐL 1. RÉSZ

Felújítás és korszerűsítés
a közös költségből
Hat részesre tervezett új
sorozatunkban elsősorban a társasházban
élőkkel szeretnénk megismertetni a közös képviselő munkáját. Ha
ugyanis megfelelő szakembert (aki már nem
kell, hogy ott is lakjon)
bíznak meg a feladattal,
sok-sok későbbi kellemetlenségtől kímélhetik meg saját magukat.
Szerzőnk, Kisberk
Balázs, akihez több
budaörsi lakótelepi társasház tartozik.
Sokan ismernek Budaörsön, hiszen mint, önkormányzati képviselő is jelen vagyok a közéletben. Ugyanakkor
a polgári foglalkozásom hasonló „kicsiben”, társasházi közös
képviselő. Ehhez a munkához,
amellett, hogy az ember elhivatottságot érez, feltétlenül kell a
célirányos képzés. A budaörsi
lakótelepen élek és dolgozom, és
több társasház tartozik hozzám.
Miből áll a közös képviselő
feladata? A teljesség igénye nélkül, például: korszerűsítés és felújítások megtervezése, valamint
végrehajtása, megfelelő felújítási
alap képzése és a folyamatos karbantartás stb.
Minden esetben a társasház
közgyűlése dönt arról, hogy az
adott házban a tulajdonosok
mekkora közös költséget fizessenek. Ha a közgyűlés elfogadta az
adott összeget, annak megfizetése
minden tulajdonosra nézve kötelező. Ebből az összegből fizeti
a ház a közösséget terhelő közüzemi számlákat, a biztosítást
és ebből képződik többek között
2021.

csak így tudom érvényesíteni a
ház érdekeit akár a hatóságokkal
szemben.
Ha jól gazdálkodunk, akkor
van lehetőség arra, hogy saját
forrásból a lakóközösség egyetértésével megtervezzük a keletkezett pénzösszeg felhasználását.
Ha a közgyűlés úgy döntött, hogy
felújításra szánja, akkor megindulhat a felújítás folyamata, hogy
a ház állaga ne romoljon, illetve
eleget kell tennünk a korszerűsítési kötelezettségeknek

a felújítási alap. Sajnos mindig
előfordul, hogy egy-egy lakó nem
fizet vagy nem tud fizetni, ilyenkor háromszor fizetési felszólítást
küldünk neki, majd fizetési meghagyást bocsátok ki a közösség
érdekében. A jogi eszközök bevetése mellett azonban igyekszünk
a lakó által betartható megállapodást kötni a tartozás rendezéséről. Figyelembe véve, hogy a
közös költség hónapról hónapra
való befizetése teszi lehetővé a
ház stabil működését és folyamatos fejlődését.
Mint közös képviselőnek felelősségem az is, hogy napra kész
legyek a társasházak működésére vonatkozó rendeletek és jogszabályok ismeretében, hiszen
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Számos példát tudok felsorolni, amivel számolnia kell egy
társasháznak, de csak néhány: a
szellőzőcsövek tisztítását négyévente kötelező elvégezni, több
helyen a napokban került rá sor.
Ilyenkor zajlik a szellőző motorok cseréje/korszerűsítése is,
ami jelentős áram megtakarítást
eredményez. Fontos feladat a lift
korszerűsítése és felújítása, mely
az üzembiztonságon túl a karbantartásra fordított összeget is
mérsékli, valamint ez által jelentős áram megtakarítás keletkezik.
A vízhálózat felújításával csökken
a nem várt csőtörések száma és az
ezzel járó kellemetlenségek.
Egy beruházás megtervezésénél tehát kiemelt szempont az,
hogy annak megvalósítása után
milyen kézzelfogható eredmények várhatók. Egy társasház vagyonát nagyon könnyű elkölteni,
de pont ezért fontos a tudatosság
és a szakmai hozzáértés, az előre
gondolkodás, a munkák sorrendjének megtervezése és az ezekhez
szükséges források megteremtése, lehetőség szerint a közös költségek megemelése nélkül.

Sport

INGATLANPIAC

Közel 800 ezer forint

AZ ÁTLAGOS NÉGYZETMÉTERÁR BUDAÖRSÖN
A pandémiás időszak
után bekövetkezett
ingatlanpiaci korrekció
az agglomeráció kínálati
árait is erőteljesen érintette. Az eltelt kilenc
hónap alatt – a hirdetési
portál által rögzített
adatok szerint – közel
két számjegyű a növekedés mértéke a használt
lakóingatlanok esetében
Budaörsön, az aktuális
kínálati árak közel 800
ezer forintos négyzetméterenkénti átlagárat
mutatnak. Milyen kínálati árak jellemzik most
a budaörsi ingatlanpiacot és milyen tendenciák
várhatók a jövőben a
hazai ingatlanpiac egészét tekintve?
Átlagosan 8%-kal drágultak a
használt ingatlanok az év eleje óta
A Budaörsön eladásra kínált
használt ingatlanok egy négyzetméterre jutó átlagára 2021.
január és szeptember között több,
mint 8%-kal nőtt – derül ki az ingatlannet.hu hirdetési portál friss

zetméterenkénti átlagára 10,4%kal, míg a panellakásoké 1,1%-kal
nőtt január és szeptember között.
A téglalakások rohamos ütemű
drágulásának eredményeként az
átlagos négyzetméterár átlépte a
– szintén lélektani – 900 ezer forintos határt. A vizsgált időszak
alatt a téglalakások kínálati ára átlagosan 1,3%-kal nőtt havonta. A
téglalakások piacát inkább a stagnáló tendencia jellemzi, az átlagos
négyzetméterár január és szeptember között 663 ezer forint volt.

elemzéséből. A szeptemberben
rögzített adatok alapján az egy
négyzetméterre jutó átlagár a helyi használtingatlan-piacon 760
ezer forint volt, csaknem 60 ezer
forinttal drágább, mint az év első
három hónapjában. A drágulás
eredményeképp ingatlan vásárlás
során a vételár akár 6 millió forinttal is több lehet, mint az idei
év első negyedévében.
A családi házak 8,6%-kal,
míg a lakások 5,7%-kal drágultak átlagosan az idén
Az országos trendforduló a budaörsi használtingatlan-piacon is
nyomot hagyott, hiszen a családi
házak rekordszintű áremelkedé-

se ment végbe az elmúlt kilenc
hónap alatt. A településen meghirdetett családi házak átlagos,
alku előtti ára a hirdetési portál
adatbázisa szerint ez év január és
szeptember között 8,6%-kal nőtt,
ezzel már csak karnyújtásnyira a
700 ezer forintos átlagos négyzetméter árra emelkedve. Az egy
négyzetméterre jutó áremelkedés
átlagosan 55 ezer forint, ami a vételárat akár 5-6 millió forinttal is
megemelheti az év eleji kínálati
árakhoz mérten.
A használtlakás-piacon az
áremelkedés mértéke a rögzített
adatok alapján az egy négyzetméterre jutó átlagárak esetén 5,7%.
Ezen belül a téglalakások négy-

Tovább drágulhat a hazai
ingatlanpiac?
Egyes ingatlanpiaci előrejelzések
szerint marad a dráguló tendencia a hazai ingatlanpiacon, de az
emelkedés üteme lassíthat az eltelt időszakhoz képest. A drágulás mértéke továbbra is a nagyobb
városok és megyeszékhelyek esetében nőhet, ám a fővárosi ingatlanpiacon is lendületet vehet
a kínálati árak emelkedésének
üteme.
Ami a budapesti ingatlanpiacot illeti, a legdinamikusabban a
külső kerületekben és az agglomeráció településein emelkedtek
a kínálati árak az idei évben, ez
csökkentette az árkülönbséget a
főváros belső kerületeihez mérten, azonban a drágulás nem áll
meg az előrejelzések szerint.

Kisberk Balázs

(FOLYTATJUK)
KÉRDÉSEIKET E TÉMÁBAN, AMELYEKRE MINDIG A KÖVETKEZŐ RÉSZBEN
VÁLASZOLUNK, IDE KÜLDHETIK:
bnaplo@t-online.hu

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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GYORSAN VÁLTOZÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖT T FOLYAMATOS AZ ELLÁTÁS

Itt a járvány negyedik hulláma
Napi személyzeti kihívások megoldása a járvány
idején, lázas munka a
nemrég birtokba vett
szomszédos épületben:
a Budaörsi Egészségügyi
Központnak egyszerre
kell megbirkóznia a
jelen problémáival, és
folytatnia a helyi egészségügy modernizálását
– mondja a Budaörsi
Egészségügyi Központot
üzemeltető Jump
Consulting vezetője,
Zsákai Zoltán.

Fáradt?
Előfordul. Nem panaszkodom.
Beszélgetésünk időpontjában, november első napjaiban
Magyarországon fölfutóban van
a koronavírus-járvány negyedik
hulláma. Mit jelent ez a budaörsi betegek, és mit az Egészségügyi
Központ számára?
Ami pácienseinket illeti, továbbra is az érvényes központi
járványügyi intézkedések betartatására kell számítaniuk intézményünkben. Örvendetes, hogy
sokan beoltatták magukat; ők, ha
megfertőződnek is, sokkal kisebb
valószínűséggel kerülnek súlyos
állapotba. A vírust azonban képesek továbbadni, amit kerülni
kell az ismert módokon, elsősorban a kézhigiéné betartásával és
maszkviseléssel. Ez persze épületen belül nálunk kötelező, de
én arra biztatom a budaörsieket,
hogy zárt térben mindenütt tegyék fel a maszkot.
A kérdés másik oldala nem
feltétlenül jelenik meg betegeink
előtt, vagy ha igen, nem feltétlenül okoz nekik örömet. Intézményünk számára rendkívüli és
nehezen kalkulálható megter-
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helést okoz a járvány, mégpedig
elsősorban a humán erőforrások
– magyarán az ellátó személyzet
biztosítása – oldaláról. Gondoljunk bele: a járóbeteg-ellátásban, vagyis a szakrendeléseken
dolgozó orvosok zöme kórházaknál van alkalmazásban, és
külön engedéllyel, mellékállásban dolgozik nálunk. A járvány
fölfutásával ezekre a kollégákra
fő munkahelyükön többletkötelezettségek zúdulnak: oltanak,
illetve most ismét bevonják őket
a COVID-ellátásba, továbbá maguk is megbetegedhetnek, vagy
környezetükben megjelenhet a
vírus. Ilyen körülmények között
intézményünk számára mindennapos küzdelem biztosítani
a szakrendelések megtartását,
az elmaradók pótlását. Tudom,
hogy az egészségügyi személyzet hősies munkájára a negyedik
hullámban is számíthatunk, és
remélem, éppígy számíthatunk
majd pácienseink megértésére
és türelmére, ha hosszúak az előjegyzési idők, vagy valamilyen
kényszerű változás történik.
Hogyan érinti az intézményt
az átlagfinanszírozás fenntartása?
Arról van szó ugyebár, hogy az
egészségbiztosító (a NEAK) a
járványra való tekintettel nem
az aktuálisan elvégzett ellátások
után fizet, hanem egy korábbi időszak átlagát biztosítja az
ellátóhelyek számára. Úgy volt,
hogy szeptembertől visszaáll a
teljesítményalapú rendszer, végül
meghosszabbították az átlagfinanszírozást. Én ezt indokoltnak
tartom, hiszen számos területnek
jelent mentőövet, amely területek
nem önhibájukból „száradtak ki”,
hanem a vázolt erőforrás-kivonás, vagyis végső soron a járvány
miatt. A ragály elmúltával, hos�szabb távon hátulütője lehet az
átlagfinanszírozásnak, hogy megszüntet egy motivációs tényezőt
azokon a területen, ahol viszont
2021.

megvolnának az ellátási kapacitások, és nagy szükség lenne a
korábban elmaradt orvos-beteg
találkozások, illetve a különféle
beavatkozások pótlására.
Ez csak a járóbeteg-ellátásra
vonatkozik, vagy az egynapos
sebészetre is?
Egynapos részlegünk számára az
átlagfinanszírozás aktuálisan azt
jelenti, hogy a műtétek 30 százalékát tudjuk közfinanszírozott
formában elvégezni, amit maximálisan ki is használunk budaörsi pácienseink érdekében.
Gazdasági szempontból bölcs
döntésnek bizonyult, hogy orvos
igazgatónk, dr. Majzik Ernő irányításával a nagyobb invazivitású
ortopédiai és sportsebészeti műtétek felé mozdultunk el. A közelmúltban lezajlott felújítás és
bővítés, különösen a harmadik,
extrán felszerelt műtő átadása
szintén növeli versenyképességünket. Mindennek eredményeképpen büszkén mondhatom,
hogy egynapos sebészetünk jó
kihasználtsággal működik, és ez
a jövőben is így lesz mindaddig,
amíg a központi rendelkezések
megengedik a munka folytatását,
vagyis a járvány nem fenyegeti
munkatársaink és pácienseink
biztonságát.
Mindenközben a szomszédban folyik az építkezés…
Bár az előbb hosszan részletez-
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tem munkatársaim erőfeszítéseit
a járvány körülményei között, ne
legyen félreértés: nem a túlélésért
küzdünk, hanem a budaörsi önkormányzat szerződött partnereként és újabban a TritonLife Csoport tagjaként víziónk van a jövőről, és folyamatosan dolgozunk a
jelen problémáinak megoldásán.
A szakrendelő szomszédságában
található Kossuth utca 5. épületének átalakítása ütemesen halad,
a felnőtt-alapellátások és a labor
átköltöztetésével még idén megszűnik a szűkösség a járóbetegszakrendeléseken. Pácienseink
nagyon várják a mammográfia
újraindítását is, erre várhatóan az
új épület megnyitása után kerülhet sor, amikor minden szolgáltatás megtalálja a helyét, és telepíteni tudjuk az újonnan vásárolt
direkt digitális mammográfot.
Szeretném biztosítani a budaörsieket, hogy a felújítások, az
eszközberuházások a jövőben is
folytatódni fognak, és a helyben
elérhető szakrendelések körét
is bővíteni fogjuk. A rendelő
üzemeltetését öt éve vettük át
vészhelyzetben, 2018-tól pedig
tízéves feladatellátási szerződés
keretében dolgozunk a helyiek
érdekében. Visszatekintve nem
volt olyan félév, amikor ne sikerült volna elérni valamilyen
jelentős előrelépést, és ebben a
járványidőszak sem hozott változást. Ha valamire, erre különösen
büszke vagyok.
Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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HOGYAN TALÁLJ TÁRSAT 40+, 50+, 60+ ÉVESEN? 1. RÉSZ

„Keress valakit, hidd el, nem vagyok pótolhatatlan,
és te nagyon nem vagy magányos típus!”
Most induló, a tervek
szerint 14 részes cikksorozatunkban a társkeresésről lesz szó, már negyven-, ötven-, hatvanéves
kor felett, vagy akár
még idősebben. Illetve
nekik szeretnénk szakemberek tanácsaival
segíteni abban, hogy e
folyamat során ne sérüljenek, hanem sok örömet kapjanak. A későbbiekben sok-sok egyéni
történetet is bemutatunk, akik vállalják, azok
esetében névvel, akik
nem, azok esetében
megváltoztatjuk a nevüket, ami azonban semmit nem von le az általuk elmeséltek tanulságaiból. Ehhez a részhez
még lehet jelentkezni
interjúalanynak.
Amikor egy idős párt látunk kézen fogva sétálni,
hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy egész életet éltek
le egymás mellett, szeretetben,
boldogságban és a legtöbben
irigykedünk kicsit. Pedig ez – sajnos – nagyon ritkán van így. Bár,
amikor fiatalon ismerkedünk,
házasodunk, szinte mindenki
abban reménykedik, hogy az igazit találja/találta meg. Csakhogy
egyfelől a szerelem, mint tudjuk,
gyakran elvakít, és miután jönnek
a gyerekek, egy ideig a kedvükért
kompromisszumot kötünk, de
ahogy nagyobbak lesznek, változtatni akarunk. Másfelől a sors ott
is közbeszólhat, ahol tényleg lelki
társak vagyunk, mert a betegség
és a halál bizony nem válogat.
Egyes felmérések szerint közel két és fél millió nő és férfi él
Magyarországon egyedül, vagyis
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minden negyedik magyar. Ebben természetesen benne vannak
azok a 20-39 évesek is, akik még
soha nem éltek tartós párkapcsolatban, egyes definíciók szerint
ők a szinglik, és a statisztikai
adatok szerint az egyedülállók
75 százaléka ebbe a korcsoportba tartozik. A fennmaradó 25
százalék, tehát mintegy 600 ezer
ember azonban 40plusz, 50plusz,
60plusz évesen vagy akár még
idősebb korban keresi új párját.
Most induló, a tervek szerint
14 részes cikksorozatunkban róluk lesz szó. Illetve nekik szeretnénk szakemberek tanácsaival
segíteni abban, hogy e folyamat
során ne sérüljenek, hanem sok
örömet kapjanak a társkeresés
során, illetve sok-sok egyéni
történetet mutatunk be. Akik
vállalják, azok esetében névvel,
akik nem, azok esetében megváltoztatjuk a nevüket, ami azonban
semmit nem von le az általuk elmeséltek tanulságaiból.
Többen is kérdezték tőlem az
interjúalanyok közül, hogy miért
most írunk, írok erről. Ennek két
oka van. Az általános, hogy karácsonyhoz közeledve a társ nélkül
élőkben akkor is kialakul egyfajta szorongás a magánytól, ha
amúgy igazat mondanak, hogy
jó nekik így élni, mert egyedül élnek ugyan, de nem magányosan,
hiszen ott vannak a sokszor már
felnőtt gyerekeik, esetleg az unokáik és persze a barátaik. A másik
ok, hogy egy évvel ezelőtt magam
is megözvegyültem, életem során
másodszor. (Felnőtt gyermekeim
édesapja 2002-ben hunyt el, 2020ban elveszített páromat 2005-ben
ismertem meg.) A gyász hosszas,
nehéz folyamat, különösen akkor,
ha előtte azt tervezgettétek, hogy
80plusz évesen majd egy árnyas
diófa alatt olvasgattok, közösen.
A tervezgetés helyett azonban,
amikor a betegség elragadja tőled
azt, akivel eddig egy voltál, marad a közös fotók és videók nézegetése, rendszerezése, a szeretett

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

ember tárgyainak előbb a féltése
majd az elajándékozása. A gyászfeldolgozásba itt nem szeretnék
mélyebben bele menni, mert az
egy másik, hatalmas téma, de a
lényeg, hogy bármilyen fájdalmas a párod elvesztése, az egészséges élni akarás, akár hány éves

resés. Apróhirdetés (55 éves/172
cm/62 kg) akár a helyi újságban?
Bár akad még ilyen, nem jellemző. Online társkereső szolgáltatásokból azonban bőséges a kínálat,
és (erről a későbbiekben lesz még
bőven szó) kezd visszaszorulni
az előítélet is ezzel a módszerrel

vagy, előbb-utóbb megszólal
benned. Különösen akkor, ha azt
hallod belülről, amit a szeretett
ember, szembe nézve az elmúlással gyakran mondogatott: „Keress
valakit gyorsan, hidd el, nem vagyok pótolhatatlan, és te nagyon
nem vagy magányos típus!” Gyorsan persze nem lehet, de fokozatosan építkezve talán igen.
Az első praktikus kérdés, amikor akár egy válás után, akár özvegyként megszületett bennünk
a döntés (igen erről is előbb határozottan dönteni kell!), hogy
ismerkedni szeretnénk, a miként.
Persze, menjünk minél többet
társaságba, de hát oda jellemzően
párok járnak, meg egy koncert,
színház, sportesemény stb. nem
erről szól. A barátaink barátai?
Talán, de mekkora az esélye, hogy
pont közülük..., igen csekély. Marad tehát a társközvetítés, társke-

szemben. De amilyen nagy előny,
hogy tényleg rengeteg ember közül „válogathatunk” (dehogy, ám
erről is majd később), nagy hátránya, hogy ezeken a fórumokon
rengeteg az enyhén szólva „kalandor”, illetve kellemetlen helyzetekbe futhatsz bele, ha nem vagy
elég óvatos és főleg, ha nem vagy
elég jártas a témában, vagy elég
felkészült.
Mire figyeljünk, mit gondoljunk tehát végig, ha immár tudatosan, akár nyilvános fórumokon
keresünk társat? Farkas Gábor
50pluszos pszichopedagógus és
párkapcsolati mediátor elsőként
azt emeli ki, hogy a naptári életkor és az, hogy belül hány évesek
vagyunk, nem mindig azonos.
Másként fogalmazva: két egyidős ember, nem biztos, hogy
mentálisan is az. Lehet, az egyik
fiatalos, tele mozgásigénnyel,

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

11   

Városháza

Közélet

Üzlet

míg a másik otthonülős, akinek
maximum egy séta fér bele, de
az se rendszeresen. És nagyon
fontos a szakember szerint a libidó kérdése, ami – hangsúlyozza – nem pusztán a szex, hanem
a bennünk lévő életenergia. A
párkapcsolat stabilitását Gábor
egy négylábú székhez hasonlítja, melynek első lába tehát a
libidó, a második a közös értékrend (világnézet, kultúra stb.), a
harmadik, amiről sokan elfeledkeznek, hogy kell egy közös cél,
amit együtt szeretnénk elérni
és a negyedik a közös tevékenység (főzés, tánc, sport bármi),
ami összehozza és összetartja a
két embert. Amivel értékes időt
tölthetünk együtt a leendő vagy
meglévő párunkkal. Illetve van
egy ötödik „láb” is, hogy biztosítsunk egymásnak „egyedüli
időt” is, amivel a másik töltődik.
„Sokan nem veszik komolyan,
de jobb már az elején nemet mondani az olyan kapcsolatra, ahol
megváltoztathatatlan különbség
van a két ember között, mint például, hogy az egyik bagoly-típus
(késő éjjel érzi jól magát) a másik
pacsirta-típus (korán reggel érzi
jól magát), mert ők mikor találkozzanak? Amikor az egyik nem
aludta ki magát?” – folytatja a
mediátor.
A párkeresésnél, különösen
az ismerkedés szakaszában vagy
tabu az anyagiak, vagy annyira
előretolt elvárás, hogy az már
megkérdőjelezhető. Pedig, mint
mindenben, ebben is egészséges
egyensúly kell. Az, hogy az adott
időpontban ki keres jobban, lehet
átmeneti helyzet, és ebből nem
kell problémát csinálni Farkas
Gábor szerint. Viszont az már
baj, ha például az egyik fél hozzá
van szokva a rendszeres utazgatáshoz vagy, hogy beül egy jobb
étterembe, a másik viszont nem
engedheti ezeket meg magának.
Még akkor is gond, ha a tehetősebb szívesen felajánlja leendő
partnerének, hogy fizeti az utat, a
vacsorát, mert ez több szempontból nem szerencsés. (Erre a sorozatban ugyancsak visszatérünk
majd, mert több interjúalanyunk
a szakemberhez hasonlóan vagy
éppen ellenkezőleg vélekedik, a
saját tapasztalatai alapján.)
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Életmód

Gyerekek

A „szeretetnyelv (Five Love
Languages)”, ami egy pár- és
pszichoterápiai fogalom, egyre
inkább beépül a köztudatba, amit
Farkas Gábor megint csak az elsők között tisztázandónak tart a
társkeresés során. Magát a kifejezést Gary Chapman amerikai író,
párkapcsolati szakértő, házassági
tanácsadó, lelkész találta ki 1992ben. Ő azt állítja, hogy mindenki
öt féle módon képes adni és szeretne kapni a társától szeretetet:
elismerő szavakkal, együtt töltött
minőségi idő által, ajándékokkal,
szívességekkel és testi érintéssel,
tehát simogatással, öleléssel. Ezek
közül van, ami megbeszélhető –
teszi hozzá a Farkas Gábor -, és
megtanulható, de van, ami nem, és
akkor bukásra van ítélve a kapcsolat. Példaként elmeséli, hogy rendszeresen jár gyógymasszázsra, és
amikor egyszer jelét adta, hogy
jól érzi tőle magát, az őt kezelő
hölgy felsóhajtott: „bárcsak a férjem is hagyná!”. Aki valószínűleg
„taktilis elhárító”, aki nem szereti,
ha babusgatják, nem szereti, ha
hozzábújnak, de ő sem szívesen
teszi ezt, hiába szeretné a párja. Az
ilyen kapcsolatban az, akinek fontos a testi érintés, csak sérülhet.
„Miben kell, hogy más legyen a
társkeresés módja fiatalon, és idősebb korban, amikor már vélhetően a második, harmadik, sokadik
kapcsolatot építenék ki?” – ezt már
Miller Gertrúd 40pluszos párterapeutától kérdeztük, aki egy vá2021.

16+

Kultúra

Múltunk Paragrafus

lás után váltott szakmát is, és amit
addig laikusként csinált, hogy a
barátait, ismerőseit életvezetési
tanácsokkal látta el, „megtanulta”,
erről a tudásáról bizonyítványt is
szerzett. Amiért azonban számos
ügyfele van, az kevésbé a papírjainak, mint inkább a vele született empátiájának tulajdonítható,
szerintem. „Azt gondolnánk, hogy
a társkeresés fiatal korban sokkal
könnyebb, mint idősebb korban,
de kicsit megvizsgálva meglepődnénk. Az mindenesetre tény, most
már minden rapid módon, gyorsan
megy, türelmetlenek a mostani párt
kereső emberek, kortól függetlenül”
– mondta. „Régen valahogy rend-
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Sport

szer volt az ismerkedésben, randevúkban. Szépen minden fel volt
építve. Voltak bulik (házibulik),
egyetemi klubok, szakkörök, táncestek, közös sportolási lehetőségek,
és valakinél már a kezdetleges internet lehetősége is ott volt. Jelenleg
szinte csak az internet adta lehetőségek maradtak, ahol közel sem
olyan izgalmas az ismerkedés. Értem én, hogy fejlődik a világ, csak
nem vagyok abban biztos, hogy ez
jó. Szinte egytől egyig panaszkodnak az ügyfeleim, hogy húspiac lett
a párkeresés. Vagy marad a munkahelyi ismerkedés.”
„Idősebb korban, esetleg elváltként, gyerekekkel a hátunk mögött
egészen más szituáció ismerkedni” – folytatja Gertrúd. „Nekem,
amikor egy kisgyerekkel elváltam,
hatalmas nagy mázlim volt, hogy
egy igen jó barátnőm unokatestvére már külön élt a feleségétől, így
adott volt a helyzet, hogy bátran
merjünk egymáshoz közeledni. De
hangsúlyozom, ez szerencse volt,
mert jellemzően ennyi idősen már
nem megy el minden hétvégén az
ember bulizni, ráadásul a gyerekeket le kell adni a nagyszülőknek
vagy bébiszittert kell hívni hozzájuk, ami megnehezíti a dolgot.”
Amit a párkereső hölgyek
Gertrúdnak mesélnek, hogy az
ő korosztályukban (meg feljebb
is van ez így, de erről a témáról
bővebben majd később) a férfiak
sokszor csak szexet akarnak. A tanácsadó úgy véli, ez azért fordul
elő, mert vagy mást sugallnak a
nők magukról, mint amit valójában szeretnének, vagy a kommunikációjukkal van probléma.
„A férfiak ugyanis igen gyorsan
megérzik, ki mennyire tartja magát, mennyire kétségbeesett, és ezzel bizony egyesek visszaélnek. Az
egy generációval idősebbek pedig
nagyon sok sérüléssel, traumával
rendelkeznek, amikor újra társat
keresnek, és ez kiszolgáltatottá teszi őket. A negatív tapasztalatok
ellenére azért van az én ügyfeleim,
ismerőseim körében is több olyan
eset, amikor szerencsés kimenetelű kapcsolat jött létre ilyen módon, az egyik pont az én Facebook
csoportomban, amire igen büszke
vagyok.”
Eller Erzsébet
(Folytatjuk)
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BESZÉLJ VELEM!

Egy jó hely
a különleges
óvodásoknak
Beszélj velem! Hova
fordulhat egy szülő, ha
a gyerekéről kiderül,
hogy különleges bánásmódot igényel? A
Budaörsi Naplóban az
elmúlt években többször olvashattak már a
Beszélj Velem Óvoda és
Fejlesztőközpontról,
ami ugyan nem helyben, hanem a közelben
Nagytétényben található, de – többek
között a budaörsi
önkormányzat anyagi
támogatásának köszönhetően – sok budaörsi
óvodásuk van.
A Beszélj Velem Óvoda és Fejlesztőközpont fenntartója a Beszélj Velem
Alapítvány, amit 1996-ban egy olyan
édesanya hozott létre, akinek a gyermeke súlyos beilleszkedési zavarokkal és
magatartásbeli gondokkal küzdött, és
aki ezzel köszönte meg az akkor kapott
segítséget Kopp Miklósné Ági néninek,

aki az alapítvány elnöke és a központ
szakmai vezetője.
„A módszerünk természetesen folyamatosan megújul, hiszen a nevünkből is
adódik ’Beszélj Velem’, vagyis a gyermek
diagnózisának megfelelő speciális kommunikáció kialakítása az elsődleges cél,
illetve a nyelvi fejlesztés” – mondja lapunknak. Ezen túl azonban náluk a gyerekek mindent egy helyen megkapnak,
így nincs szükség arra, hogy óvoda után
különböző helyekre vigyék őket a szüleik
fejleszteni, mozogni. Ennek érdekében
több szakterület képviselői dolgoznak
együtt. Már több éve összeszokott, kiváló csapatuk van, jórészt fiatalok, de
több évtizedes gyakorlattal rendelkező
kollégák is. Ugyanakkor az évek alatt igazodniuk kellett a változó elvárásokhoz, a
családok, az önkormányzatok és az állam
részéről, hiszen például a rájuk vonatkozó törvények is változtak.
Nagytéténybe az egész Magyarországról jönnek gyerekek. Van négy kis
létszámú, 5-7 fős csoport, gyógypedagógusokkal, és életkor szerint három integrált csoport, egy-egy csoportban 10-13
fővel. A közlekedés nagyon jó, könnyen
megközelíthető helyen vannak. A feltételek adottak, van egy nagy tornaterem,
sok eszközzel, több fejlesztő szoba áll rendelkezésre az egyéni fejlesztésekhez és
maguk a csoportszobák tágasak, jól felszereltek. A csoportok átjárhatók. Megoldott az egészséges étkeztetés is, igazodva
a tápanyag allergiás gyermekekhez.
„Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon alacsonyak az áraink, és több féle
kedvezmény van. Például Budaörsön is
az önkormányzat átvállalja a szülőktől a
fizetést. De ahol nem, ott adunk testvér
kedvezményt, továbbá minden új gyermek után – akit egy már itt lévő hozott
10% árcsökkenés jár. Illetve egy vagy két
összegben való éves befizetés is kedvezményt von maga után. Emellett kihasználjuk a civil szervezet adta pénzbeli és
természetbeni adományokat, a szülők és
családtagok is sokat segítenek ebben” –
zárja gondolatmenetét „Ági néni”.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

TALPMASSZÁZS

SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 13 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT,
SZOMBATON 8 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT

ÉS

GYÓGYPEDIKŰR

MINDEN SZERDÁN 7 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT

Bővebb információ, időpontegyeztetés:
(+36) 23 789 885, (+36) 20 455 6999
számokon vagy a helyszínen személyesen.

VÁRJUK SZERETETTEL,
VÁLJÉK EGÉSZSÉGÉRE!

www.bulake.hu

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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NE CSAK KARÁCSONYKOR SEGÍTS!

Eddig adott, most ő is kért
Közel egy éve kezdtük
újra 2016-ban abbamaradt sorozatunkat, és
ígéretünk szerint
hónapról hónapra mutatunk be olyan embereket, civilszervezeteket,
intézményeket, akik/
amelyek számára az
adományozás természetes; és olyanokat, akik
olyan élethelyzetbe
kerültek, hogy külső
támogatás nélkül nehezen vagy nem tudnának
talpra állni.
Mióta adományozol és ennek milyen formáját tartod
jónak? Mi motivál ebben? Illetve
nem tartasz-e attól, hogy nem
csak az igazán rászorulók kérnek,
hanem lehetnek, akik visszaélnek a jó szándékoddal? - tettük
fel a kérdést két hölgynek. És egy
harmadikról ezúttal azért írunk,
mert eddig adott, de most neki
kellett kérnie.

GYARMATI ENIKŐ

látozottan áll rendelkezésemre 2.
nem látom az eredményét) jobban szeretem a segítségnyújtás
direktebb formáit, mint például az ételosztás vagy a véradás.
Mindkettő olyan, amit tényleg a
saját anyagi helyzetemtől függetlenül vállalhatok, csak idő és elszánás kérdése” -mondja Enikő.
„Motiváció? Sablonos és szépelgő lehet a válasz, de jó érzés
néha teljesen ellenszolgáltatás
nélkül, önként tenni másokért.
Karácsonykor vagy húsvétkor
(mi ezekre az osztásokra szoktunk menni) nem mindig könnyű
az ebédhez készülődést otthagyni, és elindulni, akár mínuszban. Az álldogáláshoz, a hétvégi
melóhoz sincs mindig kedvünk.
De amikor már ott vagy..., és
munka közben szóba elegyedsz
a szomszéd pakolóssal, rámosolyogsz, köszönsz és szép ünnepet
kívánsz több száz embernek, és
ők viszont kívánnak minden jót
neked... A kisgyerekeknek meg
sutyiban extra adag szaloncukrot
adsz... A kihűlt, elgémberedett lábak, piszkos kezek mellett ezt is
elviszi magával haza az ember.
Igaz, sajnos azt is, hogy a több
száz felnőtt és gyerek ruházatából
borzasztó sorsokat, élethelyzete-

a
Budaörsi
Látássérültek
Közhasznú Egyesületének munkatársa, látósegítő. Tehát már
hivatásként is olyan munkát
választott, amit nem láthatna el
empátia, mások elfogadása nélkül. Bár soha nem dicsekedett
vele, a környezetében ismert róla,
hogy gyakran vesz részt a gyerekeivel együtt önkéntesként ételosztásokon. Ez tavaly a pandémia
miatt elmaradt.
„Igen, tavaly nem volt és idén
is most ősszel hirdettek először
önkénteseknek ételosztást. Remélem, hogy karácsonykor lesz
már újra, a szokásos nagy. Mi
mintegy tíz 10 éve járunk a gyerekeimmel, akik már 17 és 22
évesek. A pénzbeli adománnyal
szemben (ami 1. amúgy is kor-
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2021.

ket látsz… Sok évig nagyon felkavaró élmény volt, mire valamen�nyire megszoktam, megszoktuk.
A véradásról annyit mesélnék
el, hogy kifejezetten pánikolok a
tűktől, rettegek. Így aztán iszonyat jó érzés, hogy egy hasznos
cél érdekében ezt mégis le tudom
győzni. Rohadt nagy bajnoknak
érzem magam hazafele menet,
minden alkalommal. Másfelől:
szeretném a gyerekeimbe is elplántálni, hogy ha és ahogy tehetjük, segítsünk. Valljuk be, így a
21.sz. Európájában végtelenül kényelmes életet élnek/élünk. Nem
örülnek túlzottan a programnak,
ez tény, de ha már ott vannak,
kedvesen, ügyesen végig csinálják. És hát, nem mindig csak azzal foglalkozunk (illetve fognak)
az életben, amivel kedvünk van,
ezt jó, ha lassan megtanulják,
megszokják.
Hogy nem rászorulók is kapnak-e ételcsomagot? Óvatosan
kell ítélkezni, ránézésre megítélni,
ki és mennyire szorul rá, de szerintem nem is dolgom. Az enyém
az, hogy segítsek, ha tudok, le-

NOVEMBER

gyek ott, ha tehetem. És szoktassam erre rá a gyerekeimet is.”

MILLER JÁNOSNÉ
született Sidó Gertrúd már több
évtizede elköltözött Budaörsről,
de itt nőtt fel, anyai ágon ezer
szállal kötődik a településhez.
Nyugdíjas, aktív éveiben vámtiszt
volt, alezredesi rangban. A budaörsi kötődésű jótékonysági csoportokban a közelmúltban tűnt
fel adományozóként, de mint
megtudtuk, mindig is volt benne
ilyen késztetés.
„Az utóbbi néhány évben
alapvetően a gyerekeknek, azon
belül a hátrányos helyzetű, illetve
fogyatékos kiskorúaknak próbálok segíteni. Ezentúl pedig főként
a daganatos vagy ritka betegségben szenvedőknek szeretnék,
hiszen az ő gyógyításuk horror
összegekbe kerül. Ezért évtizedek
óta támogatom a Gyermekélelmezési Alapítványt, esetenként
az SOS gyermekfalut. A Down
szindrómásokat is régóta segítem, nem számít a koruk, hiszen
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ők örök gyerekek, és bizony úgy
látom, velük mostohábban bánnak a támogatók, mint másokkal,
bár ez csak a magánvéleményem,
nem néztem utána az adatoknak.
Nyilván nem hatalmas összegekről van szó, amit folyamatosan
erre a célra szánhatok, de tudom, hogy ahol nincs, ott minden forint számít. Illetve, hogy
a sok kicsi összeadódik. Ezért is
csatlakoztam például a Budaörsi Napló korábbi cikke alapján a
budaörsi „Segítő angyalokhoz”,
ahol egy-egy családot választ ki
a csoport üzemeltetője és nekik
finanszírozzuk közösen például
a vízbevezetést vagy a tetőfedést.
Szimpatikus számomra, hogy online követhetem, hogy áll az adott
projekt megvalósítása.
Hallottam és olvastam már
segítő oldalakon, hogy vannak,
akik visszaélnek mások jóindulatával, de nekem nem volt még
ilyen negatív tapasztalatom. Talán mert elég jól választom ki,
hogy mit és kit támogassak, illetve mert a legkisebb érdekem sem
fűződik a juttatáshoz.
Motiváció? Olyan családba születtem - elsősorban anyai
nagymamám révén -, ahol a rászoruló emberek támogatása akkor is alap volt, ha éppen nekünk
sem volt sok. Ha valamire büszke
vagyok, hogy ezt a mentalitást
örököltem.”

MILOVICS MÓNIKA
már szerepelt a Budaörsi Naplóban, mint annak a Budaörsön
hetente találkozó üzleti csoportnak az elnöke, akik egymás ajánlásával generálnak a vállalkozásaiknak bevételt, jutalék nélkül.

Életmód

Gyerekek

Őt a környezetében sokan arról
ismerik, hogy bár öt gyermekről gondoskodnak férjével, folyamatosan segít másokon. Pár
napja azonban megdöbbentő és
szomorú bejegyzést tett közzé a
közösségi oldalán: egy elektromos hiba miatt leégett Velencén
található házuk. Mindenük, szó
szerint mindenük oda lett. Róla
akartam ebben a hónapban írni,
mint segítséget kérőről, hogy
aki tud, utaljon nekik pénzt, aki
tud, ajánljon fel meleg holmit,
élelmiszert, tanszereket, ami az
élet folytatásához szükséges. Ám
nem telt el talán két-három nap
sem, amikor a fiatal nő már arról
adott hírt, hogy a szomszédok, az
ottani önkormányzat, a barátok
és ismerősök (köztük az említett üzleti csoport egykori tagjai,
miközben maga a csoport már
megszűnt) összefogásával van
átmenetileg hol lakniuk, három
váltás ruha is összegyűlt minden családtagnak és van remény
az újrakezdésre, igaz, teljesen a
nulláról indulva. „Mindenkinek
köszönünk mindent. Van hol
aludnunk. Ennünk. A cicák is
megvannak és a szívünkben hála
minden segítségért. Délután újra
begyulladt a tető. De eloltották.
10 négyzetméteren elfér, amink
maradt...de élünk” - osztotta meg
november 5-én Mónika.
Mivel a házat persze újjá kell
építeni és a családnak holnapután is élnie kell valamiből, aki
szeretne nekik segíteni Mónika
Facebook oldalán https://www.
f aceb o o k .co m / m o n i k a.m i l ovi cs

minden információt megtalál.
A számlaszámuk: Czeilinger
Izabella K&H HU39 1040 2159 8676
8566 7777 1009
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A JOGÁSZ VÁLASZOL…

HALÁLESETbajban a cég is!
Segítséget jelent a gyászoló családok számára
az a 2021. július 1-én
hatályba lépett jogszabályváltozás, mely
megszüntette azt a
tarthatatlan állapotot,
hogy ha haláleset
miatt a Bt., Kkt. taglétszáma a törvényi előírás alá csökkent, akkor
a cég megszűnése elkerülhetetlen volt.
A járványhelyzet nagyon sok
halálesetet hozott magával. Ezek az
önmagában is szomorú helyzetek
még komolyabban megterhelték a
családokat, amikor kiderült, hogy
a haláleset miatt egy főre csökkent
létszámú betéti társaság, közkereseti társaság működése is veszélybe
került, hiszen lehetetlenség volt 6
hónapon belül a taglétszámot rendezni és így a kisvállalkozás automatikusan megszüntetésre került.
A hagyatéki eljárások korábban
átlagosan 6 hónap alatt fejeződtek
be. Manapság az sem ritka, hogy
egy év alatt sem zárulnak le! Ilyen
számok mellett különösen sérelmes
volt az automatikus megszüntetésről szóló jogszabály.
A jogszabályváltozás reagálás
erre a társadalmi igényre.
2021. július 1-től az a közkereseti társaság, amely tagjainak száma
egy főre csökken, illetve az a betéti
társaság, amelynek valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja tagsági jogviszonya megszűnik nem
fog a törvény erejénél fogva megszűnni, ha az előírt hat hónapos
határidőn belül nem jelentik be új
tagnak a társaságba való belépését
vagy határoznak a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, jogutód
nélküli megszüntetéséről. A hat
hónapos határidő ugyan megmarad, az azonban már nem lesz

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

jogvesztő jellegű. Elmulasztása
esetén a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást folytat
le, és arra hívja fel a társaságot,
hogy a törvényes működés feltételeit három hónapon belül állítsa
helyre.
A cégtörvény módosítása miatt
az is lehetővé válik, hogy a cégbíróság által megindított törvényességi
felügyeleti eljárásban a cégbíróság
felhívására a társaság bejelentse,
hogy a működés törvényes feltételeit azért nem tudja helyreállítani, mert a volt tag örökösével
való megállapodás útján kívánja a
törvényes működést helyreállítani,
azonban az örökös személye bizonytalan. Ez az az eset, amikor a
hagyatéki eljárás elhúzódása okoz
gondot. Ilyenkor igazolni kell, hogy
hagyatéki eljárás, vagy hagyatéki
per van folyamatban, és kérhető a
törvényességi felügyeleti eljárás felfüggesztése a cégbíróságtól. Fontos, hogy ezt kérni kell.
A hatálybalépés napját megelőzően indult, de még le nem zárult
törvényességi felügyeleti eljárásokra is vonatkozik ez az új szabály, de
a már megszüntetett cégekre természetesen nem alkalmazható.
Ne felejtsük el azonban, hogy
az új szabályok szerint, amennyiben beltag nélkül marad egy betéti
társaság, akkor a kültag lesz a teljes
vagyonával felelős személy az ilyen
átmeneti időszakokban keletkezett
tartozásokért. Ez merőben szokatlan. Sokan éppen a felelősségi
szabályok alapján döntöttek arról,
hogy ki lesz a beltag a társaságban,
és ki marad kültagi jogviszonyban.
A fentiek is jól mutatják, hogy
minden részletszabályra érdemes
figyelni. Tájékozódjunk alaposan
szakember által!
dr. Moravcsik Krisztina

Bővebben:

moravcsik.hu
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KIÁLLÍTÁS A MŰVHÁZBAN

„Katartika”

érdekes festményei
Művészetek: A JAPONIZMUS MINT

KULTÚR- ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI JELENSÉG
Mikor, hogyan, miért szerettünk bele Japánba, és hogyan mutatjuk
ezt ki? Vajon máig tart a románc? Erről szól Dénes Mirjam,
a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum japán gyűjteménye
kurátorának előadása november 15-én 19:00 kor.
Jegyár: 500 Ft

Babaszínház: PÁRNAKÖNYV

Bábszínház a legkisebbeknek az Aranyszamár Bábszínház
előadásában november 20-án, szombaton 10:00-kor.
Egy éves kortól ajánlott.
Jegyár: 500 Ft

RégIdők: „EGY NŐ, TÖBB MINT CSAK ASSZONY”
KARRIER ÉS CSALÁD SZENDREY JÚLIA ÉLETÉBEN
Gyimesi Emese irodalom- és társadalomtörténész előadása
egyrészt a család hétköznapjait és ünnepnapjait, másrészt
Szendrey Júlia önálló alkotóvá érésének folyamatát mutatja be
november 26-án, pénteken 19:00-kor.
Jegyár: 500 Ft

Csokibár: KIPPKOPP A HÓBAN

A Nefelejcs Bábszínház báb-musical előadása
november 28-án vasárnap 10:00 –kor.
Jegyár: 800 Ft (jmmh.jegy.hu)

Gyepes Katalin: SZÍNEK SZÜLETÉSE CÍMŰ TÁRLATA
a JMMH folyosóján egész hónapban látható.

Adventi készülődés

Mézeskalács-sütés,
kézműves foglalkozások, apró díszek és ajándékok készítése
kicsiknek és nagyobbaknak a JMMH Nyugdíjasok Házában
(2040 Budaörs, Szabadság utca 24.)
november 28-án vasárnap 10:00-tól
A részvétel ingyenes!
„Mit lehet tenni egy buszmegállóban egy napsütéses szombat
délután, ha éppen az orrunk előtt ment el a busz? Játszani!”

Röfi és Farkas – ingyenes bábelőadás
november 21-én, vasárnap 10:00-tól

A CIMBORA PRODUKCIÓ ELŐADÁSÁBAN
A „KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG!” PROGRAM KERETÉBEN
a JMMH Közösségi Ház nagytermében (Budaörs, Lévai u. 34.)
A rendezvényeken kérjük,
tartsák be az aktuális járványügyi előírásokat!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb infó a

16

jmmh.hu oldalon!

2021.

A festék speciális folyatásával (Fluid art/folyékony művészet technikával) készült képekből látható egy hónapig Gyepes
Katalin kiállítása.
Mennyi idő alatt hoztad létre ezt a kiállítást, illetve kérhetnék egy kis tárlatvezetést?
Nem az összes képem látható,
nagy sajnálatomra például egy 16
darabból álló, egységes keretben
lévő anyag helyhiány miatt itt
sem került ki. Mint látod, vannak
kisebbek és nagyobbak. A kisebbeken általában az új anyagokat
próbálom ki, de nem mindig lehet ezeket alkalmazni nagyban is,
mert ha a festékfolyatásnál nem
úgy alakulnak ki a sejtek, más lesz
az eredmény. A bemutatóra a képeket úgy válogattam össze, hogy
elsősorban azok legyenek itt,
amelyek jól mutatnának lakásokban, irodákban, vagyis érdemes
őket megvásárolni is. Hiszen árban nem sokkal drágábbak, mint
egy jó papír poszter. Én ugyanis
nem annyira a művészi értékéből
indulok ki, hanem a költségeket
veszem figyelembe, mert drága a
vászon, és ez a technika nagyon
sok festéket igényel.
Ezeknek a képeknek a lényege a folyatással kialakuló formák és persze a színek. Mi alapján kevered őket?
Hangulatfüggő, illetve rám nagy
hatással vannak a természetben
látható színek, hogy melyek mutatnak jól egymás mellett. Nem
törekszem megdöbbentő színpárosításokra, inkább a harmóniára, de nyilván ez mindenkinél
egyéni ízlés kérdése.
Ez a második kiállításod, amit
Budakesziről hoztál át…
Igen, és december 17-ig szól a
budaörsi művelődési házzal a
szerződésem. Utána egy ideig

NOVEMBER

nem tervezek újabbakat, hiszen a
járvány negyedik hulláma megint
bizonytalan helyzetet teremtett,
bár felvettem a kapcsolatot több
más művelődési házzal, de majd
meglátjuk.
Ki a legnagyobb kritikusod?
Azt hiszem én magam, hiszen
ha nekem nem tetszik egy kép,
mások hiába mondják, hogy nekik igen, újrafestem. Szerencsére
az akrilfestékkel ez megoldható,
akár háromszor is. Továbbá a
férjem is őszintén megmondja a
véleményét, ő egyébként fotózik,
és évekig foglalkozott fafaragással, művészi célú fémmegmunkálással. Akik a legtöbbet dicsérnek
azok a lányaim és anyukám.
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A TERMÉSZE TBŐL 35-45 KÖBMÉ TER HULLADÉK KERÜLT ZSÁKOKBA

II. Nagyon Nagy Budaörsi Szemétszedés
November 6-án volt a II.
Nagyon Nagy Budaörsi
Szemétszedés a Zölder
dőben Jártam Budaörsi
Egyesület szervezésében. Hat helyszínen
(Alsó- és Felsőszállás,
Kőhegy, Frankhegy,
Törökugrató, Kamara
erdő) több mint száz
ember összesen körülbelül 35-45 köbméter hulladékot gyűjtött zsákokba a természetből –
összegezte lapunknak
Bethlen Csaba, az esemény ötletgazdája.
A felhíváshoz csatlakozott
a Zöldkör Zöldövezet társaság, a Budaörsi Nők, a Hori-

zont Lions Klub, a Budaors Fillari
Team és a Surranók Túraklub is,
továbbá a Husznegyven Fiatal Budaörsi Építészek az Egyes iskola
melletti kiserdőben szedett össze
további 4 köbméter szemetet.
A munkáért cserébe a családok, illetve a gyerekek Túró Rudit,
müzli szeletet kaptak, a felnőttek
zsíros kenyeret, teát és forralt bort.
„Sok család jött el, sok gyerekkel. S megint sok kincset találtunk
kidobva” - utalt az újrahasznosítható dolgokra Csaba.Kérdésünk-

re, hogy volt-e bármilyen fennakadást, elmondta, hogy nem
történt ilyen. Ami részben annak
köszönhető, hogy Rozinka Péter
helyi fuvaros három helyszínen
is segített, illetve a Közterület
Felügyelet munkatársai, továbbá
a budaörsi gázcsere telep adott
a tea főzéshez gázt, és biztosított
reggel az indulásnál egy kisteherautót.
A hétvégén még több helyen
lehetett látni az összegyűjtött szeméttel teli zsákokat, ám a BTG
ígérete szerint hétfőn elszállította
a szelektált hulladékot.
„Fontos még, hogy a Budaörsi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai
is ismét eljöttek a piros autóval és
Alsószállás árkait tisztították meg”
– jegyezte meg a szervező.
„Szuper csapatok, napsütés, remek hangulat volt. Sokan kivették
a részüket a közösségi munkából,

ki-ki életkorának és fizikai állapotának megfelelően.”

B. Cs.

Fiatalabb korodban is vonzott a festészet, a művészeti
ágak, de mégis csak nyugdíjasként kezdtél rajzolni, festeni.
Miért?
Nem volt rá időm a családom
és munkám mellett. De amikor
otthon maradtam, elkezdtem aggódni, hogy mivel töltöm ki az
időmet és az interneten keresgéltem rajz- és festészeti kurzusokat
és kóstoltam bele több irányzatba, mire a Fluid art megfogott.
A teljes cikk:
budaorsinaplo.hu/katartikaerdekes-festmenyeibol-nyiltkiallitas-a-muvhazban/

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a
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BUDAÖRSI NAPLÓ
VEGYES PÁROS

TENISZ
KUPA
A pandémia miatt tavaly
elmaradt, de már több mint
húsz éve rendezzük meg évente
kétszer amatőr felnőtt sportolók számára a Budaörsi Napló
Tenisz Kupát. Most november
7-én került rá sor, csapatunk
állandó vasárnapi edzéseinek a
helyszínén a Sport11-ben.
Ezúttal csak vegyes páros
versenyt hirdettünk meg, amire
10 férfi és 10 nő nevezett, így
a mérkőzések két csoportban,
körbejátszással zajlottak, vagyis
minden párnak minimum négy
meccset kellett játszania. A döntőbe a csoportelsők és csoport
második helyezettek kerültek.
A végeredmény: abszolút első lett Csomor Judit és
Trautzsch Hendrik, a második
Szűcs Kálmán és élete első versenyén Brousil Gabriella. A
Budaörsi Napló csapatának állandó tagjai körében a legjobban Mayherr Judit és fia Ádám
szerepelt, így a „háziversenyt” ők
nyerték, igen szoros mérkőzésen
legyőzve Lengyel Monikát és
Farkas Gábort.
Gratulálunk nekik, és köszönjük a szponzoroknak a
felajánlott díjakat. A Budaörsi
Egészségügyi Központnak a
menedzserszűrést, a Budaörsi
Latinovits Színháznak a színházjegyeket, a Hollósy Cukrászdának a süteményeket és
a Pizza Garden Budaörsnek a
pizzákat.
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NŐI ASZTALITENISZ

Kikapott a franciáktól és kiesett
a Bajnokok Ligájából a csapat
Az BSC csapata 3-2-re kikapott a francia CP Lyssois
Lille Métropole-tól a női asztalitenisz Bajnokok Ligája második
csoportkörében november első
hétvégéjén az A jelű négyes vasárnapi záró fordulójában, így búcsúzott a sorozattól, s a folytatásban
az Európa-kupában szerepelhet.
A budaörsi lányok – amely az
előző szezonban ezüstérmes lett
az Ek-ban – ki-ki meccset játszott
a Lille-lel, miután mindkét gárda
egy-egy győzelemmel és vereséggel állt a szombati nap után.
Ahogy egy nappal korábban, Póta Georgina most is vezéregyéniségnek bizonyult, előbb a török Sibel
Altinkayát, majd a svéd Linda Bergströmöt is legyőzte öt szettben, de Fazekas Mária és Dari Helga nem
tudott meccset nyerni, így a francia gárda szerezte meg a második helyet, s az ezzel járó BL-továbbjutást.
A négyes csoportból az első kettő lépett tovább a nyolc közé, a harmadik és negyedik helyezett átkerül
az Európa-kupába, a legjobb 16 közé.

SZŐKE KIT TI ÉS KOVÁCS KORNÉL

Eltáncoltak a krakkói
világkupáig!
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OFFISOLUTIN „IRODÁBAN OTTHON” 8. RÉSZ

Térelválasztók, mint hangszigetelők
Ahogy azt előző cikkünkben olvashatták, a
térelválasztó elemek
egyik legfontosabb jellemzője az akusztikus
tulajdonsága. De mit is
értünk ez alatt? – kérdeztük tanácsadónkat,
Bőhm Zoltán Ákost, akit
áprilisban mutattunk
be. Öt éve alapította
saját irodabútor kereskedő vállalkozását.
A térelválasztók nagymértékben elnyelik, csillapítják a
közepes és magas frekvenciákat, csökkentve ez által a hangterhelést. Alkalmasak az utcáról
érkező zajok csillapítására, a

belső, irodai beszéd, telefonbeszélgetések zavaró hatásának a
mérséklésére. Hangelnyelő tulajdonságait az erre a célra fejlesztetett, eltérő akusztikai habok rétegzéseinek köszönheti.
Számos területen alkalmazhatjuk. Például a call-centerek
kialakításához asztallapra rögzíthetők paraván formájában,
vagy akár az asztal lábat is

helyettesítik. Ez utóbbi nagy
előnye, hogy a munkaállomást
teljesen el tudjuk szigetelni, leárnyékolva a hangterjedés nagy
részét.
Ahol általánosan nagy a zajterhelés vagy nagy falfelületek
vannak, ott érdemes ezek falra
rögzíthető verziójátvásárolni,
vagy akár az álmennyezetbe
illeszthető darabokat, tovább

növelve a hangcsillapítás hatékonyságát, akár a meglévő
álmennyezeti szerkezet átalakítása nélkül. A szabadon álló kivitelből pedig önálló helyiségeket
is kialakíthatunk, munkavégzéshez, tárgyaláshoz vagy akár pihenéshez.
Ha mindez nem lenne elég,
elérhető a szinte hermetikusan
zárt, saját szellőztetővel és világítással, valamint elektromos
aljzattal ellátott akusztikus fülke
is, egy, kettő és vagy négy személyes verzióban. Itt lebonyolíthatjuk privát, vagy érzékeny
üzleti beszélgetéseinket.

További információk:

offisolution.hu
+36 70/397-0693

A Budaörsi Illyés Gimnázium két tanulója, Szőke
Kitti (9.c) és Kovács Kornél (11.a)
2021. október 17-én, a Krakkóban
megrendezett akrobatikus rock
and roll Világkupán első helyezést
értek el, így értük szólt a Magyar
Himnusz.
A versenysorozat és a sikerek
itt nem álltak meg. A fiatalok kitartó munkája meghozta eredményét egy héttel később is, amikor
Ukrajnában ismét dobogóra állhattak, ezüstérmesek lettek.
A kiválóan „rockyizó” diákokra méltán lehet büszke az edzőjük, a családjuk, a barátaik, az
iskolájuk, és a tanáraik egyaránt.
Ha nem is az ifjúsági korosztályban már, de biztosan sok siker
várja még ezt a két fiatal, tehetséges embert a jövőben is.
További sikereket, sok örömöt és kitartó munkát kívánunk
nekik! Azt kívánjuk, táncolják át
az egész világot, és gyűjtsenek be
sok érmet és dicsőséget mindenki
legnagyobb örömére.
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E G Y E B E K KÖ Z Ö T T E R R Ő L O L VA S H A T N A K M É G A
„CSAK AZÉRT SEM
KUSSOLOK!”
– A DADOGÁS
ELFOGADÁSÁNAK
NEMZETKÖZI
VILÁGNAPJA VAN
Október 22. a dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
1998 óta. Hogy miért kell egy
fogyatékosságnak világnapot
szentelni? Természetesen az
elfogadáson van a hangsúly.
A beszédzavarok egyik leggyakrabban jelentkező formája a
dadogás, ráadásul a legtöbb dadogó ember általában megpróbál
észrevétlen maradni, félve attól,
hogy idegesnek vagy butának
tartják őket. Miközben a szívük
mélyén arra vágynak, hogy ők is
megmutathassák képességeiket.
S vannak, akiknek gátlásukat oly’
mértékben sikerül leküzdeni,
hogy olyan szakmában lesznek
igazán sikeresek, amelyikben
nagyobb közönség előtt kell
beszélni.
https://budaorsinaplo.
hu/a-dadogas-elfogadasanaknemzetkozi-vilagnapja-van/

BUDAÖRSI ANYUKÁK
ARRÓL, MIT TERVEZNEK
AZ ŐSZI SZÜNETBEN
Hétfőtől, október 25-től őszi
szünet volt, ami néhány családnál megint a „hova tegyük a
gyereket” problémát vetette fel,
bár csak néhány napról volt szó.
A szervezett táborokról (például a Csikiben vagy a Babtéren)
már igyekeztünk tájékoztatni
olvasóinkat, ebben a kétrészes
cikkben budaörsi szülőket
kérdeztünk meg, hogy valóban
gondot jelent-e az óvodai, iskolai
szünet, vagy inkább alig várták
már, hogy együtt lehessen otthon
a család.

JÓ-E VAGY SEM,
HA KIVISSZÜK
A GYEREKEKET
A TEMETŐBE?

Városháza

Közélet

Üzlet

https://budaorsinaplo.hu/jo-e-vagysem-ha-kivisszuk-a-gyerekeket-atemetobe/

MITŐL FÉLNEK
A FÉRFIAK ÉS A NŐK,
AHOGY
ÖREGSZENEK?
Az öregedés, az élet velejárója.
Elmondható, hogy mind a két
nemet éppúgy megviseli az arcon
megjelenő elszaporodó ráncok
látványa, a nehézkesebb mozgás,
a megnövekedett has, a ritkuló
haj és a csökkent libidó. A férfiak
és a nők között azonban van
különbség ezen a téren, hiszen
míg egy nőt a megereszkedett
arcbőr vagy a kézfejen megjelenő
barna foltok látványa rémiszt
meg, addig a férfiak az öregedés
nem látható jelei miatt válnak
kevésbé magabiztossá. Szerencsére azonban ma már léteznek
olyan termékek, amelyek sokat
segíthetnek ezeknek az öregedési
folyamatoknak a lassításában,
kiküszöbölésében. Lássuk is,
melyek ezek!
https://budaorsinaplo.hu/mitolfelnek-a-ferfiak-es-a-nok-ahogyoregszenek/



PRIMANIMA
ANIMÁCIÓS FESZTIVÁL
A fiatal animációsok fesztiválja, a
Primanima tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt, ám az esemény
kilencedik kiadására rengeteg
inspiráló alkotást neveztek, ezért a
szervezők fontosnak tartják, hogy
figyelmet fordítsanak ezekre egy
évvel később is. Így született meg
a rendhagyó Primanima Mini,
amely a Budaörsi Animációs Bázison zajlott október 20. és 24. között. A felnőtteknek és gyerekeknek
szóló rövidfilm-vetítések mellett,
animációs és grafikai foglalkozások, valamint nyílt nap várta a
látogatókat.
https://budaorsinaplo.hu/idenminiesemenykent-jelentkezikprimanima-animacios-fesztival/

A BLEYER TANULÓI
SOLYMÁRON
KUTATTÁK A SVÁB
HAGYOMÁNYOKAT
A budaörsi Bleyer Jakab Német
Nemzetiségi Iskola diákjai rendszeresen mennek kirándulni a
környező, szintén sváb hagyományokkal rendelkező településekre. A napokban Solymáron
jártak, erről küldtek lapunknak
beszámolót.
https://budaorsinaplo.
hu/a-bleyer-tanuloi-solymaronkutattak-a-svab-hagyomanyokat/

https://budaorsinaplo.hu/budaorsianyukak-arrol-mit-terveznek-az-osziszunetben/

HUSZONÖT CSAPATBÓL
5. LETT BUDAÖRS,
A MISKOLCI KARATE
BAJNOKSÁGON
Október első hétvégéjén 23 versenyzőnk lépett tatamira a nemzetközi Avas Kupán. Nem csak a
hazai csapatok de Szlovákiából
és Romániából érkező karatésok
is várták ezt az alkalmat, hogy
hosszú idő után újra kipróbálhassák magukat versenykörülmények között.
Külön izgalmakat tartogatott
számunkra, hogy feltörekvő
utánpótlás csapatunknak ez volt
az első megmérettetése, ennek
ellenére várakozáson felül teljesítve szép eredményeket értek
el. Formagyakorlatban Szatmáry
Karolina 3. lett korcsoportjában
a 10-11 évesek között, de felnevezőként elhozta az első helyért
járó aranyérmet és kupát a 12-13
éves kategóriában is.
https://budaorsinaplo.hu/huszonotcsapatbol-5-lett-budaors-a-miskolcikarate-bajnoksagon/
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Várunk tízalkalmas, zártkörű
csoportunkba, ahol biztonságos, megtartó környezetben két
lelkes, szakképzett vezetővel az
élet dolgairól beszélgetünk.
Fontos megélni, hogy problémáinkkal nem vagyunk egyedül!
Életünk során többször kerülünk
nehéz helyzetbe, sokszor a
nagy öröm mellett súlyos
megpróbáltatásokat élünk meg.
Bármelyik az alábbi témák közül
megszólít, vagy lenne más egyéb,
amiről szívesen beszélgetnél,
találkozzunk Budakeszin, a
Generációk Házában.

ÁTADTÁK A BULÁKE ÚJ
REHABILITÁCIÓS CENTRUMÁT
November 5-én péntek délelőtt
volt a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete
(BULÁKE) új rehabilitációs központjának, a Szem(l)életmódMetszéspont Rehabilitációs
Centrumnak a hivatalos megnyitója. Az új szolgáltatópont Budapesten, a XI. kerületben található
a Budafoki út 9-11. szám alatt és
itt elsősorban agyi eredetű látássérültekkel és halmozottan sérült
személyekkel fognak foglalkozni.
https://budaorsinaplo.hu/atadtak-abulake-uj-rehabilitacios-centrumat/

BESZÉLGETÉS
TABUK NÉLKÜL
A RÉSZVÉTEL INGYENES
Helyszín: Budakeszi, Erdő u. 83.
Jelentkezz még ma nálunk
az alábbi elérhetőségeken:
Bodor Gyöngyi szociálpedagó
gus, családterapeuta jelölt:
+36 20 347 96 17 Vinkovits
Vera kapcsolattartási koordinátor, család konzulens jelöl:
+36 20 347 8953
vinkovits.vera@budakeszihid.hu
HÍD Szociális, Család és Gyermek
jóléti Szolgálat és Központ
https://budaorsinaplo.hu/
beszelgetokor-csaladi-eletrolvalsagokrol-kerdesekrol/

HALÁLOS ÜTKÖZÉS
A VASÚT UTCÁBAN
Eddig tisztázatlan okból Budaörsön a Vasút utcában 2021.
október 19-én 15 óra körül egy
személygépkocsi és egy teherautó ütközött. A baleset következtében a személygépkocsit
vezető 33 éves férfi olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette, vele
utazó kutyájának az életét sem
tudták megmenteni. A rendőrök
a balesettel érintett útszakaszt
teljes szélességében lezárták, azt a
mentési munkálatok és a helyszínelés előrehaladtával fokozatosan
teszik majd szabaddá. A Budaörsi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya megkezdte
a baleset körülményeinek vizsgálatát. Fokozott óvatossággal és
türelemmel közlekedjenek!
Forrás: police.hu

MEGJELENT
A NYILATKOZAT
A GYERMEKET NEVELŐK
ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ
A NAV online felületén már elérhető a VISSZADO-nyilatkozat a
gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséhez.
A VISSZADO-nyilatkozatot
2021. december 31-ig lehet
benyújtani. A legegyszerűbb,
online benyújtás.
https://budaorsinaplo.hu/megjelenta-nyilatkozat-a-gyermeket-nevelokado-visszateritesehez/
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Gyerekek

b u d a o r s i n a p l o . hu O N L I N E Ú J S Á G O N
BESZÉLGETŐ KÖR
– CSALÁDI ÉLETRŐL,
VÁLSÁGOKRÓL,
KÉRDÉSEKRŐL

Jó-e vagy sem, ha kivisszük a
gyerekeket a temetőbe, különösen halottak napja környékén?
„Nincs korhoz kötve, hogy mikortól vigyük ki a gyerekeket
a temetőbe, mert bármikor és
bármiről lehet velük beszélni. A
lényeg, hogy az ő szintjükön és
az ő szókincsüket használva” –
válaszolja kérdésünkre Farkas
Gábor a budaörsi Herman iskola
pszichopedagógusa, mediátor.

Életmód

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

ELHUNYT
KOCZKA GÁBOR
RENDŐR ALEZREDES
November elsején váratlanul
elhunyt Koczka Gábor rendőr
alezredes, a Budaörsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályának megbízott vezetője.
Koczka Gábor rendőr alezredes,
rendőrségi tanácsos 1996-ban
került Budaörsre, ahol haláláig
szolgálta a környező települések
polgárait – tette közzé a Pilisjászfalui Polgárőrség.
Koczka Gábor rendőr alezredes,
rendőrségi tanácsos 1965-ben
született Miskolcon. Az érettségi
után egy évig általános iskolában
tanított, majd sorkatonai szolgálatba vonult, ahol megkedvelte
a katonai szolgálatot, elvégezte
a katonai főiskolát, majd hadnagyként a budapesti rendőri
ezredhez került. Ezután elvégezte
a rendőrtiszti főiskolát. 1996-ban
került Budaörsre, ahol haláláig
szolgálta a települések polgárait.
Volt a bűnügyi osztály főnyomozója, éveken át a Pilisvörösvári Rendőrőrs vezetője, illetve
a Közrendvédelmi osztály
bonyolult munkáját is felelősen
irányította. Huszonegy éves
parancsnoki tevékenysége alatt
a Pilisvörösvári Rendőrőrs területén a bűncselekmények száma
ötödére csökkent.
A Budaörsi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület tagjai tisztelettel adóznak
Koczka Gábor emléke előtt.
Néma megemlékezés mellett
Budaörsön 20 polgárőr gyújtott
gyertyát, de hasonlóan tettek a
kapitányság illetékességi területét
érintő 21 településen lévő polgárőrök is.

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,
Erős
Minőségi és különleges whiskey-k,
(pl.ideg- 
zet)
Hatalmas teaválaszték,
Kiakészült
dja: Budaörsi
ló Bt. zöldségkrémekkel ésMEGKanálka: Kézzel
chutney-kal,Nap
változatos
FEJTÉS 1. 
sült fokhagymával.
Felelős szerkesztő:
GeometCSERPES; kenhető krémek családja
riai
ELLER ERZSÉBET eller60erzsebet@gmail.com
.....legyél te is Ínyenc! 
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Beküldési határidő: 2021. december 5-ig
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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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OPEL CROSSLAND

A KÜLSEJE

, A BELSEJE

KÉSZLETRŐL, AZONNAL ELVIHETŐ MODELLEK
AZ OPEL FÁBIÁN KÍNÁLATÁBAN!

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

