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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

Beton
Kft.
PET.HU
DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

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

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

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

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

Változások január 1-től
Számtalan változás
lépett életbe január
1-jén, ezek egy része az
egész országot érinti,
néhány azonban
csak a budaörsieket.

kal nő, a szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban
foglalkoztatottaké 20 százalékkal,
akárcsak a kulturális szektorban
dolgozóké. Hogy ez mire elég és
lehet-e neki felhőtlenül örülni,
arra is nem térünk ki.
Az adózási szabályokban
Csupán felsorolásszerűen is van több, fontos módosítás
kezdjük az előbbivel, hi- január 1-től: 4 százalékponttal
szen azokról bővebben olvashat- csökken a munka közterhe, mert
tak, hallhattak az országos médi- a szocho adó 15,5 százalékról 13
ában. 2022. január 1-jével életbe százalékra csökken és megszűlépő, hétköznapokat érintő válto- nik a 1,5 százalékos szakképzési
zások. Például 200 ezer forintra hozzájárulás. Csökken továbbá a
nőtt a minimálbér és 260 ezer kifizető által teljesítendő egyszeforintra a garantált bérminimum, rűsített közteherviselési hozzájáaz úgynevezett szakmunkás- rulás (ekho) mértéke is 15,5-ről
minimálbér. Ez jó hír a munka- 13 százalékra. Mérséklődik a
vállalóknak, de csak részben, hi- kisvállalati adó 11-ről 10 százaszen ha olyan cégnél dolgoznak, lékra. A koronavírus-járvánnyal
amelyiket annyira megviseltek a érintett szektorokban dolgozókra
járvány miatt korlátozások (pél- vonatkozó bértámogatási szabádául a vendéglátásban), hogy lyok 2022. december 31-ig élnek.
S bár nem köthető pont elveszteségesek lettek, nem biztos,
hogy ezt a béremelést ki tudják sejéhez, de Idéntől nem kell
idén gazdálkodni. Bár városunk- szja-t fizetniük a 25 év alatti
ban nem jellemző a közfoglalkoz- fiataloknak, rövidesen érkezik a
tatás, végre emelkedik a közfog- gyermeket nevelő szülőknek az
lalkoztatási garantált bér is, ami szja-visszatérítés, amelyet még a
a minimálbér fele, azaz 100 ezer május 20-ig esedékes személyi jöforint lett. És a legalább közép- vedelemadó bevalláskor is lehet
fokú iskolai végzettséget és szak- igényelni. Továbbá szja-visszaképesítést igénylő munkakörnél térítésre jogosultak azok is, akik
a közfoglalkoztatottat megillető a 2021-ben legalább egy gyerek
garantált bér 2022-ben 130 ezer után, legalább egy napot jogosultak voltak kedvezményezett eltarforint.
Nagyon közel vannak már a tott után családi kedvezményre.
választások, ezért bár 2022-ben Tehát azoknak a személyeknek
továbbra is (immár tizenötö- az esetében, akik családi pótlékot
dik éve) 28 500 forint marad az kapnak, rendelkezésre áll az adóöregséginyugdíj-minimum, az hatóságnál a megfelelő informááltalános nyugdíjemelés öt szá- ció ahhoz, hogy a visszatérítést
zalék. Orbán Viktor kormányfő megtegyék.
Budaörsön két új szolgáltató
2021. december elején jelentette
ezt be,. Az infláció ugyanis jóval kezdte meg a munkát január 3-án.
magasabb lehet a korábban várt- Az egyik az új távhőszolgáltató,
nál. Az eredeti tervhez képest mert a BTG-től a Veolia vette
kétheti bontás helyett a 2022. át, koncesszióval elnyerve ezt a
februári nyugdíjjal együtt utalják feladatot, ami8ről részletes cika 2022-es januári nyugdíjjal egye- künket lásd a 9. oldalon. A máző összegű úgynevezett 13. havi sik a hulladék elszállítása, amit
pár napja a fővárosi cég, az FKM
nyugdíjat.
A kormányzati ígéret szerint végez. Erről a tudnivalókat az 5.
az egészségügyi szakdolgozók oldalon olvashatják. Itt azonban
bére január elsejétől 21 százalék- ezzel kapcsolatban szeretnénk
Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

egy szubjektív észrevételt tenni.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég sok-sok évtizede
fennáll, dolgozói nagy tapasztalattal rendelkeznek, gépparkja
hatalmas, minden adott ahhoz,
hogy jól végezze el a munkát.
Ennek ellenére a város egyik
legnépszerűbb közösségi oldalán 2022. január 3-a óta (ez volt
az első nap, amikor az FKF ürített) folyamatosan gyűlnek a bejegyzések a hulladékszállítással
kapcsolatban, amelyekben több-

dolgozói visszamentek kiüríteni
a tele maradt kukákat, szó nélkül,
hiszen várható volt, hogy ilyen
esetek elő fognak fordulni egy
darabig.
Sokan
hivatkoznak arra,
hogy nem kaptak tájékoztatást, azért nem rakták ki időben
a kukájukat. Hogy ki kapott, ki
nem kapott vagy ki fogta össze a
karácsonyi áruházi kínálat prospektusaival az FKF tájékoztató
szórólapját és dobta ki azzal a
lendülettel a sárga kukába, amint

nyire kritikát fogalmaznak meg.
A legtöbb panasz arra vonatkozik, hogy egyes helyekről nem
szállították el a szemetet. Ennek
többféle oka van. Az egyik, ami
a leggyakoribb, hogy a lakosok
nem rakták ki időben kukáikat –
tudtuk meg. A másik, hogy olyan
szolgalmi utakra, zsákutcákba,
járatlan területekre helyezik ki a
tartályokat, ahova csak az megy
be, aki ismeri a terepet. Vagy
például, ami a legfélrevezetőbb
lehet, hogy az ingatlantulajdonos nem arra az utcára teszi ki
a kukát, amire szól a szerződése,
hanem oda, ahol egyébként is kibe jár. Tipikusan ilyen az Uzsoki
utca zsákutcája, ahol a házaknak
a címe és bejárata a Domb utca,
amit nem használnak. Ez éppen
egy olyan példa, ahova a bejelentést követően visszament a
szolgáltató pótolni a mulasztást,
és legközelebb már fogják tudni,
hol keressék a kukákat. Ugyanis,
ahonnan a megadott telefonszámon (06 80 353 353) jelezték a
lakosok a problémát, oda az FKF

kivette a postaládából, utólag
már nem lehet visszakövetni.
De azt semmiféleképpen nem
lehet elfogadni, hogy ha valaki
azzal dicsekszik, hogy ő város
honlapján sosem tájékozódik a
lakóhelye dolgairól, miközben a
Facebookon posztol.
Egyébként van még néhány
szabálya a kukák kirakásának,
és senkit nem ment fel a tájékozatlansága az alól, hogy ezeket
kötelezően be is tartsa. Például
legyen rendesen lecsukható a
fedele, ezért tilos beledöngölni,
tömöríteni, ami kidudorodik belőle. Erre való a megvásárolható
zsák a többlethulladék számára,
amit a kuka mellé lehet kirakni.
Ha pedig télen esne a hó, kötelesek lennénk a kuka és az úttest
között legalább egy méter széles
átjárót kilapátolni.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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A teljes cikk itt olvasható:
https://budaorsinaplo.hu/ha-haromes-fel-evig-kibirtuk-legyunk-megpar-het-turelemmel/.
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DECEMBERBEN TÖRTÉNT

Képviselő-testületi ülés
A 2021. december 8-án
tartott képviselő-testületi
ülésen többek között döntés született az önkormányzati fenntartású
intézményekben dolgozók
jutalmáról. Arról, hogy
januártól új szolgáltató
veszi át a szemétszállítást
Budaörsön, és a távhőszolgáltatás is új kezekbe
kerül. A több mint 50 napirendi pont ellenére
viszonylag gyorsan haladtak, így még a 11 órára
kitűzött ünnepi ülés előtt,
ahol városi díjakat adtak
át, a végére is értek.
A napirendi pontokra rátérve módosította a testület
az önkormányzat költségvetését,
ezt követően megalkották az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendeletet, amely a 2022-es
költségvetés elfogadásáig, legkésőbb
2022. március 15-éig lesz érvényben.
Az önkormányzat új rendelete
szerint tilos lesz behajtani bizonyos utcákba azoknak a nagysúlyú tehergépkocsiknak, amelyek
nem kérnek előtte elvi behajtási
engedélyt. Ebben többek között
vállalnia kell a terület tulajdonosának, hogy az útburkolatban, járdában, járdaszegélyben, felhajtóban,
a közterületi növényzetben, vagy a
zöldfelületben okozott kárt önként
helyreállítja, vagy helyreállításának
költségét megtéríti.
Új rendeletet alkotott a testület
a város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
is. Ennek lényege, hogy januártól
a Fővárosi Közterület-fenntartó
jogutódja, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. fogja a szemétszállítást végezni Budaörsön.
Módosította a testület a
távhőrendeletet, megalkotva annak
jogi feltételét, hogy január elsejétől a
közbeszerzésen nyertes Veolia Ener-
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gia Magyarország Zrt. vegye át a budaörsi távhőszolgáltatás üzemeltetését a BTG NKft.-től. A koncesszióba
adásra azért volt szükség, mert a
távhőrendszer elavult, az önkormányzatnak pedig nincs elegendő
forrása a felújításra.
Módosították a várakozási terület használatának szabályairól
szóló rendeletet, bevonva a korlátozott idejű várakozási övezetbe
a Károly király út – Baross utca
– Csata utca között lévő közforgalmú parkolókat.
Az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó egyes szabályokról szóló
rendeletet a rendkívüli élethelyzetre
tekintettel bérbe adott lakások, és az
iskolai gondnoki lakás bérleti díjának csökkentése érdekében változtatták meg.
Módosították a lakáscélú helyi
támogatásokról szóló rendeletet
is, megemelve a jogosultsági jövedelemhatárokat és a támogatási ös�szegeket.
Szintén megemelték a jövedelemhatárokat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletben, így még
többen férhetnek majd hozzá ezekhez a támogatásokhoz.
A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői
pályázatára egy pályázat érkezett,
Ruppel Irén jelenlegi intézményvezető-helyettestől, amelyet el is
fogadott a képviselő-testület, és
2026. december 31-éig megbízta az
intézmény vezetésével.
A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói álláshelyére
a jelenlegi igazgató, Simon Erika
nyújtott be pályázatot, egy évre,
2022. december 31-ig bízta meg az
intézmény vezetésével a testület.
Módosították a Budaörsi Településgazdálkodási
Nonprofit
Kft-vel fennálló közszolgáltatási
keretszerződést.
Döntés született az önkormányzati fenntartású intézményekben fizethető év végi jutalomkeretről is. 350 munkatárs
jutalmára összesen mintegy 126
2022.

millió forintot biztosított a testület
pótelőirányzatként.
Döntöttek a képviselők a
helyi buszjárat üzemeltetésére biztosított tömegközlekedési
hozzájárulás összegéről, amely
2022-ben bruttó 271 millió forint.
Az üzemeltető HOMM Szolgáltató
Kft. ugyanis a fogyasztói árindexváltozás mértékének megfelelő áremelést kezdeményezett a 288 és 289
jelzésű buszjáratok üzemeltetésére.
A helyi járatok használata a lakosság
számára természetesen továbbra is
ingyenes marad.
Jövőre is támogatja az önkormányzat a Budaörsi Rendőrkapitányságot, és 3 munkavállaló bérköltségét vállalja át 2022. január 1 és
2022. december 31. között, összesen
11 millió forint értékben.
A képviselők megszavazták,
hogy elinduljon az önkormányzat
a TOP Plusz néven kiírt pályázatokon.
Úgy döntött a képviselő-testület, hogy bérbe adja a Budapesti út –
Semmelweis utca – Szabadság úton
kiépített távközlés-technikai kábelek befogadására szolgáló 3,949 km
hosszúságú alépítményrendszert a
Vodafone Magyarország Zrt. részére, 10 éves határozott időtartamra.
A bérleti díj 33 ezer forint plusz áfa
havonta, kilométerenként.
Több önkormányzati ingatlanról is döntöttek.
Az illetékes bizottságok javaslata alapján, 9,9 millió forintot biztosított az önkormányzat a városi
sportcsarnok használatára különböző városi szervezetek számára,
így az Illyés Gyula Gimnázium és a
Szent Benedek Iskola szalagavatót
tud tartani a sportcsarnokban, a
Budaörsi Kézilabda Sport Kft. a X.
Decathlon Kupát, a VIVART Zeneművész Egyesület a Budaörs Fesztivál záró koncertjét rendezheti meg
és a Budaörsi Sport Club is tarthat
egy nagyszabású sportrendezvényt.
Döntöttek a Budaörs Város
Önkormányzata
fenntartásában
működő óvodákban foglalkoztatott
óvodapedagógusok illetménypótlékáról is.

JANUÁR
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A Főkefe gondoskodik
januártól Budaörsön is a szemétszállításról

Ötmillió forint támogatási előleget biztosítottak a képviselők a
PRIMANIMA 2022 Fesztivál előszervezésére az általános tartalék
terhére.
Jóváhagyták a Budaörsi Latinovits Színház létszámbővítését is:
2022. január 1-től az egy világítási
tárvezetővel nő a színházban foglalkoztatottak köre.
Meghosszabbította 2023 végéig
az önkormányzat a Baptista Menedék Szolgálattal és az Oltalom
Karitatív Egyesülettel a családok átmeneti otthonára vonatkozó ellátási
szerződést.
Eldőlt az is, hogy az Egyesített
Bölcsődei Intézményekben hol, mikor tartanak nyári szünetet: a Pitypang Bölcsőde 2022. június 20-ától
július 22-éig, a Százszorszép Bölcsőde július 25-étől augusztus 26-áig
lesz zárva a nyáron.
Hozzájárult a testület, hogy az
eddigi átmeneti helyett tartós bentlakást biztosítson a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség 42
fő helyett 48 hajlék nélküli személy
számára.
Elfogadták a képviselők Budaörs Város Önkormányzat 2022. évre
szóló évi éves ellenőrzési tervét.
A polgármester 2021. második félévi munkáját értékelve, háromhavi illetményének megfelelő
jutalomban részesítette a képviselő-testület.
Sürgősséggel szavaztak arról, hogy a rendkívüli mértékű
energiaáremelkedés miatt a közvilágítást ezentúl egyetemes szolgáltatón keresztül fogja Budaörs beszerezni.
Hozzájárult az önkormányzat,
hogy asztalitenisz csarnok épüljön
Budaörsön a Budafoki utca 28-30.
szám alatt a Magyar Asztalitenisz
Szövetség beruházásában.
Végezetül zárt ülésen döntöttek
egy külön gondoskodást igénylő
gyermek óvodai nevelésének támogatásáról.
Bővebben
: https://budaorsinaplo.hu/
a-mai-kepviselo-testuletiulesen-tortent-3/

Januártól fővárosi BKM
FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója gondoskodik a lakossági
szemét elszállításáról Budaörsön. A cég honlapján külön
felületet biztosít a városunkat
érintő szolgáltatásokról, ahol
minden információ megtalálható, többek között az is, hogy a
karácsonyfákat két alkalommal,
2022. január 10-én és január 24én szállítják el.
A szolgáltatóváltás szinte
észrevétlen lesz – ígérik, mert
sok minden nem változik, bár
azt persze reméljük, hogy a színvonal valóban javul majd, amit
érzékelni is fogunk. A budaörsi
önkormányzat saját cége, a szemétszállítás állami átszervezése
előtti szolgáltató, a BTG ügyfélszolgálata lesz továbbra is a
kapcsolattartó a szolgáltató és a
lakosok között a Dózsa György
utca 21. szám alatt. (Nyitvatartás:
hétfő: 7:30-15:30, szerda: 7:0019:00, péntek: 7:30-12:30)
TOVÁBBÁ VÁLTOZATLAN A:

• szemétszállítási díj mértéke és
a fizetési feltételek

• a kommunális és a szelektív
kukák használata (az eddig
megszokott ürítési napokat

megelőző este 20 órától másnap reggel 5-ig lehet kirakni)
• a szelektív hulladékgyűjtőszigetek
• a lomtalanítás az előfizetőknek továbbra is biztosított
évente egy alkalommal,
társasházak esetében ez egy
közös időpont, amit a közös
képviselővel egyeztetnek, a
lakótelepen pedig továbbra
is évente egyszer közterületi
gyűjtőakció keretében történik

• fáradt olaj és annak göngyölege
• csomagolási fehér, tiszta hun-

AMI BIZTOS VÁLTOZÁS:

• ólom akkumulátor hulladék
• ugyanitt nagyobb men�-

• az ÉTH-s zöldhulladékos

zsákot csak fél évig fogadják el, azt követően csak a
biológiailag lebomló FKF-es
zsákot lehet használni (külön
díj fizetése mellett beszerezhető az ügyfélszolgálaton és a
budaörsi nagyáruházakban)
• többlet kommunális hulladékot pedig a narancs színű
(agglomerációs) zsákban
lehet kitenni
• A Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelő Központban
lehet leadni a szelektíven
gyűjthető hulladékokat
(meghatározott napi és éves
limitig)
• étolaj és annak göngyölege

garocell

• papír és karton csomagolási
hulladék együtt gyűjtve

• csomagolási műanyag, fém és
italoskarton együtt gyűjtve

• színes üveg csomagolási hulladék

• fehér üveg csomagolási hulladék

• szárazelemek és hordozható
kisakkumulátorok

• elektromos és elektronikai
hulladékok

nyiségű hulladék is leadható
egyszerre (minimum 20 kg),
ami lehet lom-, háztartási és
vegyes hulladék, valamint
homogén, tiszta építési
törmelék, sitt(beton, tégla,
homok, malter). Ezeket súlyra
kiszámított díjfizetés ellenében lehet lerakni

Részletesebben a szolgáltató
honlapján, azon belül a budaörsieknek létrehozott aloldalon tájékozódhatnak: www.fkf.hu/budaors
Friss információk a szolgáltató váltásról a budaorsinaplo.hu
oldalon!

Meghosszabbították
a klímatudatossági fotópályázatot

A KLÍMATUDATOSSÁG JEGYÉBEN HIRDET FOTÓPÁLYÁZATOT AZ ÖNKORMÁNYZAT,
A MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: JANUÁR 31.
Pályázhatnak: 18 életévüket betöltött budaörsi lakosok.
TÉMAKÖRÖK:
•
Megújuló energiák használata a mindennapokban.
•
Klímabarát környezet kialakítások a városunkban.
•
Otthoni energiatakarékosság.
•
Így nevelem a gyerekemet a Föld védelmére.
DÍJAK:
1.
hely: Napelemes telefontöltő, újrahasznosított termékekből álló csomag
2.
hely: National Geographic magazin 1 éves előfizetés, újrahasznosított termékekből álló csomag
3.
hely: National Geographic magazin féléves előfizetés,

Sport

ÁTADTÁK

A HAUSER- ÉS
A SPORT-DÍJAKAT
A VÁROSHÁZÁN
Szűk körben, de ünnepélyes keretek között átadták
december 8-án a Hauser József
Városi Közművelődési Díjat és
a Budaörs Város Testnevelési
és Sport Díjakat a városháza
nagytermében. Előbbit posztumusz kapta dr. Kisfalvi Péter,
a díjat özvegye, Kisfalviné
Lauber Andrea vette át. A
Sport Díjakat
Vanek Gábor,
a
Budaörsi
Triatlon Klub
elnöke és Fazekas Mária,
a BSC női asztalitenisz csapatkapitánya
kapta.
A sportolói Sport-díjat
Fazekas Mária
kapta, aki tíz
éve tagja a BSC
aszt a litenisz
csapatának és
edzősködik is.
Beszédében
megk öszönte
a városnak és
az egyesületnek azt az anyagi és
erkölcsi támogatást, amely nélkül nem jutott volna ki az olimpiára. A jövőre nézve elmondta,
reméli, az új Budaörsi Asztalitenisz Centrum további sikeres
asztaliteniszezők kinevelésének helyszíne lesz, akár Európa- vagy világbajnokok kerülhetnek ki onnan. Wittinghoff
Tamás ezzel kapcsolatban értesítette arról, hogy a délelőtti testületi ülésen meghoztak
egy olyan döntést, mely éppen
szükséges volt a centrum megvalósításának folyamatához.
Bővebben
: https://budaorsinaplo.hu/
atadtak-ma-a-hauser-es-asport-dijakat-a-varoshazan/

További tájékoztatás: Géczy-Gaál Szilvia kulturális referens gaal.szilvia@budaors.hu, 06 23 447-818
Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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ÉLE TBEVÁGÓ, HOGY VEGYÜNK EGY NAGY KANYART

Újévi körkérdésünk:

2022 valóban az újjászületésről szól?

Városháza

Közélet

Üzlet

hetne a világ, ha mi emberek csak
ennyit kérdeznénk egymástól
mindannyian: “Miben segíthetek
neked?”

TURCSIK VIKTOR

IGAZGATÓ, BUDAÖRSI HERMAN
OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A januárt hagyományosan egy körkérdéssel kezdjük. Az idén arra kértünk néhány ismert és kevésbé ismert budaörsit, hogy három-négy mondatban mondja el: lát-e abban bármilyen üzenetet, hogy ha 2022 számait összeadjuk
az 6, ami a számmisztikában (egyebek között) a születésről és újjászületésről szól.

WITTINGHOFF TAMÁS
POLGÁRMESTER

Bár magam nem hiszek a
számmisztikában, így hát arra
reagálok, hogy számomra mit
jelenthetnek a 2022. év szempontjából a születés, újjászületés
fogalmak.
Bizony ráférne egy jelképes
újjászületés a magyar politikai viszonyokra, amire az idei
országgyűlési választások reális
esélyt kínálnak. Most csak rajtunk múlik, hogy ezt a misztikus
üzenetet beteljesítjük-e, és a szavazataink segítségével valóban
újjászületik-e az ország jogállamisága. Rajtam nem fog múlni!

Három-négy
mondatban
válaszolni erre a kérdésre nem
könnyű, mert bár a megújulás
egyébként nálunk, a Budaörsi Egészségügyi Központban
is kulcsszó, gondoljunk csak a
kívül-belül folyamatosan megújuló intézményre, azonban cégvezetőként a számok hatalmánál
személy szerint jobban hiszek a
következetes munkában, hiszen
csak így érhetjük el céljainkat.
A pandémia dacára előre tudtunk lépni az elmúlt két esztendőben is, és 2022-ben sem lesz
ez másképp. Minden munkatársunknak és páciensünknek jó
egészséget kívánok az új évben!

KÁLLAI LAJOS,

A TV2040 FŐSZERKESZTŐJE
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A KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT
BUDAÖRSI TAGJA

Sajnos tudományos oldalról
ez a kérdés értelmezhetetlen.
Amúgy pedig szerintem tévedés a 6 mert rossz az összeadás.
A helyes szám a 20+22, az eredmény pedig a számok száma a 42.
Ami Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című sci-fi
regényéből elhíresült szám, mely
a válasz az életet, a világmindenséget, meg mindent érintő végső
kérdésre.

denképp jó év, időszak kell, hogy
érkezzen! Sok negatív dolog zajlott eddig velünk, s ebben benne van a járvány és a világban
zajló más dolgok is, ezért hinnünk kell abban, hogy jobb
kell jöjjön. Ám az én hitvallásom
része, hogy ezért nekünk is tenni
kell. Együtt, összefogva és nem a
rosszat keresve, nem a másik kihasználását nézve, hanem igenis
kéz a kézben és kitartással. A jóban való hit erős, tehát jön az a
tavasz!”

POLLÁK JUDIT,
AZ ELISABETH SANDERS MISSZIÓ
BUDAÖRSI VEZETŐ PÁSZTORA

Nekem minden új év az újjászületésről és a változtatások lehetőségéről szól. Pedagógusként
hivatalból is hiszek abban, hogy
mindig van lehetőség merőben
másképp folytatni, mint ahogy
eddig tettük. Az én szakmámban
2022-ben életbevágó, hogy vegyünk egy nagy kanyart. Ehhez
természetesen elsősorban berkeken belül kel újjászületnünk,
de nagyon számítunk rá, hogy a
nekünk szurkolók is a tettek mezejére lépnek.

Én a számbabonákat – mint
minden babonát – butaságnak,
egy letűnt kor maradványának
tartom, nem hiszek bennük.
Ezeket szerintem az idők során,
a tudomány megcáfolja, vagy
legalábbis semmiképpen nem támasztotta alá. S mi jut eszembe az
újjászületésről? Nagyapám (akit
én nagyon-nagyon szerettem és
akitől rengeteget tanultam) mondatai. Azt kérdezte: emlékszel mi
volt mielőtt megszülettél? No, ez
lesz az után is, hogy meghaltál.
Semmi.
2022.

Én nem hiszek a számmisztikában, de az elmúlt évek történéseit nézve egyszerűen egy
belső érzés van bennem: min-

JANUÁR

Gyerekek

Babicsek Bernát harmonikaművész, színész értelmetlen és korai halála az elmúlást vetítette ki
elénk…
A nehéz évkezdés, és az előző év/évek történései után mégis
úgy kell nézni erre az évre, hogy
esetleges csodákat tartogat, hisz
megérett a gyümölcs az ínséges
időkben. Ha képesek leszünk rá,
hogy megzabolázzuk a járványt,
és ezt az évet úgy éljük meg –
együtt – hogy az elesetteknek
segítséget, a reményteleneknek
reményt, az útkeresőknek útmutatást, és mindenekelőtt békét,
biztonságot jelentsen a jelenlétünk a szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt, akkor
bízhatunk az újjászületésben, és
rengeteg tanulsággal, tapasztalattal, megerősödve mi magunk
leszünk, akik a csodákat valóra
tudjuk váltani.

BOGNÁR ÉVA

BUDAÖRSI LATINOVITS SZÍNHÁZ
KOMMUNIKÁCIÓS REFERENS

16+
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LIGABUE ANITA

ÉTTEREMVEZETŐ, AROMI
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KOÓKNÉ BORDÁS
ANDREA

KOZMERIKUS (HIGH CARE)

Létünk hullámtermészetű.
A csillagok talán egy magasabbra ívelő, hosszabb hullámhegyet
ígérnek, de személyes felelősségünk, hogy mibe tesszük az energiát, mit emelünk a hullám hátán:
romboló démoni gondolatokat,
vagy építő, szeretetteljes, értékképző cselekedeteket.
A hatosok által sugallt újjászületés számomra igazán aktuális. Igyekszem a segítségével
minél szebb ívűre és hosszabbra
rajzolni a saját hullámhegyemet. Hajrá mindenkinek!

Nehéz volt a tavalyi évünk,
de én alapjában véve egy pozitív
ember vagyok! Talán a bezártság
miatt úgy érzem, hogy sokkal
nagyobb szükség van egy olyan
helyre, ahol a Hölgyek, Urak ki
tudnak kapcsolódni, feltöltődni.
Idén 30 éves a High care, rengeteg újdonsággal készülünk.

TEMESINÉ HAAG
BEATRIX

KÖNYVTÁRIGAZGATÓ

SZENTMÁRTONI IMRE

(ST. MARTIN) ELŐADÓMŰVÉSZ,
ZENESZERZŐ

SELMECZI ÁGNES

PRODUKCIÓS VEZETŐ (POSTART,
BUDAÖRS FESZTIVÁL STB.)

JENEI ANDRÁS,

A BUDA-KÖRNYÉKI LÁTÁSSÉRÜLTEK
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK
ALELNÖKE

ZSÁKAI ZOLTÁN,

A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT (JUMP CONSULTING KFT.)
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA

BETLEHEM CSABA,

Életmód

Sok mindenen keresztülmentünk az elmúlt két esztendőben.
Számos szomorú megtapasztalás, veszteség, és azért talán kis
öröm is ért minket. Egyet biztosan megtanultam: nagy szükség van az egységre. Nem lehet
összevissza kapkodni, felelőtlen, “nemtörődöm” döntéseket
hozni. Felértékelődött a család
egysége, az önzetlen szeretet, a
segítőkészség és az empátia. Fontos, hogy a döntéseink ezen túl
“bölcsesség-vezéreltek” legyenek,
hogy ne kelljen megbánni azokat.
Szavainkkal építsük, bátorítsuk a
másik embert, ne bántsuk meg,
ne romboljunk. Milyen más le-

Szerintem rég néztünk en�nyire bizakodva az előttünk álló
évre. Viharverten keveredtünk
ki – ha egyáltalán kikeveredtünk
– a pandémia okozta időszakból.
Megviselt mindannyiunkat.
Nehéz újjászületésről beszélni, mikor az újév első híre
volt a sokunk által nagyon kedvelt, tehetséges zenész halálhíre:

Hogy látok-e ebben üzenetet?
Hát persze! Sőt, egy ezzel szorosan összefüggő másik misztikus
jelenségre is szeretném felhívni a
figyelmet. Ha 2022-ből levonunk
186-ot - a híres Gallia-i Matenus
felkelés évszámát -, akkor 1836ot kapunk. Ha ezt elosztjuk
12-vel - a 2022-ben is várható
hónapok számával -, akkor az
eredmény 153. A 153 a következő számok összegeként is felírható: 29+38+14+20+12+2+38. És
nézzük csak meg, ezek a magyar
ABC hányadik betűit jelölik! 29 S, 38 - Z, 14 - Í, 20 - N, 12 - H, 2
- Á, 38 - Z. Összeolvasva: SZÍNHÁZ. Ez nem lehet véletlen.
A Budaörsi Latinovits Színház 2022-ben is szeretettel várja a
Budaörsi napló olvasóit!

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

Szeretek játszani! A hatos szám megtanít magunkban és másokban bízni, a
szeretet energiáit hordozza.
Ez az „érzelmi szimbólum” mindig is jelen volt, van az életemben. Amennyiben a 22-es év ezt
még erősíteni fogja, ám legyen!
Kitárom a világ felé érzéseimet és
akár egy újabb dallal hozzájárulok a Föld sebeinek gyógyításához!

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

Bár a számmisztika nem
ismeretlen előttem, de inkább
játéknak tekintem, mintsem hitnek.
Számomra egy új év beköszöntése soha nem a évszámot,
hanem az előttünk álló esztendő
lehetőségeit jelenti. A 2022. évre
rányomja a bélyegét az eltelt sok
küzdelem, beszűkült életmód,
korlátolt helyzetek és sajnos a sok
gyász. Szeretnék erősen hinni a
családok, közösségek összetartó,
egymást segítő-védő létezésében
és abban, hogy kevesebb lesz a félelem és több az örömteli szabad
találkozás egymással (akár itt a
könyvtárban is)!
Viszlát 2021. és Várakozással
üdvözöllek 2022!
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HOGYAN TALÁLJ TÁRSAT 40PLUSZ, 50PLUSZ, 60PLUSZ ÉVESEN? 3. RÉSZ

Özvegyen újra boldogan
– társkeresés
A társkeresésről szóló
cikksorozatunkban novemberben és decemberben már szó volt arról,
hogy 40-50-60 év felett
vagy akár még idősebb
korban mire figyeljünk e
folyamat során, hogy ne
sérüljünk, hanem sok
örömet kapjunk, és
néhány egyéni történetet is bemutattunk. De
eddig olyanokét, akik
még nem találták meg
az igazit és a buktatókra
hívták fel a figyelmet.
Ebben a részben viszont
egy sikerről számolunk
be, mert e pozitív példával reményt szeretnénk
adni mindenkinek.
Eszter és Gábor korábbi cikkeimet olvasva döntött úgy,
hogy bár nem szeretik a nyilvánosságot, de meghívnak immár közös
otthonukba és megosztják velem
a történetüket. A cél, hogy azokat is társkeresésre ösztönözzék,
akik szeretett férjük vagy feleségük halála után a gyásznak még
azon szakaszában vannak, amikor elképzelhetetlen, hogy valaha, mással újra megtalálhatják a
boldogságot. Pedig nemcsak elképzelhető, hanem a 60 év feletti
párral ez meg is történt három
évvel ezelőtt.
Eszter: „Több, mint negyven
évig éltem házasságban, amikor
a férjemről kiderült, hogy beteg.
Mire leesett a lábáról, eltelt négy
év, és még további négy évig ápoltam, amiből az utolsó két év súlyos megpróbáltatás volt. Ő sajnos
meghalt, én pedig lelkileg tönkre
mentem, és teljesen bezárkóztam,
apátiába kerültem. Csak a barátaim tudtak néha-néha kiszedni a
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gödörből, de két év után megunták, és azt mondták, hogy ebből
így elég volt. És ugye mi nem az
generáció vagyunk, amelyik bárhol könnyen ismerkedik, ezért
rábeszéltek, hogy regisztráljak az
Elittárs nevű portálra, mondván,
hogy egy baráti házaspár lánya is
ott ismerkedett meg a férjével. Így
is tettem, 2017-ben megcsináltam
a profilomat, de nem tetszettek a
jelentkezők. Egyrészt nagyon furcsa becenevek voltak megadva,
másrészt volt, aki ismeretlenül kikötötte, hogy ’de kutyát nem’, harmadrészt kiderült, hogy hiába az
Elit név, a többség eléggé szex-orientált, és általában a bemutatkozások alapján úgy éreztem, hogy ez
nem az én világom, ezért hamarosan elsötétítettem az adatlapomat.
Majd eltelt egy kis idő és hogy
adjak még egy esélyt a sorsnak,
visszaállítottam. A további sok ’ez
sem tetszik, az sem tetszik’ után,
három héten belül kaptam egy
olyan levelet, amiről úgy éreztem,
hogy nekem szól. Mert volt mélysége, volt tartalma. Ezt követően
nagyon gyorsan megbeszéltünk
egy találkozót Budaörsre a Szamos cukrászdába, aminek március 8-án lesz három éve. És onnan
már ment minden a maga útján,
pár héten belül Gábor hozzám
költözött. Ettől megint megőrült
a környezetem, mert tudták, hogy
nem vagyok jó lelki állapotban és
azt gondolták, hogy felelőtlenséget
követek el ilyen rövid ismeretség
után.”
Gábor: „Na jó, azért előtte volt
egy levelező tagozat rész, mielőtt
bizalmat szavaztál nekem. (…)”
Eszter: „S ami még fontos,
hogy mind a ketten kikötöttük:
csak özvegy jöhet szóba. Azért,
mert úgy gondoltuk, hogy elvált
emberrel nincs közös utunk. Teljesen más dolog ugyanis úgy elveszíteni valakit, hogy te hozod meg
a döntést, vagy hogy a betegség
szól közbe igen agresszíven. És

mert én a magam negyven éves
házasságát semmiképpen nem fogom elengedni, mert ez az én életem volt. Amit viszont csak az az
ember érthet meg, aki szintén így
gondolkodik, így érez, aki ugyanezt élte meg. Hiszen mi így értjük
egymás előéletét és ez sok közös
pontot jelent. Nem mintha ez azt
jelentené, hogy a múltaddal föl
akarod élni a jelenedet, mert ezt
sem szabad.”
Gábor: „Az én előéletem hasonló, 42 évet éltünk együtt a feleségemmel, és amikor megtudtuk,
hogy beteg, négy hónap telt el addig, amíg meghalt. Majd eltelt egy
év, mialatt az ember feldolgozza a
veszteséget, meg állítólag így is illik, de a lényeg, hogy egy év után
már nem tudtam magammal mit
kezdeni. Viszont még el kellett
döntenem, hogy át akarom-e még
egyszer élni ezt a helyzetet, mert
az utolsó négy hónapból egyszer is
bőven elég volt. Viszont addig még
lehet sok szép évem – mérlegelem,
hogy érdemes-e belevágni. S úgy
gondoltam, hogy addig húzom az
időt, amíg nem leszek önveszélyes,
viszont amikor az ember bebeszéli magának, hogy ’egyedül sem
rossz’, az már a vég. Ide eljutva
mondtam tehát azt magamnak,
hogy elég, és ekkor ugrottam fel a
társkereső oldalra.”
Érdeklődésemre, hogy gyerekkori szerelem vagy korábbi
családi barát megkeresése nem
merült-e fel, a pár tagjai szinte
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AZ ÚJ TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ,

a BUDAÖRSHŐ Kft.
megkezdte működését

egyszerre válaszolták: „Nem,
nem, dehogy.” Gábor: „Volt jó
barátom, aki meghalt és nagyon
kedvelem az özvegyét, de ha ránézek, mindig ott áll köztünk a
haverom. Nem tudnék vele felszabadult lenni. És visszatérnék
még oda, hogy elvált asszonyt
én miért nem tudnék elfogadni.
Mert számomra elfogadhatatlan
a válás maga. Aki képes valamit
önként abbahagyni, az valószínűleg mellettem se tartana ki.
Lehet, hogy nem így van, de én így
gondolom.” Eszter: „Azért a válásnál is árnyaltabb a kép. A barátok
özvegyen maradt társai esetében
viszont egyetértek, volt nálam is
példa rá, de meg se fordult a fejemben ilyesmi.”
Gábor: „Eszter előtt már egyszer megpróbáltam nekifutni egy
ismerkedésnek, de… nehéz. Én
nyugdíjas klubba nem akarok járni, buszon mégse szólíthatok le
mindenkit, így kizárásos alapon
maradt az internetes társkeresés.
Ahova januárban regisztráltam és
márciusban már kávéztunk…”
Eszter és Gábor igen szerencsések, de hogy ez így alakult,
nagyobb részben rajtuk múlt, és
természetesen a folytatás még inkább. Például az, hogy vita nélkül
megegyeztek abban, hol fognak
együtt élni, hiszen ilyen idős korban ez a leggyakoribb akadály,
mert egyik fél se adja fel szívesen
a megszokott környezetét. És az
is fontos, hogy mindkettőjük családtagjai – a kezdeti meghökkenés
után a gyorsaság miatt – támogatták őket az új kapcsolat elmélyítésében és nem voltak elutasítók.
Mint Feri esetében (róla egy következő részben lesz szó), akinél
egy jól induló ismerkedés azért
nem fejlődött tovább, mert a hölgy
mindenben az unokáira való felügyeletnek rendelte alá a saját életét, amit a gyerekei szó szerint el is
vártak tőle.
Eller Erzsébet

2021 őszén jelent meg
a hír, arról, hogy
Magyarország egyik
vezető közművállalata,
a Veolia Energia
Magyarország Zrt. nyerte el közbeszerzési eljárással Budaörs
távhőhálózatának üzemeltetését a következő
25 évre. Az új év első
napján pedig a vállalat
által, a tevékenység
ellátására létrehozott
koncessziós társaság, a
BUDAÖRSHŐ Kft. már
megkezdte működését.
A Veolia Magyarország egyik
vezető közművállalata. 27 éve nyújt
energetikai szolgáltatásokat ipari,
közintézményi és lakossági ügyfelek
számára. A cég 10 nagyerőműben és
28 kiserőműben folytat nagy hatásfokú villamosenergia- és hőtermelést,
és vezető szerepet tölt be a biomas�sza felhasználásban a hazai piacon.
Az energiatermelés mellett januártól
immár 14 város távhőhálózatának
üzemeltetését is végzi, és 57 ipari
telephelyet, 62 egészségügyi és szociális intézményt, valamint 57 állami
és önkormányzati intézményt lát el
energiával.
A vállalat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a távhőszolgáltatási
tevékenység ellátására BUDAÖRSHŐ
Kft. néven koncessziós társaságot
hozott létre, amely 2022. január 1-én
megkezdte működését, és átvette a
korábbi önkormányzati cég, a BTG
Nonprofit Kft. távhőszolgáltatási feladatait és ügyfélkörét.
A BUDAÖRSHŐ Kft. ügyfélszolgálati irodája Budaörsön a Napsugár
sétány 7. szám alatt található, ahol

személyes ügyintézésre van lehetőség. Akik a könnyebb és gyorsabb
ügyintézést választják, azok számára a jövőben elérhető lesz egy online ügyfélszolgálat (https.//tavho.
veolia.hu), ahol regisztrációt követően lehetőség nyílik többek között
elektronikus számla igénylésére, melegvíz-mérő állásának bejelentésére,
bankkártyás fizetésre.
A szolgáltatóváltás nem érinti
az árakat, hiszen a távhő a lakossági felhasználók számára hatósági
áras szolgáltatás. A BUDAÖRSHŐ
Kft. távhőszolgálttás felhasználói
2021 februárjában már csak az új
szolgáltatótól kapnak számlát, mind
az alapdíjról és a hődíjról. A korábbi
szolgáltató 2021. december 31-vel
elszámoló számlát készít, 2022. január 1-től pedig az új szolgáltató az
aktuális havi távhőszolgáltatással
kapcsolatos számlákat bocsátja ki.
A távhőszolgáltatás felhasználói
a változásról és az esetleges teendőkről a részükre kiküldött távfűtési
hírlevélből tájékozódhatnak.
A BUDAÖRSHŐ Kft. megjelenésével a jövőben tovább erősödik az
ellátásbiztonság. A Veolia elsődleges
célja a hatékony és környezetkímélő
távhőszolgáltató rendszer működtetése, a szolgáltatás folyamatos,
üzembiztos fenntartása a lakosság és
minden ügyfele zavartalan mindennapjai érdekében.

További információkat a Veolia Magyarországról az alábbi
oldalon érhetnek el: https://www.veolia.hu/hu
Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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ÉVZÁRÓ/NYITÓ BESZÉLGE TÉS A BUDAÖRSI LATINOVITS SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁVAL

Berzsenyi Bellaagh Ádám:

„Évről-évre egyre gazdagabb
a repertoárunk”
Már megvalósult és tervezett előadásokról, a
társulatról és reményekről beszélgettünk
Berzsenyi Bellaagh
Ádámmal, a Budaörsi
Latinovits Színház igazgatójával. Aki újévi
fogadalom helyett azt
mondta kérdésünkre:
még keményebben
fogok küzdeni azért a
következő évben, hogy
hamarosan egy profin
működő színház legyen
a mienk.

BERZSENYI
BELLAAGH ÁDÁM
Az év utolsó bemutatója
lesz december 18-án William
Shakespeare Szentivánéji álom
című klasszikusa a kesze-kusza
érzelmekről és a be nem teljesülő szerelmekről, amit az 1990ben született Fehér Balázs Benő
rendezett, és ez lesz az idei szilveszteri előadás is. Milyen fogadtatásra számítasz?

10

Nagyon optimista vagyok, a produkcióval kapcsolatban és azért
is, hogy egyáltalán játszhatunk.
Évek óta nem mutattunk be
Shakespeare-t, talán 2016-ban
a Rómeó és Júliát, tehát éppen
ideje volt. A Szentivánéji álom az
egyik legszebb darab. Fehér Balázs Benőt pedig régóta ismerem,
két éve a Koldusoperát rendezte
már nálunk és azzal is elégedett
voltam, meg a más színházban
látott munkái is tetszenek, ezért
kértem fel őt. Szilveszterkor
mindig tartunk előadást, igyekszünk vidámabbat vagy zenéset
kiválasztani, éveken keresztül a
Liliomfi volt ez. Az idén ezzel a
friss bemutatóval, ami szintén
vígjáték és illeszkedik a szilveszteri hangulathoz szerintem jó
programot kínálunk. Talán most
még (december 11-én készült az
interjú a szerk.) lehet rá jegyet
kapni, de a járvány ellenére nagy
az érdeklődés.
Ha már említetted a
Liliomfit, ami több díjat is
nyert, mikor lesz látható újra?
Hat éve mutattuk be és erre emlékezve januárban tűzzük műsorra.
A szereposztáson nem változtattunk, illetve egyet, de azt már
évekkel ezelőtt, mert rendezői kérésre eleve többen játszották.
Minden egyes darabon nem
tudunk végigmenni, de emeljük
ki a szerintem legfontosabbakat. Az egyik mindenképpen
az “Öröm és boldogság” ami
mindenről szól, csak örömről és
boldogságról nem. Milyen volt
a fogadtatás, mennyire igazolta
vissza a közönség, hogy foglalkozni kell az ilyen témával,
mint a másság, többek között a
homoszexualitás elfogadása?
Nagyon jó volt a fogadtatás, a közönség aktív részvételével ment
2022.

eddig, és minden jel arra mutat,
hogy egy ilyen nagyon jelenlévő,
akut társadalmi probléma, kibeszéletlen téma, amit ez az előadás
tárgyal, tipikusan olyan, amivel a
színháznak foglalkoznia kell. Ráadásul a darab írója Székely Csaba kortársunk, és bár 2017-ben
elkészült vele, előttünk egy-két
bemutató volt csak belőle…
Ha nem olvasom el előre,
hogy nem most íródott, azt hittem volna, hogy egészen friss
reakció az ősszel elfogadott
úgynevezett gyermekvédelmi/
pedofil törvényre.
Igen, ettől még egy gellert kapott
ez az előadás. Mi már jóval a törvény előtt próbáltuk, egy éve, de a
pandémia miatt csúszott a bemutató. És időközben ilyen politikai
aktualitást is kapott.
A másik előadás, amit kiemelnék a “Rekviem egy álomért”, ezt te magad rendezted.
Miért pont erre esett a választásod?
Nagyon magas színvonalú repertoárt próbálunk meg kiépíteni és
fenntartani, ezért minden egyes
bemutató előtt nagyon meg kell
nézni, hogy mihez nyúlunk. A
„Rekviem egy álomért” egy nagyon ismert amerikai film és
regény, amiben az egész világon
jelen lévő társadalmi probléma
jelenik meg. Mi a regényhez
nyúltunk vissza az adaptációban, miután megnéztük, hogy
az mennyire színpadra állítható.
A darab mellett szólt még, hogy
nagyszerű szereplehetőséget kínált az anya karaktere Takács
Katinak, a mellékszereplőké
Ilyés Robinak és a fiataloknak,
Fröhlich Kristófnak és Nagy
Katicának, illetve Böröndi Bencének.

JANUÁR

A november 20-i előadás
után egy beszélgetést is szerveztetek, amin ott volt Zacher
Gábor toxikológus. Miért tartottad szükségesnek elemezni a
látottakat?
Nem arról szólt a beszélgetés,
amit a darabban láttunk és nem
is szükséges ezt így elemezni, hiszen az a néző dolga, hogy értelmezze az előadást, ezért nem ezt
tettük. A cél inkább az volt, hogy
kicsit tágabb értelemben mondjuk el amit tudunk, gondolunk a
függőségről és a magányról, mint
társadalmi jelenségekről. A színháznak ugyanis többek között
az a feladata, hogy az előadással
megérintse a nézőt, majd ha ők
egymással megvitatják, amit láttak, éreztek, az jó dolog. S ezek
után merülhetnek fel bennük
kérdések, amikre már érdemes
lehet egy ilyen fórumon közvetlenül reflektálni.
A társulattal mennyire vagy
elégedett? Az idei évadban jött
két új tag, Mertz Tibor és Hartai
Petra helyét sikerült megtalálni?
Egyfelől nagyon büszke vagyok a
társulatra, mert kiváló emberekből áll, és többen már évek óta
itt vannak. Az új tagokkal gazdagabbak és sokrétűbbek lettünk.
De Fröhlich Kristófot se felejtsük
el, aki bár egyetemi hallgatóként
többször játszott nálunk, időközben lediplomázott. A tagjaink
egyenként is remek kvalitású emberek, de amit aláhúznék, hogy
együttesen mint csapat is egyre
érettebbé válik a társulat, egyre
mélyebben tudunk együtt dolgozni. Persze a társulat soha nem
végleges, egy élő organizmus,
ami folyamatos épül, változik,
mert mehetnek és jöhetnek emberek, sőt, akik itt vannak, azok
is változnak.

Városháza

Közélet

Üzlet

Vezetőként azt pozitívan
fogadod vagy fenntartásokkal
kezeled, ha a tagok máshol is
szerepet kapnak?
Minden külsős munkának nagyon örülünk és biztatjuk őket,
hogy vállalják el, ha jó ajánlatokkal keresik meg őket. Egyrészt a
színészi fejlődés okán, hiszen új
impulzusok érik őket és további
ismertséget szerezhetnek. De ter-

Életmód

Gyerekek

Egyrészt nem tudok ilyenről,
másrészt nem is volna jogom
semmilyen módon beleszólni,
hogy milyen külsős munkát vállalnak el, ez mindenkinek teljesen szuverén döntése. Ugyanakkor a kérdést nem megkerülve: a
társadalomról nagyon felelősen
gondolkodók a kollégáim, mindenki, kivétel nélkül. Ezt onnan
tudom, hogy a minket körülve-

Pellei Milán hangmérnök, Berzsenyi Bellaagh Ádám és Sokorai Attila szcenikus

mészetesen az itteni leterheltséget
figyelembe véve, hiszen mi komoly szerepekkel, nagyszerű rendezők által irányított feladatokkal,
követelményekkel látjuk el őket.
Mit gondolsz arról, ha valaki egy szappanoperában tesz
hírnévre szert, és ha itt egy komolyabb darabban megjelenik,
esetleg arra a szerepére asszociálnak a nézők?
A mi színészeink nem vesznek
részt szappanoperában, legalábbis
amit számomra ez a fogalom takar,
tehát szinte soha véget nem érő és
szakmailag gyenge produkciókban. Igényes, televíziós sorozatokban azonban vannak, akik igen,
de ez egy más kategória, ami szakmailag is komoly kihívás, mert a
kamera előtt játszani teljesen más,
mint a színpadon, tehát egy ilyen
sorozat nagyon jó gyakorlat és természetesen ismertséget is hoz, ami
miatt hozzánk is eljöhetnek majd
új nézők, mert kíváncsiak a tévében látott színészre.
Politikai tartalmú filmekben engednéd-e a társulat tagjainak, hogy szerepeljenek?

vő világ kérdéseit rendszeresen
megvitatjuk, akár alkotó emberként elemezzük az eseményeket,
a híreket és próbálunk azokra
reflektálni, akár csak a büfében
beszélgetünk ezekről.
A pandémiáról nem kérdeznélek hosszabban, de mégis,
mennyire viseli, viselte meg a
színházat?
Nyomasztó és szomorú dolog
volt, hogy bár kisebb megszakításokkal, de másfél évig nem találkozhattunk a közönséggel. Ezért
is nagy dolog, hogy most nincsenek lezárások és azt gondolom,
hogy talán már közelítünk egy
enyhébb vírus variációhoz és
nem is lesznek…
És anyagilag nem rendített
meg?
Dehogynem, hatalmas mértékben! Hiszen az év első felében
szinte nem volt saját bevételünk,
az online-ból volt némi jelentéktelen, és bár valamennyi állami
kompenzációt kaptunk, az eredetileg tervezett, közel 80 millió forintos bevételt nem tudtuk teljes
egészében pótolni.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a
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Az anyagi túlélésért dolgozva nem bántad meg, hogy
három éve művészeti vezetőből
igazgatóvá léptél elő?
Nem, én nagyon szeretem a munkámnak ezt a részét is. A művészi
énem ki tudja éli magát, amikor
rendezek, illetve az évadterv ös�szeállításában továbbra is fontos
szerepem van, hiszen én kérem
fel a rendezőket és én egyeztetek velük a szereposztásról. Ezért
igazgatóként inkább csak új területekkel bővültek a feladataim, de
ez engem inspirál.

óvóbácsira vadásznak, akit hamisan vádoltak meg pedofíliával. Ezt februárban mutatjuk be.
És először jön Budaörsre Máté
Gábor, Heinrich Böll Bereményi
Géza Katharina Blum Elvesztett
tisztességét rendezi nálunk, amit
májusban szeretnénk bemutatni.
Nagy tisztelője vagyok a munkájának és hosszú évek óta járt
a fejemben, hogy jó lenne meghívni, és tavaly tél végén meg
is kerestem és nagy örömömre
igent mondott. Tudta, hogy hova
hívom, látott már előadásunkat.

Az azonban aligha lehet inspiráló, bár számodra adottság
volt, amikor megpályáztad a
színház vezetését, hogy Budaörsön nincs saját épület erre,
osztozni kell az egyetlen nagytermen a művelődési házzal.
Igen, ez egyre fokozottabban
okoz problémát, hiszen a nézők is
láthatják, hogy évről-évre egyre
gazdagabb a repertoárunk, és én
persze azt szeretném, ha a belső
működésünk is egyre profes�szionálisabb lenne, logisztikailag
is, hiszen mivel többen vagyunk,
több helyre lenne szükség és
technikailag is egyre bonyolultabb produkciók készülnek. Nagyon kellene tehát, ha nem is egy
saját épület, de legalább egy saját
színházterem. Ez a helyzet persze
nemcsak nekünk rossz, hanem a
művelődési háznak is.

Van-e valamilyen cél, hogy a
rendezők hány százaléka legyen
lehetőséget kapó fiatal vagy elismertebb?
Nem, ilyen nincs, de ebben is
egészséges arányt szeretnék, és
van persze a felkéréseknek egy
praktikus oldala, az összeegyeztethetőség.

Hogy látod a színház elismertségét?
A szakmai érdeklődés irántunk
évről-évre fokozatosan nő, ami
abban mutatkozik meg, hogy
mennyit írnak rólunk, hogy kik
jönnek és egyre többen látogatnak hozzánk el és hogy már olyan
művészek is igent mondanak a
meghívásunknak, akik korábban
nem. Azt, hogy a közönség ös�szetétele átalakult-e nem tudom
megítélni, de nőtt a nézőszámunk.
A következő tervek?
Pelsőczy Réka, aki többször
rendezett már nálunk, állítja
színpadra a “Vadászat”-ot, ami
Thomas Vinterberg és Tobias
Lindholm története, és amiben
egy emberre, egy tanárra, egy

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

Volt már olyan, hogy anyagi
okok miatt kellett valakiről lemondani?
Olyan még nem, hogy bárki azt
mondta volna, mi nem tudjuk őt
megfizetni, de az előfordult, hogy
a teljes produkció szűkös kerete
miatt nem vállalta valaki, mert
ugyanazt a darabot egy másik
színházban nagyobb költségvetésből csinálhatta meg. De egyre
kisebb az olló, ami a budaörsi lehetőség és mondjuk egy belvárosi
színház lehetőségei között van, és
a célom, hogy zárjuk ezt.
Mivel ez egy évzáró/évnyitó
interjú (hiszen nyomtatásban
csak januárban jelenik meg),
van-e újévi fogadalmad?
Ahhoz, hogy teljesüljön, nem
szabad elmondani, ha az ember
tervez ilyet. De ha nem is fogadalom, azt tudom, hogy nem
fogom feladni azt az elképzelést,
hogy hamarosan egy profin működő színház legyünk és ezért
még keményebben fogok küzdeni a következő évben. Ami pedig
a reménységem, hogy ha magát
a járványt nem is, de a mindennapokat korlátozó részt tudjuk
végre magunk mögött 2022-ben
és térjünk vissza a normalitáshoz.
E. E.

Fotók: Borovi Dániel
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BENE TÜNDÉVEL, A GIMNÁZIUM IGAZGATÓJÁVAL

A Illyés napokról
is beszélgettünk
Az idei tanévtől Bene
Tünde az Illyés gimnázium új igazgatója, miután
Árendás Péter nyugdíjba
vonult, aki 17 évig töltötte be ezt a posztot.
Az intézményvezető
asszonnyal készült interjúból kiderül, hogy a
közösségről alkotott
elképzelései teljes
mértékben egybehang
zanak a korábbi
igazgatóéval.
Tartott tőle, hogy a minisztérium elutasítja a pályázatát?
Amikor kiderült, hogy egyedüli
pályázó vagyok, akkor kezdtem
bizakodni. A tankerület vezetője
azt jelezte, hogy nagyon erős pályázatot készítettem. Hozzám végül csak a végeredmény jutott el,
illetve a kinevezés az EMMI-től,
ami öt évre szól.
Kiemelne egy-két fontos elképzelést a pályázatából?
A pályázatom nagyon alaposan
elemzi a hagyományainkat és egyértelműen a meglévő értékekre
épít. Így az első tanévben a stabilitás megőrzését tartom a legfontosabbnak, és az eddig megkezdett
munkák folytatását. Mivel 1999
óta tanítok az Illyésben, nem okoz
problémát elődeim nyomában haladni. Emellett azonban vannak új
ötleteim, amiket öt évre elég részletesen lebontottam, évről-évre
felsorakoztattam a tennivalókat.
Az eredményesség és a hagyományaink megőrzése természetesen
elsőrendű, azonban szeretném
jobban megerősíteni a közösségiiskolaépítést, a tanuló-szervezetté válást annak érdekében, hogy
még felszabadultabb legyen az
iskolai légkör, közösségibb legyen
az Illyés.
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Mennyire érzi a kollégái támogatását?
Az augusztusi kinevezés után
egyből egy csapatépítéssel kezdtünk, amin elkezdtünk egy szervezet-fejlesztési folyamatot. Ott
elmondták a kollégáim, hogy ők
mit priorizálnak és mit szeretnének az elkövetkező időszakban.
Sok ötlet, cél fogalmazódott meg
ekkor, ezeknek a projektekre való
lebontása zajlik jelenleg, azután
majd a megvalósítása következik.
Kollégáim javaslatai összecsengenek a pályázatommal.
Mit emelne ki az itt folyó
képzésekről?
A pályázatomban is szerepel,
hogy szeretném, ha a művészeti
szakképzéseink és a gimnáziumi
képzés közelítene egymáshoz,
vagyis a neves, kiváló szakemberek szorosabban közreműködnének a gimnázium életében is, így
erősítve a vizuális oktatást. Már
említettem a közösségi iskolát,
melynek egyik fizikai megjelenése
a közösségi kertépítés a diákokkal,
kéthektárnyi terület áll rendelkezésre ehhez az iskola körül. Ezen
belül az amfiteátrum felújítása
is egy közösségi program lesz,
a diákok díszítik majd speciális
technikával. Az aulát is tervezzük
megújítani, mind színvilágában,
mind bútoraiban. A tantestület
tagjain kívül a diákok és szüleik
is elmondhatják a véleményüket
a tervekkel kapcsolatban, és a kialakítása is közös erővel történik
majd.

mel használunk, s ezt a dokumentumokon, a kapun lévő táblán,
az évkönyvben…stb. igyekszünk
egységesen megjeleníteni.
Miket csinálnak még együtt
a diákok?
Az iskolánkban megvalósuló projektek közül az Illyés Napokat
emelném ki, ami karácsony előtti
programunk három napon keresztül. Versenyszámai a terítés, a színdarab, a videó és a teremberendezés. És egyénileg is megmutathatják
a diákok a tehetségüket, vers- és
prózamondó, valamint ének-zenei
versenyen. A ballagó diákoknak
mindig ez a programunk a legemlékezetesebb élménye.
Az iskolai újság működik
még?
Kisebb szünet után most fölfutóban van az Illyés lapok, online
jelenik meg és nagyon színvonalas
írásokat tartalmaz.
Mindig zavarban vagyok, ha
le kell írnom az iskola teljes nevét. Most mi a helyes?
Az iskola pontos neve Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola
és Technikum. A 12. évfolyamig
gimnáziumi oktatás folyik, mely
az érettségivel zárul. A gimnáziumi képzés kétféle, van egy hat

Közélet

Üzlet

A középiskolák országos
rangsorában idén a 12. lett az
Illyés. Ez jó eredmény?
Igen, a HVG rangsorát mérvadónak tekintik a szülők és a közoktatásban érintettek. A gimnázium
ez alapján az ország egyik legjobb
iskolája. Ez nagy öröm és nyilván a
rengeteg belefektetett munkának a
gyümölcse. De ennél is fontosabb,
hogy ez az iskola amellett, hogy
ilyen eredményes, különleges közeg. Éppen a minap mondta egy
fiatal kollégám, hogy ha nem itt
tanítana, akkor már nem lenne a
pályán. Ez az Illyés közösségének
köszönhető. Mert akár a nemzetközi kapcsolatokat nézzük, akár a
szakköröket, akár a tehetséggondozást tekintjük, vagy ha a sportolási lehetőséget vizsgáljuk, van
mire büszkének lenni. A nálunk
végzett diákok 90-95%-a tanul
tovább valamilyen felsőfokú intézményben és szinte minden tantárgy tanulmányi versenyén értek
már el előkelő megyei és országos
helyezést.
Nehéz önökhöz bejutni, ami
nyilván az eredményeket is befolyásolja, de persze nem von le
azok értékéből. Viszont érzékelhető-e romlás a pandémia miatt?
Tavaly demográfiai csúcson volt a
14 éves korosztály, ha csak a budaörsi általános iskolákat nézzük,
már ott plusz osztályokat kellett nekik indítani elsőben. Ebből adódóan a hozzánk nyolcadikban felvételizők is jóval többen voltak és tavaly
hétszeres volt a túljelentkezés, a
hatosztályos gimnáziumba pedig
nyolcszoros. Vagyis a diákjaink valóban nagyon tehetségesek, nagyon
jó képességűek. Nem kaptam olyan
információt, hogy a pandémia miatt valamiféle tudásszint-csökkenés
következett volna be.
Milyen az Illyés kapcsolata a
tankerülettel? Korábbi hír volt,
hogy az uszoda gépészetének a
javítására sincs pénzük.
Ez már megoldódni látszik.
Egyébként abszolút az együttműködésre törekszünk.

Változtatni szeretnék abban is,
hogy a tanárok szaktárgyi munkaközösségében nagyobb hangsúlyt
kapjon az együttgondolkodás, a
tudásmegosztás, egymás jó gyakorlatainak megismerése.
Továbbá tervbe vettem, hogy még
egységesebb intézményi arculati
megjelenést alakítunk ki. Van egy
jól bevált logónk, amit nagy öröm2022.

évfolyamos osztály, itt hetediktől
tizenkettedikig tanulnak, és a fél
osztály matematika tagozatos.
Ezen kívül négy nyelvi előkészítő osztály indul évente, angolt és
németet tanulnak a diákok, kezdő
és haladó csoportok vegyesen. Az
első évben szinte csak a nyelvet
tanulják, majd arra épül rá a négyéves gimnáziumi képzés. A 11.
és 12. évfolyamon fakultációt választanak, tíz tantárgyból tudjuk
emelt szinten felkészíteni a diákokat, ennyi tantárgyból hirdettünk
meg fakultációt az érdeklődés
alapján.
A gimnáziumi képzésen kívül
szakképzést is folytatunk, az Illyés
Művészeti Szakképző Akadémia
keretein belül, mozgóképi animáció, fotográfia és kerámia szakon.
A szakképzésbe érettségizett fiatalok jönnek, és két évig tanulják a
felsorolt szakmák valamelyikét. A
mostani 14.-eseink még szakközépiskolásként végeznek, de akik
idén kerültek bele ebbe a képzésbe, ők technikumi képzésben
vesznek részt.
Az érettségi utáni szakképzés nem
a mi gimnáziumi diákjaink bázisán alapszik, de van olyan, aki
az egyetem mellett elvégzi ezt a
képzést is, mert az érdeklődésébe
beleillik vagy kiegészíti a felsőfokú
tanulmányait.
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Újdonságok
a szülői felügyelet
körében
Amint már megszokhattuk, új év, új szabályok.
2022. január 1-én
hatályba lépett a
Polgári törvénykönyvnek a szülői felügyeleti
jogra vonatkozó változása, mely minden
bizonnyal az összes
olyan bontóperben
nagy jelentőségű lesz,
ahol közös kiskorú gyermekek vannak.
Minden házasság felbomlásának legfontosabb kérdése, hogy mi
lesz a gyermekekkel. Az ő sorsukról
megnyugtatóan kell gondoskodni.
A változás lényege, hogy a közös
szülői felügyelet és a váltott gondoskodás már nem csak a szülők
egyetértése esetén lesz lehetséges,
mint eddig. Ez egy nagyon lényeges dolog, hiszen eddig nem volt
lehetőség arra, hogy valamelyik fél
egyezség nélkül sikerrel terjesszen
elő akár közös szülői felügyeleti
jogra, akár a váltott gondoskodásra
vonatkozó kereseti kérelmet, amit
a szülők előszeretettel használtak
ki egymás ellen nyomásgyakorlásra. Természetesen a bíróság valószínűleg nagy körültekintéssel
fogja vizsgálni, hogy fennállnak-e
a feltételek ezek megállapításához.
Mindenekelőtt a kiskorú gyermek
érdekét kell nézni minden esetben.
Ekörben a szülők lakóhelyére és
minden egyéb részletkérdésre is
figyelemmel kell lenni. A gyermek
ellátásához bizonyos személyi és
tárgyi feltételek is szükségesek.
Fontos tudni, hogy önmagában a közös szülői felügyelet nem
jelent egyben váltott gondoskodást is. Csak az esetek egy kisebb
részében élhető a gyerek számára, hogy ugyanannyi időt töltsön
mindkét szülőnél. Nagyon fontos

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

ilyenkor a nevelési elvek megegyezése, a szülők lakóhelyének távolsága, valamint természetesen a szülők és a gyermek közötti kapcsolat.
A váltott gondoskodás nem jelenti
feltétlenül, hogy egyik szülő sem
fizet tartásdíjat a másiknak. Lehetőség van ez esetben is kiegészítő
tartásdíj megállapítására, hiszen a
jövedelmi, vagyoni viszonyok nagyon eltérőek lehetnek.
Egy nagyon fontos dolog, hogy
ez az új jogszabály csak a 2022. január 1-ét követően indult eljárásokban alkalmazható, hiszen ez
egy anyagi jogi változás. A már lezárult perek esetén természetesen
van lehetőség, hogy amennyiben
kellő indok áll fenn, a szülői felügyelet újra szabályozása iránt eljárás induljon. Gyakorlata még nincs
az új jogszabálynak. Ügyvédként
arra számítok, hogy a bírói kar nagy
körültekintéssel fog eljárni a közös
szülői felügyelet és főként a váltott
gondoskodás elrendelése körében.
Varhatóan a felek egyezségkötési
hajlandóságára lesz inkább nagy
hatással a jogszabályváltozást. Egyre szélesebb körben nyer teret a
közös szülői felügyelet, mely megfelel az európai tendenciáknak is.
Nagyobb hatás némi idő elteltével
várható, amikor ezekhez a változásokhoz a társadalom attitűdje, a
szülői felelősségvállalás és a válási
morál hozzáalakul. Fontos megérteni, hogy a szülők nem a gyermeküktől, hanem egymástól válnak.
Együttműködésre, együtt gondolkodásra van szükség a gyermekek
érdekében és ez sokszor nagyon
nagy nehézséget okoz, főként egy
rendkívül megromlott kapcsolat
esetén. Ilyenkor szükség van a külső segítségre, hozzáértő ügyvédre,
mediáció igénybevételére.
dr. Moravcsik Krisztina

Bővebben:

Sport

2022
február

1. 11.00 Nyitrai • Máthé • Kästner •
15.00 Lőkös • Szemán
EMIL ÉS A DETEKTÍVEK
3. 10.00 Kolozsi Angéla
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín:
Városi Ifjúsági Klub
4. 19.00 Székely Csaba
ÖRÖM ÉS BOLDOGSÁG
5. 19.00 Hubert Selby Jr. •
Németh Nikolett
REKVIEM EGY ÁLOMÉRT
6. 19.00 Enn Vetemaa
VACSORA ÖT SZEMÉLYRE
11. 10.00 Kolozsi Angéla
KOZMOSZ-SZÖSZ
Helyszín:
Városi Ifjúsági Klub
13. 11.00 Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
Helyszín:
Városi Ifjúsági Klub
16. 10.00 Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
Helyszín:
Városi Ifjúsági Klub
17. 10.00 Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
Helyszín:
Városi Ifjúsági Klub
18. 19.00 William Shakespeare
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
19. 11.00 Szigligeti • Vecsei •
Kovács
LILIOMFI
20. 11.00 Collodi • Litvai • Székely
PINOKKIÓ
25. 19.00 Vinterberg • Lindholm •
Farr
VADÁSZAT
nyilvános főpróba
26. 19.00 Vinterberg • Lindholm •
Farr
VADÁSZAT
bemutató előadás
27. 11.00 Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
Helyszín:
Városi Ifjúsági Klub
19.00 Vinterberg • Lindholm •
Farr
VADÁSZAT

www.latinovitsszinhaz.eu

moravcsik.hu

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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KÖNY VA JÁNLÓ

Ungvári Krisztián ismét
1945-ről és a kitörésről írt
Vajon gondolunk-e arra,
amikor a környező erdőkben, dombokon, hegyeken járunk, hogy katonák
ezrei bujkáltak itt 77
évvel ezelőtt? Ungváry
Krisztián Utak a senki
földjén – Kitörés 1945
című könyvében a visszaemlékezéseket olvasva
azzal a gondolattal is
eljátszhatunk, hogy ha
ebben a korban élünk,
akár mi is kerülhettünk
volna abba a kellemetlen
szerepbe, hogy a sötétben rettegésben, az életünket mentve libasorban
vánszorgunk az áhított
szabadság felé.
Az elmúlt év novemberében
jelent meg a Budaörsön található Jaffa kiadó gondozásában
Ungváry Krisztián Utak a senki
földjén – Kitörés 1945 című könyve,
amely az 1944/45 budapesti ostrom
lezáró eseményét, a kitörést helyezi
középpontjába. A szerző tollából
korábban már nyolc kiadásban jelent meg a Budapest ostroma című
kiadvány, amely a téma kiemelkedő
információtartalommal bíró gyűjteménye. Bármennyire is alaposan
munka volt azonban már az első
kiadás is, később folyamatosan váltak ismertté olyan fontos új ismeretek, amelyek a könyv átdolgozását, bővítését indokolták. A szerző e
mellett számos egyéb kiadványt és
szakcikket publikált az ostromról, a
mostani munkája pedig a kitöréssel
foglalkozik. Nem véletlenül, hiszen
ez a tragikus esemény napjainkban
is sokakat foglalkoztat. Az esemény
megítélésében ugyanakkor nem
tapasztalható
kompromisszum,
nemhogy a közvélemény, de még a
történészek között sem.
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Ennek több oka is van. Az elmúlt század történelmi eseményeit a társadalomnak nem sikerült (talán mert nem is lehetett)
feldolgoznia. Évtizedeken át nem
lehetett beszélni róla, és amikor
már lehetett, akkor az elfojtott indulatokat nem lehetett megállítani.
Budapest ostromával kapcsolatban
nehéz olyan kijelentést tenni, amit
még ne lehetne kiegészíteni, sőt,
akár cáfolni valamivel, így a kijelentések többnyire csak féligazságok maradnak. Ha pedig a témával
kapcsolatos fórumba keveredünk,
akkor rövid időn belül tapasztaljuk,
hogy a felek már csak egymás sértegetésével foglalkoznak.
A könyv jelentős részét főleg
német, részben magyar, illetve
magyarországi német katonák
visszaemlékezései adják, amelyek
nem kizárólag a kitörés napjairól
szólnak, hanem jócskán helyet kap
benne az ötvennapos bekerítésben
eltöltött időszak bemutatása is. Egy
így helyes , mert a kitörésről beszélni az ostromnapok ismerete nélkül
nem lehet. A kitörés jelentősége az
ostrom egészéhez képest eltúlzott.
A napjainkban népszerű, de vitatott megítélésű kitörés túráknak is
inkább az ostrom egészéről kellene
megemlékezniük.
A könyv jól szerkesztett, a
történetek könnyen érthetőek, és
sokszor olyan izgalmasak, hogy
nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az életnél jobb történetíró nincsen. A
visszaemlékezések helyszínei nem
mások, mint napjaink közkedvelt
kirándulóhelyei,
Nagykovácsi,
Telki, Zsámbék vagy Tök környéke, sőt egy extrém esetben még
Esztergomig is eljuthatunk a túlélő
emlékezőtúrák során. Vajon gondolunk-e arra, amikor ezekben az
erdőkben, dombokon, hegyeken
járunk, hogy katonák ezrei bujkáltak itt 77 évvel ezelőtt? A hétköznapi emberekből lett katonák
több napon keresztül kiéhezve hó2022.

ban, fagyban, tájékozatlanul bukdácsoltak fától fáig előre, miközben
a folyamatosan fenyegető ellenséges
fegyverek tüzétől is rettegniük kellett. A visszaemlékezéseket olvasva
azzal a gondolattal is eljátszhatunk,
hogy ha ebben a korban élünk, akár
mi is kerülhettünk volna abba a kellemetlen szerepbe, hogy a sötétben
rettegésben, az életünket mentve
libasorban vánszorgunk az áhított
szabadság felé.

törésben részt vett katonákat?
A történeteket olvasva azt lehet
megfogalmazni, hogy a katonák
elsősorban áldozatok voltak, akik
közül többen hősiesen viselkedtek.
Egyszer régen egy a frontról vis�szatért katonától hallottam a következőt, amikor a hősiességről kérdezték. „A hősök nem mi vagyunk,
akik hazatértek. Akik nem tértek
vissza, azok a hősök!” Valószínűleg
nem járunk messze az igazságtól,

Művészetek sorozat:

Versailles – Tükörterem (Galerie des Glaces)

- Bármerre pillantunk, szemet gyönyörködtető csodákkal
találkozunk! Virtuális séta a Napkirály kastélyában
Szirbek István művészettörténész előadása nyomán
január 17-én hétfőn 19.00-tól.
Jegyár: 500 Ft

Könyvklub - Gerebenics Nórával

január 20-án csütörtökön 18.30 és 20.00 között
Elena Ferrante: Nő a sötétben című kötetét lehet kibeszélni.
Ingyenes!

Emlékek, vágyak, álmok, képzetek...

Kiállításmegnyitó

Rezessy Kinga építészmérnök festményeinek kiállítása
Január 25. kedd 18.00-tól
2022. FEBRUÁR 25-IG LÁTHATÓ INGYENESEN
A JMMH GALÉRIA TERMÉBEN ÉS FOLYOSÓJÁN.

Kapcsolatok sorozat:

„Hogyan segítsek én terajtad?”
Segítő technikák a mesékben

- A mesékben a segítő legalább olyan fontos szerep,
mint hősnek lenni. - Dr. Boldizsár Ildikó meseterapeuta
előadásán annak járunk utána január 27-én,
csütörtökön 19.00-tól, hogy a különféle típusú problémákhoz
milyen segítő technikák bizonyulnak leghatásosabbnak.
Jegyár: 1.500 Ft
Különösen megrázóak azok a
levelek, amelyeket egy német katona egy budapesti civilnek adott
át és kérte meg őt arra – tudva,
hogy a levelet már nincs lehetősége
légipostával sem kiküldenie a bekerített a városból –, hogy a háború
után küldje el haza a szeretteinek.
A könyv nem foglalkozik részletesen a parancsnokság menekülési kísérletével, amely gyorsan
kudarcba fulladt az Ördög-árok
csatornában. Helyette az egyszerű
katona sorsát emeli a középpontba, aki akaratától teljesen függetlenül (parancsnoki akarattal) került
abba a méltatlan helyzetbe, hogy az
életét mentse egy számára idegen
területen, a senki földjén.
Megkerülhetetlen
kérdés:
tekinthetjük-e hősöknek a ki-

JANUÁR

ha az áldozatoknak módjuk lenne
hangot adniuk, akkor azt kérnék,
tartsuk tiszteletben az emléküket,
és ne vitatkozzunk a tragikus sorsukról.
Zárszóként pedig fogadjuk
el vagy köszönjük meg az egyik
túlélő, Helmut Bunge zászlóalj parancsnok jó kívánságait, aki azt
írta az utókornak. „Kívánom, hogy
ne olyan fiatalságuk legyen, mint
nekünk volt.” Ehhez még annyit
tehetünk hozzá, soha ne kerüljünk
olyan helyzetbe, amikor csak ros�szabb és még rosszabb döntések
közül kell kiválasztanunk a nem
létező megoldást.
A könyvet ajánlhatjuk mindazoknak, akik történelmi ismereteiket bővíteni szeretnék.
Büki András

www.dhprime.hu

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

LEHETŐ LEGMAGASABB ÁRON
ÉS LEGJOBB FELTÉTELEKKEL
BÍZZA SZAKÉRTŐRE
INGATLANÜGYEIT!

Csokibár: Moha és Páfrány téli kalandjai

személyre szabott
stratégia

- A kakukkos óra az oka mindennek,
mert elhozta a tavaszt és vége a téli szunyókálásnak.
Zenés bábelőadás Václav Cvrtek meséje alapján az Ákom Bákom
Bábcsoport előadásában január 30-án, vasárnap 10.00-tól.
Belépő: 1.000 Ft /fő

valódi támogatás
teljes ügyintézés
a birtokbaadásig

K Ö Z Ö S S É G I H Á Z
Janikovszky Éva: A LEMEZ KÉT OLDALA

– Egyfelvonásos, vidám képzeletszínház
felnőtteknek és egyórás nevetőizom torna
Szalontay Tünde előadásában január 28-án 19.00-kor.
A program a Köszönjük, Magyarország! keretén belül valósul meg.
A részvétel ingyenes.

Kulcs az

ingatlan
ügyekhez

A rendezvényeken kérjük, tartsák be az aktuális
járványügyi előírásokat!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb infó a

jmmh.hu oldalon!

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

SZEDER

KRISZTINA

I N G AT L A N S Z A K É R T Ő

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

06 70 314 6685
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Hogyan segítsem gyermekemet, hogy magabiztosan teljesítsen az
iskolában? Mennyi
pluszt tud adni egy jól
felépített iskolaelőkészítő program?

Ősszel kezdődik az iskola.
Millió kérdés merül fel ilyenkor
a szülőkben. Jogosan, hiszen
mindenki a legtöbbet szeretné
megadni csemetéjének. Biztos
alapokra lehet csak építkezni,
hogy az életben sikeres és elégedett emberré válhassanak a
most még oviba járó kisgyermekek.
Nagy változás ez a családnak, gyermeknek és szülőnek
egyaránt. Az iskola-előkészítő
foglalkozások segítséget nyújtanak az iskolába vezető úton.
A szülőket arra tanítja, hogy
ebben a folyamatban milyen
szerepünk lesz a továbbiakban.
Átalakul mindenkinek a feladatköre és elindul a kisgyermek az
önállóság, a szülők pedig az újbóli önmegvalósítás útján.
Mitruczky Szandra vagyok,
a MátrixSuli Budaörs pedagógusaként jelenleg elsősöket tanítok, 12 év tanítói tapasztalat
van a tarsolyomban. Igyekszem
a leendő kis elsősöket ezeken
az iskola-előkészítő foglalkozásokon a legjobban felkészíteni,

hogy könnyedén, boldogan és
örömmel vegyék az iskola kihívásait.
Első lépésben felmérjük, hol
tart a kisdiák, „iskolaérett”-e?
Birtokában van-e azoknak a képességeknek, amik az iskolában
való sikeres teljesítésnek előfeltételei. A feltérképezést követően, bevezetjük a gyerekeket

az iskolai lét és tudásszerzés, a
megvalósítások csodálatos birodalmába. A programok során
azokat az iskolai képességeket
erősítjük, fejlesztjük, amelyekre
a legnagyobb szükségük lesz
szeptembertől a sikeres iskolakezdéshez.
Az írás, olvasás, számolás tanulásához jó alapokat adunk já-

tékos módszerekkel. Fejlesztjük
a feladattartást, koncentráció
képességet, kreativitást, kifejező képességet, finommozgást,
ritmust, testsémát, téri orientációt, időbeli tájékozódást, vizuális észlelést és emlékezetet,
hallási észlelést és emlékezetet
különféle játékos feladatokkal.
A felmérésekről és fejlesztésekről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. A programsorozat végére a gyerekek
magabiztosabbá,
lendületesebbé válnak.
Legyen öröm az iskolakezdés minden szülőnek és kisgyermeknek!
Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJA: CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 16:00-17:00
A FOGLALKOZÁS DÍJA 4.900 FT/60 PERC
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

matrixsuli.hu/budaors/

szandra.mitruczky@gmail.com
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www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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E GY E B E K KÖ Z Ö T T E R R Ő L OLVA S H AT N A K M É G A bud a o r s i n a p lo . hu O N L I N E Ú J S Á G O N
KARÁCSONYI ADOMÁNY
A FŐ CÉL AZ ERDŐ
KICSI A NAPPALID?
A SZTEHLO GÁBOR
BIODIVERZITÁSÁNAK
MAXIMALIZÁLD
GYERMEKOTTHON
NÖVELÉSE
A HELYET!
KÉT BUDAÖRSI
A Pilisi Parkerdő erdészei
Az elmúlt évek igencsak felLAKÁSOTTHONÁNAK
örökerdő-gazdálkodási képzérúgták a hatalmas otthonok

Karácsony alkalmából, a
Telvice és a Provice Kft. úgy
döntött, hogy segíteni szeretné
azokat a hátrányos helyzetben
lévő gyerekeket, akiknek nem
adatott meg a családi fészek
melege. Ennek a célnak megfelelően a cégcsoport 1 000 000 Ft
értékű adománnyal támogatta a
budaörsi érdekeltségű, Sztehlo
Gábor Gyermekotthon két Budaörsi Lakásotthonát a „Nem
vagy egyedül Alapítványon”
keresztül.
https://budaorsinaplo.hu/
karacsonyi-adomany-a-sztehlo-gaborgyermekotthon-ket-budaorsilakasotthonanak/

sen vettek részt, amelynek célja
az eddigi tapasztalatok és módszerek értékelése és fejlesztése.
A Pilisi Parkerdőben az utóbbi
évtizedben folyamatosan növekszik az örökerdők területe
és mára a 10 ezer hektárt is
meghaladva, részarányuk 17
százalék fölé emelkedett.
https://budaorsinaplo.hu/
a-fo-cel-az-erdo-biodiverzitasanaknovelese/

KIBERBIZTONSÁGI TIPPEK
– BIZTONSÁGOS
ONLINE VÁSÁRLÁS
Az internet elterjedésének köszönhetően az online vásárlás
és az online fizetés is egyre népszerűbb. Amíg a valós életben a
fizetés előtt személyesen is meg
tudjuk nézni a kiválasztott terméket, addig az online vásárlásnál erre nincs lehetőségünk,
ezért ez nagyobb kockázatot
jelent. Ezt azonban megfelelő,
tudatos magatartással, körültekintéssel csökkenthetjük, és
élvezhetjük az online vásárlás
nyújtotta előnyöket.
https://budaorsinaplo.hu/
kiberbiztonsagi-tippek-biztonsagosonline-vasarlas/

AZ ILLYÉS GIMNÁZIUM
TAVALY VÉGZETT
DIÁKJÁT VETTÉK FEL
A YALE-RE
A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és
Technikum, egyik tavaly végzett diákja, Dörnyei Bendegúz
a Yale hallgatója lett, így ő az
első az intézmény fennállása
óta, aki a neves amerikai egyetemre bejutott.
https://budaorsinaplo.hu/
az-illyes-gimnazium-tavaly-vegzettdiakjat-vettek-fel-a-yale-re/
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EGY KIEMELKEDŐEN
SIKERES ÉV VÉGÉN
ÁTADTÁK A BSC
ÉV LEGJOBBJA ÉS
A REGÉNYI JÁNOS DÍJAT
2021. december 8-án ünnepélyes keretek között került sor a
díjak átadására, melyeket azok
a sportolók kaphatták, akik az
elmúlt, igencsak nehezítésekkel
tűzdelt két esztendőben kimagasló eredményt tudtak elérni,
vagy önmagukhoz képest
meglehetősen nagy fejlődésen
mentek keresztül.
https://budaorsinaplo.hu/
egy-kiemelkedoen-sikeres-ev-vegenatadtak-a-bsc-ev-legjobbja-es-aregenyi-janos-dijat/

2022.

trendjeit, egyre többen a kisebb
életterek alternatíváit választják. Ha ebben a cipőben jársz,
valószínűleg kijutott már neked
is a lakberendezési gondokból,
merthogy a falatnyi placcok
jócskán kihívás elé állítják a
leglelkesebb lakberendezői
vénával megáldott laikusokat
is. Pedig csak azért, mert kicsi
a hely, nem kell sutba dobni a
lakás díszítésével kapcsolatos
álmainkat: egy csomó útmutatás áll a rendelkezésünkre,
hogy a maximumra járathassuk
a helykihasználást.
https://budaorsinaplo.hu/kicsi-anappalid-maximalizald-a-helyet/

EURÓPA KUPA NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSSAL
ZÁRTUK FENNÁLLÁSUNK
LEGSIKERESEBB ÉVÉT
A BSC női asztalitenisz csapata
a spanyolországi Reus városában a szlovák és az osztrák
ellenfelüket legyőzve a második
helyen végeztek a négy csapatos
csoportban, és ezzel bejutottak
a kupasorozat negyeddöntőjébe. A legjobb nyolc között
az olasz Quattro Mori lesz az
ellenfelük, az elődöntőbe jutás
két mérkőzésen dől el. 2022.
január 15-én kerül sor a budaörsi mérkőzésre.
https://budaorsinaplo.hu/europakupa-negyeddontobe-jutassal-zartukfennallasunk-legsikeresebb-evet/

KRASZNAI GÁSPÁR
A „FESZTIVÁL LEGJOBB
KARNAGYA”
Krasznai Gáspár a budaörsi
Sapszon Kórus karnagya. Emellett egyebek között a budapesti
Madách Gimnázium Énekkarának a vezetője, és most ez utóbbi minőségében kapott jelentős
elismerést.
https://budaorsinaplo.hu/krasznaigaspar-a-fesztival-legjobb-karnagya/

JANUÁR

„SZENTIVÁNÉJI ÁLOM”
– BEMUTATÓ UTÁN

Szinte biztos voltam benne,
hogy nem egy hagyományos
„Szentivánéji álom” lesz a
Budaörsi Latinovits Színház
legújabb bemutatója. De amit
a fiatal rendező, Fehér Balázs
Benő és munkatársai, köztük
a frissdiplomás Komán Attila
dramaturg létrehoztak, minden
várakozásomat felülmúlta.
https://budaorsinaplo.hu/
szentivaneji-alom-bemutato-utan/

ERRŐL IS ÍRTUNK
TAVALY…
Ez a rövid áttekintés a 2021-ben
megjelent cikkeinkről erősen
szubjektív és véletlenszerű, de
az év vége mindig jó alkalom
egy kis visszatekintésre, ös�szefoglalóra. A Budaörsi Napló
ebben az évben a 30. évfolyamában jár, és ez idő alatt a szerkesztési szempontok között egy
biztosan nem változott: szinte
kizárólag a budaörsi eseményekkel foglalkozunk, illetve ha
országos témáról írunk, akkor
arról helyi (szak)embereket
kérdezünk. Ez idén is így volt.
https://budaorsinaplo.hu/errol-irtunk2021-ben-a-budaorsi-naploban/
https://budaorsinaplo.hu/errol-irtunk2021-ben-a-budaorsi-naploban-2-resz/
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A KÖZÖS KÉPVISELŐ SZEMSZÖGÉBŐL 3. RÉSZ

A kintlévőség kezelése
Hat részesre tervezett
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, ezúttal
egy igen kényes témáról, a kintlévőségek
behajtásáról írt.

A társasházak működtetésének egyik legfontosabb része a
kintlévőségek kezelése, vagyis a
különböző kötelezettségek megfizettetése. Ezek közé tartozik a
lakásokra vonatkozó közös költség, vagy a bérbeadott helyiségekből befolyó havi bérleti díj
behajtása. Erre akkor kerül sor,
ha valaki háromhavi összeggel
marad el. A legfontosabb szempont, hogy időben reagáljunk a
tartozásra.
Kintlévőségnek minősülhet a
lejárt szavatosságú vízórák utáni
fogyasztás is, amit a háznak kell
megfizetnie, ha a tulajdonos elmulasztotta azok újbóli hitelesítését. Ilyenkor ugyanis a tulajdonos
nem a ténylegesen felhasznált
vízmennyiséget fizeti, és természetesen ennek függvényében a
csatornadíjat sem. A szolgáltató
ezért a társasházat terheli meg
az elmaradt összeggel. A közös
képviselő tehát a gondnokkal
együtt a ház központi vízórájának
vizsgálatával deríti ki a méretlen
vízmennyiséget, melynek összeg-

szerű behajtása szintén fontos
feladat.
A közös képviselőnek ugyanakkor azt is mérlegelnie kell, hogy
milyen ok idézte elő azt, hogy a
lakó vagy esetleg az bérelt üzlet
tulajdonosa nem fizetett. Ugyanis
előfordulhatnak olyan előre nem
várt események, aminek következtében fizetésképtelenné válhat egy család és ezért nem tudja
fizetni a havonként esedékes közös költséget. Ilyen esetben létezhet türelmi idő, de a tolerancia jegyében az sem várható el hosszú
távon, hogy az elmaradt összegek
veszélyeztessék a társasház biztonságos működését.
Ha tehát a közös képviselő azt
tapasztalja, hogy valamelyik lakónál elmaradás jelentkezik, első
lépésként figyelemfelhívással él,
és lehetőséget ad az egyeztetésre. Ha ez nem történik meg és
a költség nem érkezik be a ház
számlájára, akkor tértivevényes
levéllel szólítja fel a tartozás megfizetésére.
Három hónap elmaradás
után közjegyző elé kerülhet a tartozás ténye és ezen összeg behajtásának kérelme jogerőre emelkedve fizetési meghagyást majd
végrehajtási eljárást vonhat maga
után, vagy akár bírósági eljárás és
peres eljárás is kialakulhat. Ha a
tartozás mértéke a lakásingatlan
árához viszonyítva egy kezelhetetlenül magas mértéket ér el és
nincs egyéb mód az elmaradás
rendezésére, akkor az ingatlan árverezése szóba jöhet. A társasház
kiemelt ügyfélnek számit, ezért
az eljárás nem húzható el évekig,
néhány hónap alatt tárgyalásra
kerülhet sor. Az ügyek rendezésére tehát léteznek törvény adta
lehetőségek, de ezektől minden
közös képviselő tartózkodni szeretne. Végső esetben azonban
mégis ez a megoldás.
A társasházak életében sok
minden előfordulhat a fizetési
meghagyástól a végrehajtási eljáráson túl akár a lakás árverezéséig. A jogi eljárás során befolyó
összeget megkapja a társasház és

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

így az eljárás során felmerült költségeket és az elmaradás mértékét
rendezni tudják.
A kintlévőség kezelése állandó szélmalomharc. Egyrészt
folyamatosan figyelni kell, ezt
segíti a naprakész könyvelés. Így
lesz nyilvánvaló, hogy ki vagy kik
tartoznak. Másrészt, ha az adós
elismeri a tartozás, a ház igyekszik
tolerálni a helyzetét és igyekszik
elkerülni a jogi/bírósági megkeresést.
Megoldás lehet a részletfizetés, ezt az adósnak kell kérnie és
a kérelmet mérlegelni kell és elfogadható indok esetén érdemes
azt elfogadni, hiszen ilyen esetekben az eljárási díjakat még csak
időszakosan sem kell a közösségnek megfinanszíroznia.
A lakók és bérlők minden évben két alkalommal kapnak teljes kimutatást a befizetett közös
költségükről, és ha valami probléma adódik ezzel kapcsolatban,
a fogadóórán lehet egyeztetni, a
befizetett csekkek bemutatásával
vagy az átutalási igazolásokkal
nyomon lehet követi, hogy helyes volt5-e a könyvelés és így van
mód tisztázni azt.
Ritkán, de előfordulhat olyan
is, amikor a közös költségben jelentős túlfizetés jelentkezik, ezt is
kezelni kell, de persze ezt egyszerűbb.
Mivel a bevételek és kiadások
(ezekről előző hónapban írtunk)
minden hónapban megjelennek
a könyvelésben, a közös képviselő tiszta képet kap a ház anyagi
helyzetéről.
Összegzésként: a közös kép
viselőnek minden esetben
mér
legelnie kell az elmaradt
kintlévőségek
behajtásának
lehetőségeit. Törekednie kell
a legemberibb megoldásra, és
csak legvégső esetben folya
modni jogi eljáráshoz. Ezt minden eszközzel – ha egy mód van
rá - el kell kerülni. Mert ezt kívánja maga a közösség, viszont
mindent meg kell tennie a társasház ház zavartalan műkö
déséért is.

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