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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

A változás új szelei fújnak
Még csak a januáron
vagyunk túl, de már
több változás történt
Budaörs életében.
Január elején a szemétszállítás borzolta a
kedélyeket, és a távhőt
is már más szolgáltatja,
de ez utóbbi szinte észrevehetetlen...
... Nem úgy a január 31-én
történt pedagógus sztrájk,
amiben négy iskola volt érintett.
A pedagógus szakszervezetek által
meghirdetett kétórás figyelmeztető sztrájk célja volt a közel tíz éve
szinte változatlan bérek emelésén
kívül a munkaterhek csökkentése
és az oltatlan pedagógusok munkához való jogának visszaszerzése
is. Mindegyik követelés összefügg
egymással, hiszen a pedagógus
fizetés miatt egyre kevesebben
választják ezt a pályát, s emiatt
meg az oltáshoz kötött tanítási jog
miatt nagy a tanárhiány az egész
országban, így azoknak a tanároknak kell a rendszerből hiányzók
helyett is dolgozniuk, akik még
oktatnak, akár olyan tantárgyakat
is, amilyenhez egyébként nincs is
képesítésük, ezért sokkal nagyobb
így az óraszámuk, mint normális
esetben.
E helyzet kialakulásáért nagyobb részben az állam okolható
- melynek az oktatásügy rendbetétele ugyanúgy feladata lenne,
ahogy többek között a szintén
elhanyagolt egészségügy is -, ami
nemcsak a centralizálással rombolta az iskolák helyzetét, hanem
kommunikációjával is, ami cinikus hangvételével a pedagógusok
megbecsülését is aláássa – ezt a
Herman iskola történelemtanára
fogalmazta meg érzékletesen a
sztrájk napján.
Budaörssel egyébként a kormánypártok különösen mosto-

BUDAÖRS POLGÁRMESTERE
ÉS A VÁROSHÁZA DOLGOZÓI IS
SZOLIDÁRISAK A SZTRÁJKOLÓ
PEDAGÓGUSOKKAL
Egymást követve jelentek meg a felvételek a Pedagógus
Demokratikus Szakszervezetének közösségi oldalán a pedagógusok által tartott figyelmeztető sztrájkról, amely során január
31-én reggel 8 és 10 óra között nem volt oktatás az akcióban
részt vevő iskolákban, óvodákban. A sztrájk szimbóluma, emlékeztetve a 2016-os tüntetésre, a kockás ing. A sztrájkhoz – ahogy
azt előre jelezték – több budaörsi iskola is csatlakozott, a
Herman, a Bleyer, a Kesjár és az Illyés, az Egyes iskolában azonban erre a napra és holnapra már hónapokkal korábban tanítás
nélküli napot rendeltek el.
https://budaorsinaplo.hu/
budaors-polgarmestere-szolidaris-a-sztrajkolo-pedagogusokkal/

hán bánnak, évek óta vonnak el
a várostól szolidaritási hozzájárulás címén milliárdokat. A városok
az önkormányzatok (jellemzően
ellenzékiek) jogainak megnyirbálása miatt szervezkedésbe kezdtek, így 2022. január 25-én online
közvetítésben négy polgármester vitatta meg, hogy melyek az
önkormányzatiság legsúlyosabb
problémái és ezeket miként orvosolhatja az új kormány, ha az április 3-i országgyűlési választáson

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

nyer az Ellenzéki Együttműködés
(beszámolónk a 8. oldalon).
A tavasszal, április 3-án esedékes országgyűlési választások apropójából Tóth Zoltán választási
szakértő volt a TV2040 vendége,
aki felsorolta azokat a magyar
választási rendszerben lévő vis�szásságokat, amelyek révén befolyásolható a választások eredménye, főleg olyan kiegyensúlyozott
szituációban, mint amilyenben
jelen helyzetben az előzetes fel-

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

mérések alapján a Fidesz-KDNP
és az Egyesült Ellenzék van. Ilyen
például a választási kerületek
földrajzi kialakítása, a prémium
töredék-szavazatok újrafelhasználása (győzteseknek is), vagy
annak a szabálynak a felrúgása,
hogy közpénzből tilos a kormány
saját pártjának a választási hirdetéseit finanszírozni. Ezek miatt
a szakértő szerint 6%-kal több
szavazat kellene az ellenzéknek a
győzelemhez, mint amennyi valóban elég lenne.
A közelgő választások miatt
Szél Bernadett, az Egyesült Ellenzék Pest megye 2-es számú választókörzetének képviselő jelöltje többször tartott már lakossági
fórumot Budaörsön, legutóbb
január 31-én (cikkünket erről
a 5. oldalon olvashatják), ahol
hangsúlyozta, hogy minél többen
menjenek el szavazni. A leköszönő Csenger-Zalán Zsolt helyére
indul Menczer Tamás is, akit
ezért az utóbbi időben gyakran
látunk városi megemlékezéseken.
Ez az év tehát nyitva áll a változások előtt, és ahogy a koronavírus gyengülni látszik, úgy erősödik, áll vissza az élet a normál
kerékvágásba korábbi bénultságából és teszi lehetővé a tájékoztatás-tájékozódás eseményeit.
Borhegyi Éva
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WIT TINGHOFF TAMÁS

Az ellenzéki „árnyékkormányban”
Az önkormányzatiságért
felelős „miniszter-jelölt”,
pontosabban felelős
szakember lett
Wittinghoff Tamás
Budaörs polgármestere
Márki Zay Péter miniszterelnök-jelölt, illetve az
ellenzéki együttműködés tervezett kormányában, szakértői csapatában. A Buda Környéki
Televízió készített vele
erről interjút januárban.
Wittinghoff Tamás mindjárt a beszélgetés elején leszögezi, hogy szó sincs róla, hogy
itt akarná hagyná a várost. Azért
vállalta ezt a feladatot, mert a Fidesz-kormány az önkormányzatiságot mára teljesen tönkre tette,
és ezt a majdani új kormánynak
helyre kell állítani. S bár ez a
felkérés most még elsősorban a
kommunikációról szól, valójában ennél összetettebb feladat.
A budaörsi polgármester arról
is beszél, hogy milyen napi, gyakorlati problémát jelent, hogy az

állam az állampolgárokhoz legközelebb lévő önkormányzatoktól
elvette az olyan feladatokat, mint
például az építéshatósági vagy a
szemétszállítás. Emlékeztetett rá,
hogy a Magyar Önkormányzatok
Szövetségében a többi érintett
település vezetőjével közösen kidolgozták a legfontosabb teendőket e téren. Beszélt arról is, hogy
igen, ilyenkor politizál, de ezt nem
lehet számon kérni rajta, hiszen
a rendszerváltáskor ezért hagyta
ott az eredeti, mérnöki szakmáját,
hogy egy szabadabb társadalmi
rendszerben éljünk. Természetesen volt jó néhány szava arról is,
hogy a Fidesz mára gyakorlatilag
felszámolta a jogállamiságot, amit
az új kormánynak azonnal helyre
kell majd állítani. Egyebek között
azt, hogy az önkormányzatokat az
állam ne politikai alapon finanszírozza, hanem tisztességesen. Ezért
azokat a településeket kártalanítani kell majd, amelyektől – az egyik
ilyen Budaörs – jogtalanul vettek
el forrásokat és kárvallottjai lettek
ennek a rendszernek. Az önkormányzatiságnak elsősorban szabadságra van szüksége – szögezte
le Wittinghoff. S bár a jogállamiság és szabadság elvont fogalmak,

de a hiányukat már igencsak megérzik az emberek e minden napjaikban.
Érdekes gondolatmenetet hallhatunk a budaörsi polgármestertől az előítéletekről és arról, hogy
nincs aljasabb dolog, mint amikor
a hatalom erre építve uszítja egymásnak az embereket. De szerinte
azok is képesek megváltozni, akik
korábban képesek voltak antiszemita és cigányellenes véleményeket is megfogalmazni. Ezt arra a
kérdésre válaszolja, hogy gondolta-e volna pár éve, hogy egy olyan
grémiumnak lesz tagja, amelyben
egy jobbikos is ül. “Ez számomra egy nagyon nehéz kérdés volt,
hosszú időn keresztül. És ilyenkor
mindig Heller Ágnes jut eszem-

be”, aki származása és meghurcoltatásai ellenére mondta azt, hogy
igenis össze lehet és kell fogni a
jobbikosokkal a Fidesz leváltása
érdekében.
Végül a beszélgetés végén még
egyszer megerősítette, hogy számára Budaörs az első. Ugyanis
arra a felvetésre, hogy ha tavasszal
győz a választásokon az ellenzék,
szerepet vállalna-e az új kormányban, ezt mondta: “Nagyon sajnálnám, de nemet kellene mondanom,
mert (…) a nagypolitika nem vonz
annyira, hogy én ezt (a budaörsi
polgármesterséget – a szerk.) feladjam. (…) De minden szakmai segítséget megadok a választás után
is, ha erre bárki igényt tart.”
EE

MIKOR TEGYÜK KI A KUKÁT? HOL KAPHATÓ SZEME TESZSÁK?

Információk szolgáltatóváltás után
A szolgáltatóváltás után
(bővebben lásd cikkünket a januári számban!)
még fél évig használhatók a tavalyi szemeteszsákok Budaörsön.
A BTG-nél – amely az új
szolgáltató ügyfélszolgálati feladatait látja el – és a budaörsi
nagyáruházakban azonban már
kaphatók az új, narancs színű többlethulladékos zsákok és a biológiailag lebomló zöldhulladékgyűjtő-
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zsákok is. A szemetet továbbra is
a megszokott napokon viszik el az
FKF munkatársai, ám a kukákat
már előző este érdemes kitenni, mivel reggel 5 (a lakótelepen 6) után
már mehetnek értük.
Annak érdekében, hogy szolgáltatásukat a lehető legmagasabb
színvonalon tudják végezni, számítanak a budaörsiek együttműködésére, egyúttal kérik, hogy a gördülékeny átállás és teljesítés érdekében
segítsék az FKF-es kollégák napi
munkáját.
A hulladéktároló tartályokat,
illetve többlethulladékos zsákokat
2022.

– az önkormányzat rendeletével
összhangban – az eddig megszokott
ürítési napokat megelőző estétől
másnap reggel 5 óráig, lakótelepi
övezetekben reggel 6 óráig kérik a
ház elé kikészíteni.
Mind a kommunális, mind a
szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló, jelenleg meglévő tartályaik
a jövőben is használhatók, azok
cseréjére a szolgáltatóváltás miatt nem kerül sor. A már kiváltott
– ÉTH-logóval ellátott és a komposztálható zöldhulladék feliratú –
zsákok fél évig még használhatóak.
2022. januártól az új, narancs színű

FEBRUÁR

(agglomerációs) többlethulladékos zsák és a biológiailag lebomló
zöldhulladékgyűjtő-zsák az ügyfélszolgálaton, valamint a budaörsi
nagyáruházakban beszerezhető.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet a BTG
Nonprofit Kft.-vel való együttműködés keretében látja el a szolgáltató, az alábbi elérhetőségeken: 2040
Budaörs, Dózsa György utca 21.
Központi Iroda Tel.: 06 80 353 353
E-mail: budaors@fkf.hu
Honlap: http://www.fkf.hu/budaors
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A Fidesz hazugságpropaganda gépezetével szemben az ellenzéki politikusok április 3-ig, tehát az
országgyűlési választások
napjáig a budaörsihez
hasonló fórumokon személyesen, beszélgetésekkel szeretnék cáfolni a
hazug vádakat és válaszolni az embereket leginkább érintő kérdésekre.

„Mindenkit meg kell győzni,
akit csak lehet, hogy eljöjjön
szavazni”- mondta Szél Bernadett
független országgyűlési képviselő,
illetve az Egyesült Ellenzék Pest
megye 2-es számú választókörzetének képviselő jelölje a január 31-i
Közéleti esten Budaörsön, a Friedmann házban. Az esemény szervezője és a beszélgetés moderátora
Laczik Zoltán, az MSZP budaörsi
alapszervezetének elnöke, önkormányzati képviselő volt. S akiket
még meghívott: Szabó Tímea a
Párbeszéd társelnöke, országgyűlési
képviselő és Óbuda összellenzéki
országgyűlési képviselő jelöltje és
Wittinghoff Tamás Budaörs ellenzéki polgármestere. A Fidesz
hazugságpropaganda gépezetével
szemben az ellenszer, hogy április
3-ig, tehát az országgyűlési választások napjáig az ellenzéki jelölteknek és az őket támogatóknak minél
több a mostanihoz hasonló fórumon kell ott lenniük, és személyesen, beszélgetésekkel kell cáfolni
a hazug vádakat és válaszolni az
embereket leginkább érintő kérdésekre – hangzott el többször is.
Ahogy Szabó Tímea fogalmazott:
„Az ellenzék végre megértette nemcsak az összefogást, hanem azt is,
hogy fel kell szántanunk mindent”.
A bő kétórás beszélgetésre személyesen mintegy hetven-nyolcvan
ember volt kíváncsi, ők meg is töltötték a termet, és mintegy ötvenötven ember kísérte figyelemmel az
élő közvetítést két közösségi oldalon az internen. Jó hír a szervezőknek, hogy az érdeklődők többsége

nem a korábban megszokott támogatók, baloldali aktivisták közül került ki, hanem „új arcok”.
Hogy érinti a három politikust a
még éppen csak elindult kampány
igen durva hangneme? – nyitotta meg a fórumot Laczik Zoltán.
Meglepte-e ez őket, vagy erre számítottak? „Igen, erre számítottunk;
hogy ez minden idők egyik legmocskosabb kampánya lesz” – válaszolt
először Szabó Tímea, hozzátéve:
„Hiszen, ha nem találnak ellenünk
semmit, mert nem loptunk, csaltunk…, akkor kitalálnak valamit.
Rólam azt, hogy amerikai ügynök
vagyok…” De ahogy ő is mondta, majd az este folyamán mások
is, a támadásokra „akár büszkék is
lehetünk, mert félnek tőlünk, mert
tudják, hogy kimondjuk az igazságot és utána megyünk a dolgoknak,
a svindliknek.”
A szóba került témák: a Völnerügy, ami Szabó Tímea szerint nemcsak azért felháborító, mert loptak,
hanem mert a bírósági végrehajtók
és akik fölöttük/mögöttük állnak,
a saját gyarapodásuk érdekében a
legelesettebbektől, beteg emberektől is vették el csalással az otthonaikat és tették őket szó szerint az
utcára. Továbbá szó esett az önkormányzatiságról. Wittinghoff
Tamás, mint Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt által e területtel
megbízott szakértő, röviden ismertette a hat ellenzéki párttal egyetértésben elfogadott tíz pontos programot. Kiemelve, hogy az új kormány egyeztetést ígér minden őket
érintő törvénykezés során a helyi
önkormányzatokkal; és bár nem
kívánnak revansot venni a fideszes
polgármesterek által vezetett városokon, azokat mindenképpen kártalanítani kell, amelyeket az elmúlt
két választási ciklusban jogtalan
elvonásokkal sújtott az állam.
A moderátor Szabó Tímeától,
mint pártelnöktől egyebek között
azt is megkérdezte, hogy a Párbeszéd víziója mennyiben egyezik
meg az Egyesült Ellenzék által körvonalazódó jövőképpel, ha az ellenzék megnyeri a választásokat. A
lényeges dolgokban megegyezik –
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hangzott a felelet, mégpedig abban,
hogy mindenki „egy élhető, boldog,
békés, egészséges, szolidáris és zöld
Magyarországot szeretne”, élhetőt
abban az értelemben is, hogy „ne
kelljen a hó végén szorongania senkinek, hogy mit eszik.” Mert jelenleg
50 ezer gyerek éhezik szó szerint
és több százezer gyerek nem eszik
minden nap meleg ételt – emelte ki
a képviselő.
Szó esett természetesen az
egészségügy, az oktatás gondjairól és hogy mi szerepel az ellenzéki programokban ezek kezelésére,
illetve a közlekedésről, általánosságban és konkrét, megdöbbentő
példákkal. És ezek kapcsán került
elő Karácsony Gergely friss kezdeményezése, a „Magyarország szíve
program”, aminek a lényege Budapest és az agglomeráció önkormányzati feladatainak az együtt

zott el mind a három politikustól.
Egy másik kérdező Paks 2-ről akarta hallani Szél Bernadett véleményét, aki hangsúlyozta, hogy nem
az a fő baj – persze az is -, hogy ő,
mint ellenzéki képviselő nem kapja
meg a neki kedvező bírósági döntés
ellenére sem a kiemelt beruházásról szóló államközi megállapodás
dokumentumait, hanem hogy ezeket – tájékoztatása szerint – a projekt fő kormányzati felelőse sem
ismeri. Volt, aki azt firtatta, hogy
ha Szél Bernadett független, akkor
mit keres az Egyesült Ellenzékben.
„Független vagyok és ellenzéki, mert
nem tudom elfogadni, hogy egy szűk
kisebbség előnyei bedarálják a tágabb közösség érdekeit” – válaszolta. „Magyarország mindenkié, és
Pest megye 2 is mindenkié, de ezt
csak akkor tudjuk érvényesíteni, ha
váltás lesz április 3-án”. Az este vége

kezelése. „Olyan szimbiózisban
élünk a fővárossal, hogy nem lehet az
ügyeinket külön kezelni” – hangsúlyozta Wittinghoff Tamás. Ráadásul
megindult a kiköltözés, Budaörsre
már korábban, az agglomeráció távolabbi településeire napjainkban –
tette hozzá.
Az est második felében a közönség kérdezhetett, előre e-mailben, a közösségi oldalon élőben
vagy a helyszínen személyesen.
Volt, aki azt akarta tudni, hogy a
voksturizmus mennyiben befolyásolhatja a választási eredményeket.
„Aki szimpatizál az ellenzékkel és
segítene, az jelentkezzen szavazatszámlálónak, mert ott kell lennünk
minden választókerületben” – hang-

felé Szabó Tímeától – aki egy újabb
kérdésre válaszolt – azt is megtudtuk, hogy egyre több fideszes polgármester az ő segítségüket kéri
a korrupt ügyek leleplezésére és
nyilvánosságra hozatalához, mert
nekik is elegük van, és a mostani,
fideszeseket érintő botrányokat
belülről szivárogtatják ki, hogy így
vegyék rá Orbán Viktort bizonyos
döntéseinek a megváltoztatására.
Példaként Kövér László házelnök
napvilágra került ügyeit említette, ami miatt nem Kövér, hanem
Novák Katalin lett végül a Fidesz
köztársasági elnök-jelöltje és nagy
valószínűséggel lesz majd köztársasági elnök.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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MÁR A TELEKOM
ELŐFIZE TŐKNÉL
IS LÁTHATÓ

A TV2040
“Mától a Telekom IPTV
és Telekom TV platformján is
láthatóak vagyunk a 311-es
programhelyen, Budaörsön és
Budakeszin” – mondta lapunknak február 1-jén Kállai Lajos
a TV2040 (korábbi Budaörs TV)
főszerkesztője. Hosszas tárgyalás előzte ezt meg, hiszen a
szolgáltató számos feltételhez
kötötte az együttműködést,
de ezzel a megállapodással és
hivatalos értesítéssel a helyi
televízió műsorai már Budaörs
minden kábelszolgáltatójánál
beállítható.
„A Telekom tájékoztatása
szerint nekik 5 ezernél is több
előfizetőjük van a két városban, így ennyivel nőtt azok
száma, akik láthatják a műsorainkat. Ezzel elértük azt, hogy
vagyunk!” – tette hozzá Kállai
Lajos. “Persze a honlapunkon
(http://tv2040.hu) is látható
az élő adásunk és rögzített formában a saját gyártású műsorok bármikor megnézhetőek.
Ez utóbbinak a nézőszáma is
folyamatosan növekszik. 2021ben közel 100 ezer alkalommal
nézték meg az interneten valamelyik videónkat.”
Online cikkünk megjelenésekor több olvasónk is jelezte, hogy bár Telekom előfizető,
nem találja a csatornát. Mint
megtudtuk, ez azért fordulhat
elő, mert aki set top boxon
(media boxon) nézi, annak újra
kell indítani a media boxot, a
beállítások menüben található a frissítések , vagy az újraindítást). Ez automatikusan is
letöltődik, csak nem azonnal,
ehhez kell pár nap. De akinek
a tévében van például tunerja,
vagyis nem mediaboxon keresztül nézi, annak azonnal
bejön. Aki nem akar foglalkozni vele, annál pár nap múlva
jelenik majd meg, mint egy
windows frissítés.
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HUMOROS SZÖSSZENE TEK A VÁROSHÁZI MUNKÁRÓL (1. RÉSZ)

A szép gyakornok
Olvasóink visszajelzései
szerint az információs
tartalomban nincs
hiányérzetük lapunkat
forgatva, de jó lenne, ha
több rövid, humoros,
irodalmi értékű írásokat
is közölnénk. E kívánságnak szeretnénk eleget tenni most induló
sorozatunkkal, melynek
szerzője a budaörsi
városházán töltött el
középvezetőként tizenkét évet. A történetek,
amelyeket megoszt
olvasóinkkal, természetesen itt játszódnak.
Abban a szerencsében részesültem, hogy Budaörsön főiskolás és egyetemi hallgatóknak vezethettem a nyári szakmai gyakorlatát. Mindig örültem,
ha tudni vágyó ifjak szellemi istápolásába vehettem részt. Ennek
során sok érdekes, kiváló ifjoncot
ismertem meg, és voltak különleges esetek is, ez utóbbiba sorolnám az alábbi sztorit.
Pénteken szólt a Humánpolitikai Iroda vezetője, hogy hétfőn
egy szép leány jön hozzám szakmai gyakorlatra. Pontosan nyolc
órakor kopogott is az ajtómon és
belépett egy álomszép nő. Keresetlen elegancia, gyönyörű frizura, szolid, de drága smukk és ámító illatfelhő lengte körül. Kértem,
hogy foglaljon helyet, ránézett
az irodai faszékre, és elmélázott,
hogy ráüljön erre. Látszott, hogy
jobbhoz van szokva. Pár másodperces töprengés után azért leült,
de bennem felmerült, hogy holnap hoz magával egy szintjének
megfelelő széket. Bemutatkoztam
és már rátértem volna a gyakorlati teendőkre, de egy laza csuklómozdulattal leintett és ezt mondta: “Kedves Ládonyi úr! Én nem

2022.

akarok jogász lenni, de a család
ragaszkodik hozzá és jól mutat a
név előtt a dr. titulus. Szóval el fogom végezni az egyetemet, hogy
miképp az az én dolgom. Van
azonban egy javaslatom, hogy
ne maceráljuk egymást ezzel a
szakmai gyakorlattal. Én nagyon
gazdag vagyok, a képzeletére bízom, hogy mennyire, de ha kimegy a parkolóba, látja a Mercit,
amivel jöttem. Tehát tegyen egy
konstruktív ajánlatot, hogy miként tudjuk azt megoldani, hogy
nem lát egy hónapig, majd ad
nekem egy jelest. Az észszerűség
határán belül minden megoldást
elfogadok.” Mindezt sejtelmes
mosollyal, gyönyörű, nagy barna
szemekkel szuggerálva mondta.
Olyan érzés fogott el, mintha
a búcsúban egy szódásüveggel
fejbe vertek volna. Kiguvadt a
szemem, mint az éti csigának,
elakadt a lélegzetem és az jutott eszembe, hogy ez majdnem
ugyanaz, mint a Keresztapában,
Mike Corleone mondása, hogy
„teszek egy visszautasíthatatlan
ajánlatot”. De szerencsére Alberto Neri nem volt jelen. Amikor
levegőhöz jutottam és leküzdöttem az üthetnékemet csak annyit
mondtam: “Kedves Kisasszony!
Ön rossz helyet választott szakmai gyakorlatra, mert amit kér
az itt Budaörsön és velem lehetetlen. Tehát vagy elmegy és keres
egy másik helyet, vagy marad és

végigcsinálja az egy hónap gyakorlatot.” Válaszul a tekintetével
szerintem ölni akart, de dacosan
csak annyit mondott, hogy: “Maradok!”
Innentől a szokásos menetrend szerint délig kellett bent
maradnia, délutánra kapott egy
feladatot, vagy egy helyi rendeletet vagy jogesetet, vagy más
kedves kis igazgatási csemegét tanulmányozzon és másnap reggel
megbeszéljük. A legjobb, ha kérdései is lesznek, mert így jobban
tudunk dolgozni. Hát az első hét
durcival telt, de becsületére legyen mondva, minden napra felkészült. Szerintem az utolsó hetet
már élvezte. Az utolsó nap pedig
megbeszéléssel és a teljesítménye
értékelésével telt el. Meglepetésemre tényleg kiválóra teljesített,
megkapta a jelest. Meghatottan,
két puszival köszönt el és egy
díszzacskós üveget adott át. Nem
szoktam semmit elfogadni, de ez
kivétel volt, mert egy nagyon jófajta bort tartalmazott, aminek a
neve Ördög volt. Elmosolyodtam
magamban, hogy lám, nemcsak
esze, humora is van a hölgynek és
még szép is.
Csattanóként jó lenne tudni,
hogy sikeres jogász lett-e, de többé nem hallottam róla.
Ládonyi János

További friss önkormányzati hírek
és humoros történetek:
http://budaorsinaplo.hu
oldalon a Városháza rovatban!

GYERMEKJOGI
FOGADÓÓRÁK 2022-BEN IS
Idén is folytatódnak az ingyenes gyermekjogi fogadóórák Budaörsön, amelyeket 2017 óta tartanak az önkormányzattal együttműködve
a Hintalovon Egyesület szakemberei.
A következő időpontok: február 24., március 31., április 28., május
26., június 30.
Előzetes regisztráció: https://forms.gle/z6433kAFnCuNgwkg8
Bővebben: https://budaorsinaplo.hu/sikeres-volt-az-elso-gyermekjogi-
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Írásműhelyek a Közösségi Házban márciustól!
Újságíró suli kamaszoknak és szépíró kör
korhatár nélkül Artner Szilvia
újságíró, író, kulturális szervező vezetésével:

Mentés Másként

F E B R U Á R

újságíró suli és médiaműhely
írásgyakorlatokkal (hír, riport, kritika etc) projektmunkákkal,
érdekes kultúrkalandokkal 13-17 éveseknek csütörtökönként
16:00-17:30; első foglalkozás: 2022 március 3. 1000 ft/alk.

RégIdők: „Szépnek lenni egészen bonyolult”

- Szépség, botrányok, csillogás a 20. század eleji Magyarországon Dr. Czingel Szilvia néprajzkutató-kulturális antropológus
nőtörténeti előadása február 11-én pénteken 19.00-kor.
Jegyár: 500 Ft

Csokibár: Boribon és a hóember

-A Nefelejcs Bábszínház előadása Marék Veronika
meséje nyomán február 12-én szombaton 10.00-tól.
Jegyár: 1.000 Ft

KarantÉNidő. Kakasy Dóra és Tóth Evelin

zenés, verses előadása a Köszönjük, Magyarország program
keretében február 12-én szombaton 19.00-kor.
A belépés ingyenes!

Művészetek:

Mappa – amatőr szépíró kör korhatár nélkül, sok személyes
történetmeséléssel, közös kreatív írásgyakorlatokkal.
konzultációkkal csütörtökönként 18.00-19.00;
első foglalkozás: 2022 március 10. 1000 ft/alk
Jó ajándék a családtagoknak! Mindkét kurzusra
kedvezményes „előfizetés” akció a Művházban –
14 alkalom 13 ezer forint!
További információk a JMMH telefonszámán:
06-23-441-541, valamint a 20-5304124-es számon a foglalkozásvezetőnél.

„A szerelmes herceg akvarell-kalandjai”

A Gendzsi monogatari, mint irodalmi alkotás
és képzőművészeti téma - Dénes Mirjam, a Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeum japán gyűjteményi kurátorának
előadása február 14-én hétfőn 19.00-kor.
Jegyár: 500 Ft

Filmklub: A Zöld könyv -

Útmutató az élethez című amerikai fimdráma vetítése
február 15-én kedden 19.00-tól.
Moderátor: Banai Katalin.

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!

A részvétel ingyenes!

személyre szabott
stratégia

Kapcsolatok: A párkapcsolat fejlődése

valódi támogatás

- Kozma-Vízkeleti Dániel klinikai szakpszichológus előadása
február 16-án szerdán 19.00-kor.

teljes ügyintézés
a birtokbaadásig

Jegyár: 1.500 Ft

Receptek az életre - LiteRandi Budaörsön
Gasztro-irodalmi találkozás Dragomán György íróval
a Főzőkönyve kapcsán február 28-án hétfőn 19.00-tól
Meggyes Ádám zenei kíséretével.
Szerkesztő, műsorvezető: Artner Szilvia
jegyár: 1500 Ft

Kulcs az

ingatlan
ügyekhez

A rendezvényeken kérjük, tartsák be az aktuális
járványügyi előírásokat!

SZEDER

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb infó a

jmmh.hu oldalon!

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

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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AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG LEGSÚLYOSABB PROBLÉMÁIRÓL

Négy ellenzéki polgármester...
Négy ellenzéki polgármester vitatta meg január 25-én, kedden délután
a Városért Egyesület szervezésében, hogy melyek
az önkormányzatiság legsúlyosabb problémái és
ezeket miként orvosolhatja az új kormány, ha
az április 3-i országgyűlési választáson nyer az
Ellenzéki
Együttműködés.
Az Orbán-kormány az Alaptörvényben hozta meg a döntést az önkormányzatok tönkretételéről, majd a helyi közigazgatás
szép lassan szorult ki a tipikusan
helyben elvégezhető feladatokból
– mondta Gémesi György. S miközben a kormány elvette a feladatokat,
a korábban helyben ezekre költött
pénznél sokkal többet vont el.
Majd ahogy megtalálták a módját
a fideszes vezetésű településeknél
az elvonások kompenzálására, úgy
gyorsult fel ez a folyamat.
Tóth József emlékeztetett arra,
hogy míg az első Orbán-kormány
még elfogadta az önkormányzatiságot, 2010-től már a pártállami
rendszerhez hasonló kormányzat
jött létre, amely túlszabályozott
és a hatalom minden áron való
megtartása érdekében nem hagy
meg semmilyen autonómiát. „Ma
a vagyon az önkormányzatoktól
ellenszolgáltatás nélkül elvonható”
– emelte ki. Ezt a gondolatmenetet
folytatta Wittinghoff Tamás, amikor elképesztő centralizációról
beszélt és arról, hogy az állam hatalmát ellensúlyozandó intézményrendszerben nincs olyan terület,
amit a Fidesz ne szált volna még
meg, beleértve a médiát is.
A mintegy másfél órás beszélgetés során a négy polgármester
egyetértett abban, hogy legalább
olyan fájó volt első lépésben az
oktatás központosítása, mint az
ennek ürügyén kivetett szolidari-
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tási hozzájárulás bevezetése, majd
a gépjárműadó elvonása és az
iparűzési adó felére csökkentése.
Ezen elvonások a négy településen
csak 2021-ben 1,5 milliárd forinttól
(Gödöllő) 3,5 milliárdig (Budaörs)
terjedő bevételkiesést jelentett, illetve Budaörsnek eddig összesen több,
mint 10 milliárdot. Aminek következtében városunk nettó befizetője
lett az államnak, vagyis kevesebb
normatív támogatást kapunk az
állami feladatokra, mint amekkora
az elvonás mértéke – hangsúlyozta
Wittinghoff Tamás.
Abban is egyetértett a négy polgármester, hogy nem a szolidaritással van problémájuk, hanem azzal,
hogy miközben a kormányzati döntések miatt a relatíve jobb anyagi
helyzetben lévő ellenzéki vezetésű
városoknak a vagyonukat és a fejlesztésre szánt tartalékaikat kell
az üzemeltetésre – ahogy Budaörs
polgármestere mondta: az „életben
maradásunkra” fordítaniuk, addig
„a másik oldalon” átgondolatlan és
fenntarthatatlan látszatfejlesztések történnek.
A lakhatási válság kezeléséről
is szó esett a beszélgetés során,
pozitív példaként bemutatva azt
a modellt, amit a XIII. kerületben
elkezdtek megvalósítani. Ugyanakkor tény, hogy Magyarországon
a lakáshoz való jog (már) nem
állampolgári jog. Hogy az önkormányzati rendszer kialakulásakor a korábbi tanácsi lakásokból
a legproblémásabbak maradtak
meg az önkormányzatoknak, hiszen a jobbakat megvásárolhatták
a bennük élők, és nagyon kevés
a bérlakás. Tóth József ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy a
lakáskérdést csak komplexen és
hosszú távon lehet kezelni, a piacra bízva a megoldást, államilag
ösztönző szabályokkal segítve a
folyamatot. Wittinghoff Tamás
Budaörsön a sikeresen lezajlott
panelprogramot említette, ami a
lakótelepi társasházak fűtési rekonstrukcióját és hőszigetelését
tette lehetővé, illetve a súlyosabb
elvonások előtt, három éve az ön2022.

kormányzat más lakások korszerűsítéséhez is adott támogatást.
Gémesi György szerint egy új kormánynak azért is feltétlenül el kell
indítania egy bérlakásprogramot,
mert a szociálisan leszakadóknak
nincs más esélyük, illetve a munkaerő mobilitása sem valósítható
meg másként.

éjszaka leple alatt olyan törvénytervezet, ami jelentős hatással van a
településekre, de azok vezetői nem
mondhatták el róla a véleményüket.
Továbbá vissza kell adni az önkormányzati autonómiát és megteremteni a gazdálkodási önállóság
feltételeit. Amihez már pénz is
kell: az oktatás (bár megjegyezte,

A tavaszi kormányváltás után
a fentiek tükrében tehát, ki mit
tenne, illetve mit tanácsolna az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének
Márki Zay Péternek? – így szólt a
zárókérdés. Tóth József óvná attól,
hogy egyszeri pénzosztással próbálja megoldani az önkormányzatok gondjait, távlatokban kell
gondolkodni – mondta. Gémesi
György azonban szükségesnek tartana egy pénzügyi konszolidációt
és azonnal visszaadná az önkormányzatoknak az elvett gépjárműadót és eltörölné a szolidaritási
adót. Továbbá visszaadná a településeknek az építéshatósági jogokat,
és lépésről lépésre a korábbi önkormányzati feladatokat, forrást is rendelve hozzájuk. Wittinghoff Tamás,
mint az Ellenzéki Együttműködés
„kormányának” önkormányzatiságért felelőse arról tájékoztatott,
hogy a hat párttal már egyeztették
és tíz pontban rögzítették a legfontosabb teendőket. Ezekből nem
igényel pénzt: a kormány és az
önkormányzatok közötti rendszeres egyeztetés visszaállítása, hogy
semmilyen körülmények között
ne kerülhessen a parlament elé az

hogy az iskolák esetében sem jelentkezik többlet kiadás, elég, ha a
jelenlegi finanszírozást megkapják a
települések. És persze ott van dolga
az államnak, ahol az önkormányzat
nem tudja vállalni a fenntartást),
az építéshatóság visszaadása az
önkormányzatoknak, illetve az
elvonások megszüntetése. Amihez
a budaörsi polgármester hozzátette:
„De ne feledjük, hogy a választásokhoz közeledve a kormány elképesztő
költekezésbe kezdett, és úgy szór ki
milliárdokat, hogy a költségvetési
hiány soha nem látott mértékű. Ez
lehűtheti a terveinket.”
Bónusz kérdésként még elhangzott, hogy a közbiztonság javítása
érdekében milyen szerepük lehet
egy kormányváltás után a településeknek. A rendőrség fenntartása
semmiképpen nem helyi feladat –
értettek benne egyet a jelenlévők.
Ám kiegészítése például a polgárőrséggel, a közterület-felügyelettel
mindenképpen fontos. „A bűnüldözést, a nyomozást hagyjuk meg a
rendőrségnek, de a bűnmegelőzésben
mi is tudunk segíteni” – fogalmazott
Wittinghoff Tamás.
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Mé g töb b akc iós ajá nla t:

auchan.hu/akciok

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

1890

Ft

ÁFONYA

2899

Ft

ITALIAN DOG
SZÁRAZ
KUTYAELEDEL

500g,
3780 Ft/kg

10 kg, marha, bárány
290Ft/kg

999

Ft

XXL LA GRANDE
OVÁLIS PIZZA
többféle,
660g, 1514 Ft/kg

1399

Ft

VARTA LONGLIFE
LR06 AA CERUZA
VAGY LR03 AAA
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE
ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett
az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több
kedvezmény vár!

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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HOGYAN TALÁLJ TÁRSAT 40PLUSZ, 50PLUSZ, 60PLUSZ ÉVESEN? 4. RÉSZ

Párkapcsolati vizsgálat
kicsit másképp
A társkeresésről szóló
cikksorozatunkban 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.
Ebben a részben grafológus és andragógus
szerzőnk a változás és
stabilitás oldaláról
elemzi, hogy mitől is
működik működik egy
párkapcsolat.
A párkapcsolati elemzés a
grafológiai humán tanácsadás egyik legérdekesebb szakterülete. Ugyanakkor, aki ezzel szeretne
foglalkozni, az a női és férfi jegyek,
nemi szerepek megfogalmazását
illetően talán a legtöbbet vitatott és
ellentmondó szemléletű társadalmi
irányzatokkal, sztereotípiákkal, s
akár bölcseletekkel találkozhat.
Jang fogalmazta meg, hogy a
női lélekben ott lakozik a férfioldal, míg a férfilélekben ott él a női
archetípus is. Ha ezek egymásra
találnak, akkor a szerelem által
az energiák nemcsak kiegészítik
egymást – mint a törött tányér két
darabja – hanem életcéljaikban,
együtt rezgéseikben, cselekvő
erőikben megnégyszereződnek.
A két lélek nem két „törött” félként
adódik össze, hanem két egészként
egyesülnek, miáltal a nőies és férfias
erőforrások is megsokszorozva teljesednek ki. Ahogyan genetikailag
– szüleink erőinek eggyé válásával –
nagyszüleink és ősszüleink örökségét, az ősenergiákat is halmozottan
magunkban hordozzuk.
A párkapcsolati nyitottság jel-
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képei a kézírásban is megjelennek,
mint a befogadás kelyhe, az erőtől
duzzadó oválok és alsó hurkok, a
bevonzás, csábítás jeleként a tetszésvágy dekoratív betűdíszítései és
persze az életöröm jeleként a vaskos, mázolt, azaz telített vonalak.
A termékenység jele a felső és alsó
zónás elefántormány (tudattalan
teremtőerő, intuíció, ihlet), a kerekség (kiteljesedés jelképe, mandala),
a spirálok, csigavonalak (anyaméhet szimbolizálja), a kígyó (csábítás, fallikus jelkép) megjelenése is.
Az írásban megjelenő termékenységi jelek és nyitott betűk nemcsak
azt jelképezik, hogy az ember kész
az új kapcsolat befogadására, hanem azt is, hogy a benne rejlő energiákat (teremtő erőket) kész átadni
a párjának! (…)
Az ellenétek vonzzák egymást?
Vagy: „Hasonló a hasonlónak
örül”? Melyik állítás igaz? Válaszom itt sem a megszokott, mert
önmagában egyik sem fedi a teljes
valóságot. A hasonlóságok és ellentétes pólusok csak elméletben
választhatók szét, de a gyakorlati
életben éppen együtt teljesítik ki a
jó párkapcsolatot. A magyarázathoz elevenítsük fel Ádám és Éva
történetét, Édenkertben kialakuló
helyzetét! „Ádám és Éva legnagyobb vétke nem az volt, hogy
ettek az almából, hanem az, hogy
megnevezték és osztályozták a világ jelenségeit. Ezzel felparcellázták a különben egységes valóságot,
bizony önmaguk között is. “Ahol
pedig határ van, ott ellentétek keletkeznek, ahol ellentét van, ott viszály,
háborúság is támad” – olvashatjuk
Ken Wilber filozófus Határok nélkül – A személyiség kiteljesedésének keleti és nyugati szemlélete
című könyvében. Ugyanakkor az
ellentétpárok (pólusok) mindegyike hasonló, burkolt azonosságot
tartalmaz, így az ellentétek valójában egymástól elválaszthatatlanok, hiszen kölcsönös függőségükben nem létezhetnek egymás
2022.

nélkül. Ahogy nincs éjszaka nappal
nélkül, mozgás nyugalom nélkül,
idő és tér egymás nélkül, úgy nincs
bal sem jobb nélkül. Ahogy nem
választható külön a margó és a szövegtömb egyesítő (nem elválasztó)
kontúrvonala sem. Az ellentétek
tehát belső egységet alkotnak és
ugyanannak a valóságnak egymást
kiegészítő vonatkozásai. Így van ez
Ádám és Éva esetében is – folytatja
a szerző. Vagyis, nem az a kérdés,
hogy az ellentétek vonzása vagy
a hasonlóság (azonosság) határozza-e meg a jó párkapcsolatot,
hanem az, hogy a párkapcsolati
(később családi) működésen, kapcsolati, társas kohézión belül – pl.
kulturális, élethelyzetekben és életfunkciókban – éppen melyiknek
van jelentősége. (…)
David Olson párkapcsolati terapeuta szerint sem a hasonlóságot
(összeillőséget) vagy ellentéteket
kell csupán önmagukban értékelnünk, ennél sokkal fontosabb a
párkapcsolati kohézió (összetartó erő, egység), a kölcsönösség és
a tagok harmóniára (összhangra) való képessége. Szerinte, ha
egyensúly (összehangoltság) van
a párok, illetve családtagok között, az már önmagában eredményezi az ideális belső működést.
Továbbá az azonossági jegyeknél
sokkal lényegesebb tulajdonság az
alkalmazkodási képesség, az adaptivitás, a rugalmasság, a társas kommunikáció, a kulturált vitakészség
és problémamegoldás. A változás
és a stabilitás egyaránt szükséges
a párkapcsolat, illetve családszerkezet életképes működéséhez. A
túl sok változás azonban káoszhoz
vezet, a merev változtathatatlanság elakadást von maga után. Az
egyensúly a stabilitás bizonyos szintű megtartását jelenti, de nyitottan a
szükséges változásokra. (…)
Kit keresünk? A hirdetésekben
a férfiak rendre csinos, fiatal lányokat, a nők viszont már életük teljében lévő, lakással rendelkező, jól

FEBRUÁR

szituált, diplomás férfiakat keresnek
maguknak – olvasható feltételezésként Hodi Sándor szociológus
párkapcsolati kutatási anyagában.
Ám a szociológus 2006-ban végzett
kutatásai rendre megdöntötték az
evolúciós elméletek igazságát. Az
egzisztencia és az iskolázottság
például egyforma mértékben fontos volt a válaszadóknak, de nem
tért el a férfiak és a nők arányában,
s nem befolyásolta a párválasztást.
Továbbá nem volt különbség abban,
hogy a férfiak és nők – a fentebb leírt, érett párkapcsolati szándékkal,
közös jövőtervekkel – jellemzően
egyaránt saját életkoruknak megfelelő társat választanak. Legalábbis a kérdőíves felmérésre adott válaszok szerint. (…)
A jó párkapcsolat titka? A jól
működő párkapcsolat titka nemcsak a partnerek személyiségének
ideális összeillőségében rejlik,
hanem az egyének megfelelő, érett
működésében (mikroösszetevők)
és a családtól, az ősöktől eredő,
pozitív tapasztalatokban, a szocializációs mintában, a közösségi életelvekben (makroösszetevők) is. „A jó
párválasztás a bölcs beválasztáson
múlik!” – mondja Szondi Lipót, aki
ösztöndiagnózisában nem kevesebbet állít, mint hogy párválasztásunk
egyáltalán nem a véletlen műve,
hanem a rokongének tudattalan
találkozásáé. Az adott személy (típus) kiválasztásával gyakorlatilag
eldől, hogy a későbbiekben milyen gyakoriságú, milyen jellegű
és intenzitású konfliktusokkal,
problémákkal lehet majd számolnunk. Tehát nem az dől el, hogy
jól működő lesz-e a párkapcsolat
(milyen érettséggel, képességekkel
oldjuk meg a súrlódásokat), csupán
az, hogy milyen problémákat kell
megoldani. Ehhez az „ösztönös”
jó beválasztás mellett tudatos élettapasztalat, kialakult identitás és
érettség is kell. A személyiség érettsége magában foglalja a szakmai
kialakultságot, az életpályaképet

Városháza

Közélet

Üzlet

(jövőképet), a házasságra való alkalmasságot, a kölcsönös szexuális
örömszerzésre és nemzésre való
képességet, a szülővé válást, a közös értékek és érdekek kimunkálását, az én-tudat mellett a „mi”tudat kialakulását, a közös célokat
és az értük való áldozatvállalást.
Amely szerelem pedig elmúlik,
kihűl, nem volt igazi, mély szerelem, csak fellángolás, „vak” fizikai
vonzódás, vagy csak hirtelen ragaszkodás, tudattalan archetipikus
kivetülése vágyainknak a másik
emberre! – írja Jung. A probléma
abban gyökerezik, hogy sok ember nem tudja megkülönböztetni
a fellángolást, a fizikai vonzódást
az igazi, mély szerelemtől, a lelki társ felismerésétől. Fizikailag,
első pillantásra vonzódhatunk
egy idegenhez is, de az elmélyült
érzésekhez, kapcsolathoz a két
személyiség találkozása is kell.
Gyakran kiderül, hogy a „szerelem”
egymás ismerete nélkül csak a másikba vetített ideálok (projekció)
szeretete volt, és nem a partner valódi énjének szeretete. Később erre

Életmód

Gyerekek

ráébredve, a hiányérzet váltja ki az
elhidegülést. Pedig ilyenkor sem a
partner, hanem a hozzáállás változik meg – állítják a szakemberek.
Az is téves szemlélet, hogy
a szerelem idővel mindenképp
elmúlik, és jó esetben szeretetté
alakul. A szenvedély, a vonzódás
egy életen át is megmaradhat. Érdemes megkérdezni erről az életüket
együtt leélő, idős „örök szerelmeseket”. Tehát a biológiai örömök kiteljesedése, a vonzódás (szerelem)
és az elmélyült személyszeretet
egymás mellett formálódik, nem
pedig egymást felváltva! Ha pedig
két ember nem tud együtt élni, az
még nem jelenti azt, hogy a fizikai
vonzódás, az együtt töltött szép
emlékek is elmúlnak. A botrányos
véget érő párkapcsolatokból mindig is hiányzott „a lényeg”, a két
ember őszinte (testi, lelki, fizikai)
egysége, azaz kapcsolati kohéziója, egymás tisztelete (megbecsülés, büszkeség a partnerre) és
elmélyült szeretete. Nem véletlen,
hogy David Olson párkapcsolati
terapeuta szerint is a párkapcsolati
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(családi) kohézió kell, hogy a legmeghatározóbb szempontunk legyen a vizsgálatokban.
Fontos megemlíteni még az úgynevezett párkapcsolati attribúciós
hibát is, mely szerint a jó kapcsolat
alapja az „egy szempontúság” vagy
„egyoldalúság”. Ez annyit jelent,
hogy vannak emberek, akik úgy
vélik, hogy a legkisebb nézeteltérés
is tűrhetetlen a párkapcsolatban.
Pedig ahol soha nincsenek ellentétek, ha nincs többféle nézőpont
(persze megfelelő kulturális vitakészséggel, konszenzussal), azaz
nincs ellentétes pólus, ott hiányzik
a dinamikus fejlődés, vagyis az a
belső kapcsolati feszültség, ami a
mozgás, az élet és a kreatív előrelépés feltétele. Ezért azok a kapcsolatok, amelyekben viharos időszakot,
problémás életszakaszokat képesek voltak megoldani a partnerek,
és együtt maradva továbbléptek,
azok sokkal erősebbé, stabilabbá és
konstruktívabbá válnak.
Végül, sokat tanulhatunk mások eseteiből is, s érdekes eredményt kaphatunk a válás okainak

Sport

összegyűjtéséből – írja a szociológus, hozzátéve: általános recept
nincs a jó párkapcsolathoz! Úgy
véli, az alapvető kérdés az, hogyan
viszonyul az ember saját párkapcsolatához, házasságához. Már a
pozitív, összetartozást kifejező attitűd önmagában hordozza annak
lehetőségét, hogy ne futamodjunk
meg az első kisebb probléma elől.
Hiába bármilyen esküvői szertartás,
ha az ember lelkében, attitűdjében
ez csak egy kultúrköri szokás, és
nem kíséri az „ örökre egymásnak
teremtve” belső érzése, hite és attitűdje. Eleve más a dolgok kimenetele, ha a kapcsolatot életre szóló
köteléknek tekintik a felek, ha a
gondokat csak átmeneti problémaként élik meg, amin munkálkodni
érdemes, és megint más, ha elhúzódó, keserves párviadalként fogják fel. A párkapcsolati terapeuta is
csak annak tud segíteni, aki ebben
együttműködik, és nem a válás elhatározása lebeg a szeme előtt.
R. Eller Gertrúd
Folytatjuk

Legyen a te gyermeked is
tudatos és magabiztos az
online térben!

logiscool.com
EGYEDÜLÁLLÓ PROGRAMOZÓ
ÉS DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁST
FEJLESZTŐ KURZUSOK
7 – 18 ÉVESEKNEK

 LOGISCOOL BUDAÖRS
2040 Budaörs Szabadság út 117./A
+36 30 695 4844 | hello.budaors@logiscool.com

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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VESZTESÉG

FOLY TATÓDIK

A FOGYATÉKOSSÁGÜGYI
TANÁCSADÁS
Bár a MONTÁZS projekt keretében működő fogyatékosságügyi tanácsadás modellprogramja 2021 végén lezárult, a
népszerű szolgáltatás továbbra
is elérhető országszerte.
Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei igazolják,
hogy a fogyatékosságügyi tanácsadás beváltotta a hozzá
fűzött szakmai elképzeléseket,
szükség van a helyi igényekre
reagáló szolgáltatásra, fontos,
hogy a fogyatékos emberek
és családtagjaik a számukra
fontos, speciális információkat egy helyen elérjék. A szolgáltatás 2022. január 1-től az
emberi erőforrások minisztere
által kijelölt családsegítő központokhoz került, ahol a fogyatékosságügyi tanácsadók
új keretek között, de hasonló
szakmai tartalommal várják a
kliensek, szakemberek megkeresését.
Az érintettek életminőségének javítását célzó speciális
szolgáltatást Pest megyében a
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény látja el,
a szervezet erről január 24-én
tartott információs napot. Két
tanácsadó várja az érintettek,
hozzátartozóik, valamint a
szakemberek megkereséseit
az alábbi elérhetőségeken:
Deák Julianna:

Elment Ferencz doktor
Életének 78. évében,
2022. január 31-én rövid
betegség után elhunyt
dr. Ferencz János főorvos, aki 1996 óta vitt traumatológiai szakrendelést a Budaörsi
Egészségügyi
Központban. A közszeretetnek örvendő orvos
ereje teljében volt,
váratlan halálával fájó
űrt hagy maga után.
Ferencz doktor életútja a 20.
század második felére jellemző sors; orvossá válásához a világégést követő társadalmi mobilitás
felhajtóereje éppúgy kellett, mint
saját tehetsége és szorgalma. Egy
kis faluban, Dormándon született
1944-ben. Sorsfordító volt számára,
amikor szülei – tanítója javaslatára
– technikum helyett gimnáziumba
küldték, amihez a gyerek jó képességei mellett az is hozzájárult, hogy
akkor adták be „önként” a földjüket
a téeszbe, így a dolgos kezet kön�nyebb volt nélkülözni. Ferencz János 1963-ban érettségizett az egri
Dobó István Gimnáziumban. Egy
ideig hezitált, állatorvos legyen-e,
vagy „emberorvos”, végül az utóbbit
választotta. 1969-ben diplomázott
a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi Karán.

Sebészeti szakvizsgájáig a Pápai Kórházban dolgozott, ahonnan
feleségét követve jött el: dr. Németh
Györgyi Budaörsön kapott állást,
és lett közkedvelt gyermekorvos. A
véletlen itt ismét főszerepet kapott
a fiatal orvos életében: a beígért
fővárosi sebészi állásból „kifúrták”,
viszont találkozott egy kollégájával
a villamoson, akitől megtudta, van
két meghirdetett baleseti sebészeti
státusz a Traumatológiai Intézetben. Elment a felvételi beszélgetésre, több tucat jelentkező közül
másodmagával őt választották. Így
lett traumatológus először helyben, majd 1986-tól a János Kórház
baleseti sebészetén. A gyors orvosi
döntések terepe, az életmentés tudománya hozta el végül számára az
élethosszig tartó „beleszerelmesedést” kitanult szakmájába.
Fontosnak tartotta a műszaki
vívmányokat, tisztelte a technikai tudást, de úgy gondolta, hogy
az alázatot, a beteg tiszteletét és az
őszinteséget nem pótolja semmi
az orvoslásban. A szolgáltatás szót
nem szerette, munkáját szolgálatként fogta fel. Szigorú is tudott
lenni: ha egy beteg, ahelyett hogy
azonnal megjelent volna a baleseti
sebészeti szakrendelésen, háromhetes sérüléssel érkezett hozzá, kiadós
fejmosásra számíthatott. Beosztott
munkatársai gyakrabban kaptak
tőle „letolást”, mint dicséretet, de
nem volt mese, a tempót tartani kellett. Viszonzásképpen imádták őt.

deak.julianna@dunakanyari.
hu,
Bognár Réka:
bognar.reka@dunakanyari.hu.
Bővebben:
https://budaorsinaplo.hu/
folytatodik-afogyatekossagugyi-tanacsadas/
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A SZEMÉLYES
KAPCSOLATBAN HITT
Dr. Ferencz János számos kitüntetésben részesült. Volt az Év
Orvosa, elnyerte a Budaörs Egészségügyéért Díjat, 2018-ban
jelölték a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra. A rákövetkező évben
megkapta a Budaörsi Egészségügyi Központ saját alapítású
kitüntetését, a Hehl István-díjat. Ebből az alkalomból a Budaörsi
Napló beszélgetést közölt vele. Ferencz főorvos a telefon helyett
ragaszkodott a személyes találkozáshoz, végtelenül barátságosan, lakásán fogadta az interjú készítőjét. A kitűzött fél óra
helyett két órán keresztül folyt a diskurzus. Az itt idézőjelbe tett
kifejezések ennek a rögzített beszélgetésnek a leiratából származnak, dr. Ferencz János jellegzetes szófordulatai.

2022.
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DR. FERENCZ
JÁNOS
búcsúztatása
2022. február 18-án
15.00 órakor lesz
a budaörsi
régi temetőben

Nyugdíjba vonulása után is
aktív maradt, operált a János Kórházban, emellett hetente kétszer
rendelt a budaörsi járóbeteg-ellátásban, egyszer pedig Érden, azt
követően is, hogy néhány éve megözvegyült. Boldog volt, hogy betegei évek múltán is számon tartják
és köszöntik, a legnagyobb büszkeség pedig az volt számára, amikor
valamelyik korábbi betege ragaszkodott hozzá, hogy a gyerekét is ő
kezelje.
Sosem felejtette el, honnan
jött, a véletlen játékának tudta be,
hogy nem mezőgazdasági technikus vagy állatorvos lett belőle. Egy
biztos: ha úgy alakul, ő bármilyen
területen a maximumot nyújtotta
volna, éppúgy kiérdemelve környezete tiszteletét és szeretetét, mint
ahogy dr. Ferencz János traumatológus főorvosként tisztelte és szerette őt mindenki.
Hiánya máris fájó. Emlékét, aki
csak ismerte, jó szívvel őrzi meg.
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NE CSAK KARÁCSONYKOR SEGÍTS…

A budaörsi mozgássérültek klubjában

így figyelnek egymásra
Ecseri Erzsi a budaörsi
mozgássérültek egyesülete és a nyugdíjas klubok örök mosolygós
aktivistája. A napokban
azért hívott fel, hogy
egy szívet melengető
történetet meséljen. A
főszereplők nevét kezdetben nem akarta
megosztani, hogy senkinek ne csináljunk úgymond ingyen reklámot,
de végül is, ha valakik
megérdemlik, miért ne.
Az elbeszélés középpontjában egy gondnokság alatt
álló, fiatal férfi áll, János. Nagyon
nehéz sorsa van, különösen azóta,
amióta édesanyja után nevelőapja
is elhunyt és egyedül maradt kis
budaörsi házukban. A fiatalember
rendszeresen látogatja a mozgáskorlátozottak klubnapjait, de ezek
ugye, most a pandémia miatt elmaradnak. Ott van szinte minden
városi eseményen és ebédelni az
idősek napközijébe jár, a máltaiakhoz. Itt kerestem, hogy vele is
beszélgessek, de kiderült, hogy
éppen covidos, így a személyes találkozásunkra várni kell. Telefonja,
számítógépe nincs, ahol elérhetném. Amit megtudtam róla, hogy
kirendelt gyám felügyeli a sorsát,
aki ugye nincs folyamatosan vele,
és sajnos azért is figyelni kell rá,
nehogy olyan emberek befolyása
alá kerüljön, akik nem igazán a
javát akarják.
Visszatérve Ecseri Erzsihez,
mint mondta, a karácsonyi ünnepekre a mozgáskorlátozottak
klubtagjainak ajándékcsomagot
készítettek. A tagdíjakból vettek
naptárakat, és a budaörsi Kertbarátoktól kaptak fűszernövényeket,
iskolás gyerekektől saját maguk által készített kis házikókat, karácso-

nyi lapokat, a helyi Vöröskereszttől
csokit, szaloncukrot, és így egyre
gazdagabb lett a csomag tartalma.
Mivel a szokásos karácsonyi összejövetel is elmaradt a járvány miatt,
ezt az ajándékot vitték ki nagy
örömmel mindenkinek a lakásához, köztük Jánosnak. Mivel csengője nincs, kopogni akartak az
ablakán, amikor észrevették, hogy
nincs min, mert az bizony betört.
Miközben kint fagyok vannak. Belegondolni is rossz, hogy milyen
hideg lehetett a házban odabent.
Erzsi még aznap délben felhívta ifj.
Budaváry György üvegest, hogy a
segítségét kérje. A vállalkozó szinte azonnal küldött egy embert, aki
leemelte az ablakkeretet és elvitte,
hogy néhány órán belül, már üvegezetten újra a helyén legyen. És
persze ingyen.
Az egyesület életében nem János
az egyetlen, akire a többiek otthonukban is figyelnek, akihez, ha kell,
rendszeresen eljárnak és segítenek
neki a mindennapokban. Sajnos

kell, gyógyszertámogatást, illetve
az ágyhoz kötötteket naponta egyszer látogatja meg és intézi el a legfontosabb teendőket egy szociális
munkás, az önkormányzat megbízásából a máltaiaktól. A hivatalos
gondoskodás azonban egyet biztosan nem tud pótolni: az érzelmi
törődést, és mint fentebb írtuk, a
rendszeres odafigyelést.
Az életem során sokat tapasztaltam, sok mindent láttam, sok

azonban az évek előrehaladtával
a segítők és a segítettek száma is
fogy – tette hozzá Erzsi.
A civilek összefogása mellett
persze nagyon fontos – mint János esetében – , hogy a rászorulók Budaörsön rendszeres önkormányzati támogatásban szociális
részesülnek, tél révén kiemelten
fontos, hogy akik fával fűtenek,
kapnak tüzelőt, akik más módon,
pénzbeli fűtési támogatást. Ha

helyen segítettem is, különböző
helyzeteket átéltem, de azt biztosan tudom, hogy az összekapcsolt
akarat, segítőkészség, tiszta szív és
a cselekedet az, ami valódi támogatás lehet mások számára. Ahogy
megvalósul az nap mint nap, például a mozgáskorlátozottak klubjának közösségében.
Epilógus: Lapunk zárásakor
tudtuk meg, hogy az egyesület ebben a formában hivatalosan nem

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

működhet tovább. Tavaly nyáron
ezt írtuk: „Nagyon úgy néz ki, hogy
hamarosan megszűnik a Mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesülete,
Budaörs legrégebbi civilszervezete,
ami 1981-ben alakult. A vezetését
és a vele járó rengeteg szervezési,
adminisztrációs munkát 1993-tól
2014-gyel bezárólag Ecseri Imre
látta el, felesége Erzsi támogatásával, akitől rövid időre Bánlaki
József vette át, majd 2016. janu-

árban Fodorné Almasán Judit
lett az elnök. Judit megbízatása
idén lejárt, és mivel egyre komolyabb betegséggel küzd, szeretné a tapasztalatait valakinek
átadni, és amíg igény van rá, a
háttérből segíteni, de a teendők
zömét már nem tudja vállalni.
(...)” Azóta többen is jelentkeztek
a felhívásra, de rövid időn belül kiderült, hogy a munka java részét
vagy a korábbi elnök végzi el, vagy
senki. A tagság nagyon el van keseredve, de Judit azzal biztat mindenkit, hogy maga a közösség ennek ellenére, talán helyi klubként,
kevesebb adminisztrációs teherrel,
megmaradhat.
P. J. - E. E.
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A KÖZÖS KÉPVISELŐ SZEMSZÖGÉBŐL 4.RÉSZ

A társasház írott és íratlan szabályai
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
a társasházi szabályokról írt.
A társas kapcsolatoknak megvannak az írott és íratlan szabályai,
amelyeket be kell tartanunk azért,
hogy az együttélés zökkenőmentes legyen. Ha ez nem valósul
meg, felborul az egyensúly és
jönnek a problémák. Igaz ez egy
társasház lakóira is, hogy kellemes
és zökkenőmentesen jól működő
közösségük legyen.
Az együttélést sok minden
megzavarhatja. Például a hangos
zene, a lakásfelújítással járó fúrás,
kalapácsolás, valamilyen ipari tevékenység, vagy olyan hangos
életvitel, ami bosszantó a szomszédoknak. De probléma lehet az
állatok tartása is. Ilyen esetekre
gondolva fogalmazódik meg az
úgynevezett SZMSZ vagy házszabály, és az abban foglaltakat minden tulajdonosnak be kell tartani.
Ez alól az sem mentesít, ha a házban élő nem a lakás tulajdonosa,
hanem bérlő vagy vendég, mert
ettől még a közösség érdekében
alkalmazkodnia kell.
Ahhoz, hogy az SZMSZ érvényre lépjen a lakók 50 százalékának+1 főnek jóváhagyó szavazatára van szükség, vagyis, ha

a többség elfogadta, akkor lép
érvénybe. Ugyancsak ezzel a szavazati aránnyal lehet módosítani.
Ugyanígy lehet megfogalmazni
és elfogadtatni a házirendet. Ebben kell meghatározni például
azt, hogy egy lakás felújítását hétköznap reggel 8-tól délután 6-ig
végezhetjük, és semmi esetre sem
hétvégén vagy pihenőnapon, ünnepnapon, illetve hét közben sem
a késő délutáni vagy esti órákban.
Másik példa, hogy a szemétledobóba csak háztartási hulladékot
tegyünk és ezt is reggel 8 órától
használjuk.
Az SZMSZ szabályai azonban
nem kőbevésettek, hiszen az életünk folyton változik, a technika
fejlődik és ez magával hozhat új
igényeket. Ilyenkor kerül sor az
SZMSZ módosítására.
A közös tulajdonú helyiségek
használatát is szabályozni kell,
amelyek az adott lakás tulajdoni
hányadának egy részét jelentik.
Ezzel a területtel is lakástulajdonos rendelkezhet, de a szabályozás kizárja a későbbiekben a helyigény vitáját.
Egy társasház életében fontos
az is, hogy meddig kell közgyűlést tartani. A Társasházi törvény
május 31-ig rendeli el, de vannak olyan házak, ahol ezt előre
hozták SZMSZ előírással március
31-re, természetesen az előbb
említett tulajdoni hányad jóváhagyó támogatásával. A társasháznak több más dolgot is joga van
szabályozni. Például, ha valaki el
kívánja adni alakását, akkor a többi tulajdonosnak lehet elővételi
joga. A tulajdonosoktól ilyenkor
lemondó nyilatkozatot kell szerezni, és ha nincs senki, aki vevő lenne, akkor értékesíthető olyannak,
aki nem a társasházban él.
Egyre több helyen láthatjuk,
hogy olyan klímát is felszerelnek,
amely a ház külső homlokzatán
van, a társasház az SZMSZ-ben
ezt is szabályozhatja például úgy,
hogy az abból kifolyó vizet nem
engedi házon kívül elfolyatni,
hanem lakáson belül vissza kell
vezetni.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

Érdemes a takarítási rendet is
rögzíteni az SZMSZ-ben, még akkor is, ha a háznak van saját gondnoka. Miért? Például sok helyen
egy ráccsal leválasztják a folyosót,
akkor ott a gondnok nem fog takarítani. De ha már szóba került,
a folyosó lerekesztését is engedélyeznie kell a háznak és előírni a

szabad cselekvésükben, hanem
úgy, mint a ház saját védelmi
mechanizmusára, amely minden
esetben a közösség harmonikus
együttélését hivatott biztosítani.
Fontos, hogy a szabályok módosítására is mindig van lehetőség.
Bizonyos időközönként ezért
érdemes is felülvizsgálni azokat.

tűzkulcs leadását. Ez utóbbit a Tűzvédelmi házirend is szabályozza.
Többen építik be az erkélyüket.
Ehhez szintén meg kell kérni a társasház hozzájárulását, amit általában azzal a feltétellel adnak meg,
hogy ha a ház külső homlokzatán
sérülés keletkezik a munkálatok
során, azt az érintett tulajdonosnak a saját költségén helyre kell
állítania.
Az SZMSZ-re és a házirendre
ne úgy tekintsenek, hogy azzal bárki korlátozná a lakókat a

Erre általában három-négy évente
kerül sor, és az addig beérkezett
javaslatokat mindig meg kell vitatni a ház lakóival.
Az SZMSZ tehát nem a kőbevésett előírások halmaza, hanem az igényeknek helyt adó,
változtatható szabályozási mód
a lakóközösség érdekében.
Kisberk Balázs

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

(Folytatjuk)
Kérdéseiket e témában, amelyekre mindig
a következő részben válaszolunk,
ide küldhetik: bnaplo@t-online.hu
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2022-ben is vár
a MátrixSuli Budaörs
December óta csütörtökönként 16 órától a MátrixSuli
Iskolaelőkészítő foglalkozásai
várják az ovis gyerekeket, a jelenlegi elsős tanító, Szandi néni segít az iskolakezdéshez szükséges
készségek, képességek fejlesztésében, magabiztosságot ad és
elűzi az iskolával kapcsolatos félelmeket. A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Február 22-én 16:30 órától
Iskolakopogtató program során
ismerkedhetnek az intézménnyel.
A szülői tájékoztató ideje alatt a
kisgyermekeknek a tanító nénik
kézműves feladattal és táncházzal
készülnek. Erre a délutánra nem
csak azokat várják, akik már jelentkeztek az iskola újonnan induló
osztályába, hanem nyitott rendezvény minden érdeklődő számára.
Márciusban Nyílt napokkal
várja az intézmény a nagycsoportos ovisokat és szüleiket. Március
25-én délben kinyílnak az iskola
kapui és Rajzos dalolás meseprogramra várnak mindenkit.
Versrajz-dalaikkal egy varázslatos
világba viszi el a gyerekeket Bori
és Tamás, ahol szabadon alkothatnak, miközben megismerhetik önmagukat, képességeiket,
jószándékaikat. A délutánt táncház zárja majd.
Március 26-án nyitott tantermek programmal folytatódnak a
nyílt napok. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola mindennapjaiba, megtapasztalhatják,
hogy nemcsak hangzatos szlogen, hogy a MátrixSuliban élmény
a tanulás!

Harmadik tanévével
indul szeptemberben
Budaörsön a MátrixSuli,
ahol az elmúlt két
évben már számtalan
kisgyermek megtapasztalhatta, hogy milyen jó
érzés egy elfogadó
közösség részének
lenni.
Az iskola különlegessége,
hogy egy osztályba maximum
15 diák jár, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő
jut olyan készségek fejlesztésére,
mint kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs
készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság vagy vállalkozói szemlélet.
Mindezt különböző, változatos
tanítási eszköz használatával
érik el. Napjaink népszerű gyermekjátéka a ’Pop it’ (nyomkodás
során pukkantgatós anti-stressz
játék) is bekerül a tanulási folyamatokba matematika és angol
órákon. Minden osztály minden
nap találkozik az angol nyelvvel,
eleinte játékos formában, később
is beszédcentrikusan, aminek köszönhetően az iskola befejeztével
nyelvvizsga is kerülhet a bizonyítvány mellé.
Évközben folyamatosan lehet jelentkezni az osztályokba, a
leendő elsősöknek pedig minden
évben izgalmas programokkal készülnek az iskola pedagógusai.

MátrixSuli, ahol élmény a tanulás!

www.matrixsuli.hu

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a
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TAVASSZAL NYÍLIK

KOSÁRLABDA
MÚZEUM
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének új, budaörsi székházában lesz a sportágat a
hazai megjelenésétől napjainkig
bemutató tárlat, amelyen sporttörténeti ereklyéket és régi filmfelvételeket láthatnak majd az érdeklődők. A TV2040 készített riportot az
előkészületekről.
A Magyar Kosárlabda Archívum
Alapítvány kurátora, Dobor Dezső
sporttörténész úgy tudja, hogy még
egyik sportágnak sincs külön állandó
kiállítása, ez lesz az első. A kosárlabda magyarországi jelenléte 110 éves
múltra tekint vissza, így bőven van
kiállítani való ereklye, sporttörténelmi dokumentum. Eddig mintegy
400 darab relikvia gyűlt össze közel
száz sportolótól, sportszakembertől,
köztük például Dávid Kornél cipője, melyben először pályára lépett
az NBA-ben, egy olyan serleg, amit a
Budapest Honvéd, mint Atletikusan
Legjobban Képzett Férfi Kosárlabda

Szakosztály kapott 1956-ban és egy
száz éve kiadott szabálykönyv.
De itt lesz megtekinthető a magyar férfi válogatott 1955-ös EB-n
nyert aranyérme is. A múzeum a Liget utca 12. szám alatt, a szövetség
épületének egy 300 négyzetméteres
termében lesz majd, ahol helyet kap
az állandó kiállítás, de egy kifejezetten
a gyerekek számára létrehozott interaktív rész is. A kiállítás anyaga digitalizálva is elérhető majd, beleértve azokat is, melyek esetleg helyhiány
miatt nem férnek majd a tárlatba.
A múzeum megnyitása tavaszra
várható.
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A NÉME TEK KITELEPÍTÉSÉNEK 76. ÉVFORDULÓJA VOLT

Helyi megemlékezés
tásával mindig is könnyű volt tömegbázist teremteni.”
Boros György (képünkön) a
kitelepítést elszenvedők visszaemlékezéseiből idézett és saját,
családi emlékeit elevenítette fel.
Mindnek lényege, hogy a magyarországi német nemzetiségűek évtizedek hosszú sora után
sem tudtak túllépni azon, hogy el
kellett hagyni hazájukat.
Menczer Tamás is családi
történetet mesélt el. Az ő felmenőit Baranyából üldözték el, de a

Január 23-án a fél tizenegyes, német nyelvű
szentmisét követően a
római katolikus templomban zajlott le a
városi megemlékezés,
ahol beszédeikben
Ritter Imre, Wittinghoff
Tamás, Boros György és
Menczer Tamás a
magyarországi német
nemzetiségűek 76 évvel
ezelőtt történt kitelepítéséről, annak körülményeiről és következményeiről emlékeztek
meg.
Január 23-án délelőtt, a
római katolikus plébániatemplomban tartott német nyelvű szentmise végén, a magyarországi német nemzetiségűek
himnusza és a magyar Himnusz
után került sor a hivatalos, városi megemlékező rendezvényre,
melynek során a templomban
beszédet mondott Ritter Imre, a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának országgyűlési képviselője, Wittinghoff
Tamás budaörsi polgármester,
Boros György, Budaörs Német
Nemzetiségi Önkormányzatának
elnöke és Menczer Tamás államtitkár.
2022.

Ritter Imre elmondta, hogy
Sashalmon a héten adtak át egy
új emlékművet a német nemzetiségűek és a magyarok ezeréves
együttélésének emlékezetére, melyet a következő generációk oktatása miatt is fontosnak tart. Ezt
nyomatékosítva Schmidt Máriát
idézte: „Ha nem ismerjük azoknak a német származású magyaroknak a múltját, akiket javaikból
kiforgattak, földjükről elhajtottak,
házaikból kiűztek (…), akkor meg
fog ismétlődni velünk a történelem.”
Wittinghoff Tamás nem minden aktuálpolitikai utalás nélkül
mondta el beszédét, a történelmi eseménysorozat közlése után
megjegyezte: “A hatalom újra és
újra enged a gonosz csábításának,
és bűnösnek nevez ki bizonyos társadalmi csoportokat. Ellenségkép
képzéssel, a társadalom megosz-

FEBRUÁR

deportálás megakadt Hajós községnél, s jóidőre ottani családok
fogadták be a kitelepítésre ítélt
családokat. A földeken végzett
munka miatt azonban nagyapja
és dédnagyapja nem voltak jelen
az új összeírásnál, s így végül nem
kellett elhagyniuk az országot.
Majd a jelenlévők átvonultak
a Mindszenty óvodához, a kitelepítési emléktáblához, ahol az intézmények és a civil szervezetek
képviselői elhelyezték koszorúikat.
Wittinghoff Tamás beszéde alább
olvasható teljes terjedelmében:
https://budaorsinaplo.hu/
varosi-megemlekezes-a-nemetekkitelepitesenek-76-evfordulojaalkalmabol/
Kapcsolódó cikkünk:
https://budaorsinaplo.hu/
a-kitelepites-76-evfordulojara/
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SZÉKELY BENEDEK, A BUDAÖRSI FILLARI TEAM VERSENYZŐJE

Mi az a cyclo-cross?
Január 9-én a Cyclo-cross
Országos Bajnokság
2022 rendezvényén felnőtt férfi kategóriában
a budaörsi Fillari Team
kerékpáros egyesület
versenyzője, Székely
Benedek második helyezést ért el – ez a rövid
hír minden sajtóorgánumban és sok közösségi oldalon felbukkant.
De mi az a cyclo-cross, és
ki az a Székely Benedek?
A cyclo-cross – magyar
elnevezése terepkerékpár
– az országúti kerékpáros szakág
téliesített változata, illetve annak
őszi-téli holtszezon-kiegészítő
sportja. Az országútihoz hasonló, de vastagabb és terepmintázatú gumival felszerelt biciklivel
űzik ezt a sportágat, mivel főként
földes-füves terepen, az évszakra jellemző saras vagy fagyott
talajon, akár havas, jeges körülmények között kell haladniuk a
versenyzőknek.
A 2000-es születésű Székely
Benedek az idei szezonban tette
először próbára magát cyclocrossban. Egyébként fő szakága az országúti kerékpározás,
amiben főidényben versenyez,
amelyben legjobb eredménye a
tavaly U23-as korosztályban elért 5. hely. Január 9-én a Cyclocross Országos Bajnokság 2022
rendezvényén pedig felnőtt férfi
kategóriában 2. lett,
A terepadottságok miatt
a kerékpáros szakágak közül
a cyclo-cross a legtechnikásabb. Benedek így fogalmazott:
„Cyclo-crossban hatványozottan
számít, hogy ki mennyire ügyes a
bringával. A viszonylag vékony
kerekekkel felszerelt kerékpárt télen kezelni nem olyan egyszerű.”
A mesterséges akadályok leküzdésében pedig az sem mindegy,

2022
március
1. 19.00 Székely Csaba

ÖRÖM ÉS BOLDOGSÁG

2. 19.00 William Shakespeare

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

4. 10.00 Antoine de Saint-Exupéry

milyen súlyú kerékpárt kell adott
esetben, például egy hosszabb
lépcsősoron vagy meredek emelkedőn felcipelni – több körben
is. Benedek gépe egy könnyű,
alig 7 kg-os kerékpár, amivel sok
energiát tud megspórolni.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéből származó Székely Benedek gimnáziumi éveit Nyíregyházán töltötte, itt került
először szorosabb kapcsolatba a
kerékpározással egy ottani hobbi
csapatnál. Ezt követően Egerbe
került, ahol az Eszterházy Károly
Egyetem hallgatója lett sportmenedzser szakon, bár most éppen szünetelteti tanulmányait,
hogy teljesen a kerékpározásra
tudjon koncentrálni. „Jelenleg
főállásban foglalkozom a kerékpározással, heti 30-32 órát töltök
edzéssel. De van egy kerékpáros
ruházati vállalkozásom is néhány
alkalmazottal, a Capra-Cycling
Kft. A cég elsősorban kerékpáros
ruházatot és kiegészítőket gyárt,
forgalmaz. Ennek vezetésével
foglalkozom a kerékpározás mellett” – mondta el a fiatal sportoló, akiről így az is kiderült, hogy
üzletember is.
A csapatváltásában „az volt
az elsődleges szempont, hogy lehetőleg egy profibb filozófiájú
csapathoz kerüljek” – fogalmazott. „Ekkor esett a választásom

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

a budaörsi Fillari Team-re. Versenyeken és a közösségi média felületein találkoztam a csapattal,
és rendkívül szimpatikusnak találtam őket. Azután megkerestem
az elnököt, Hugauf Marcellt, hogy
van-e lehetőség csatlakozni hozzájuk – így kerültem a budaörsi
csapathoz 2020 őszén” – mondta.
A Fillari Team Budaörs Kerékpáros Sportegyesület 2006ban alakult, akkor hegyi kerékpáros csapatként kezdték meg a
működésüket, majd 2018-ban,
amióta Hugauf Marcell az elnök – aki egyébként szintén egy
aktív, fiatal kerékpáros és kiváló
eredményeket tudhat magáénak
-, az egyesület szemléletmódja
is megváltozott. Egyrészt nyitottabbak lettek a különböző
szakágak felé, másrészt a csapat
működése professzionális szintre emelkedett. A Fillari törekszik egyfajta helyi kerékpáros
közösség kialakítására is, mely
évek óta a Budaörsi Országúti
Gurulások Facebook csoportban
meghirdetett közös biciklizésekben nyilvánul meg.
Borhegyi Éva
Fotók: Vanik Zoltán/Bringasport
A teles cikk itt olvasható
https://budaorsinaplo.hu/
szekely-benedek-a-budaorsifillari-team-versenyzoje/
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A KIS HERCEG
Városi Ifjúsági Klub
5. 11.00 Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
Városi Ifjúsági Klub
7. 10.00 Khaled-Abdo Szaida
PIROSKA ÉS A FARKAS
Városi Ifjúsági Klub
11.00 Collodi•Litvai•Székely
15.00 PINOKKIÓ
8. 10.00 Khaled-Abdo Szaida
PIROSKA ÉS A FARKAS
Városi Ifjúsági Klub
9. 19.00 Enn Vetemaa
VACSORA ÖT SZEMÉLYRE
10.11.00 Nyitrai•Máthé•Kästner•
15.00 Lőkös•Szemán
EMIL ÉS A DETEKTÍVEK
11.19.00 Selby Jr.•Németh Nikolett
REKVIEM EGY ÁLOMÉRT
12.11.00 Antoine de Saint-Exupéry
A KIS HERCEG
Városi Ifjúsági Klub
19.00 Vinterberg•Lindholm•Farr
VADÁSZAT
13.19.00 William Shakespeare
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
14.11.00 Szigligeti•Vecsei•Kovács
LILIOMFI
15.13.00 Szigligeti•Vecsei•Kovács
LILIOMFI
23.19.00 Selby Jr.•Németh Nikolett
REKVIEM EGY ÁLOMÉRT
Kolozsi Angéla
25.19.00 Székely Csaba
ÖRÖM ÉS BOLDOGSÁG
26.19.00 Vinterberg•Lindholm•Farr
VADÁSZAT
27.19.00 David Eldridge
SZÜLETÉSNAP
29.19.00 Szigligeti•Vecsei•Kovács
LILIOMFI
31.10.00 Wéber Anikó
AZ OSZTÁLY VESZTESE
nyilvános főpróba
Városi Ifjúsági Klub
19.00 Enn Vetemaa
VACSORA ÖT SZEMÉLYRE

www.latinovitsszinhaz.eu
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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
KIDŐLT FA, LESZAKADT
AZ AGGLOMERÁCIÓ
MESEERDŐ7 OK, AMIÉRT ÚJ ÁLLÁST
KÖZLEKEDÉSI LÁMPA,
FEJLESZTÉSÉRŐL
MANÓÖSVÉNY
KERESHET
Amikor
átjut
az állás pályázati
BEOMLOTT TŰZFAL…
TARTOTTAK
AZ ÚJ CSALÁDI
folyamat előzetes, önéletrajzKONFERENCIÁT
KIRÁNDULÓ CÉLPONT
szűrő részén, akkor általában
Egy kidőlt fa miatt kellett rövid
BUDAPESTEN
ezután el kell mennie egy interidőre elhagynia a termet a tegna„Családoknak és játékos kedvű
pi Közéleti esten a polgármesternek – osztotta meg visszatértekor
a jelenlévőkkel, mire valaki
bemondta, hogy „ezért is a szél
a hibás”, hiszen a főrum vendége
volt Szél Bernadett országgyűlési
képviselő is. Persze mindenki
jót derült a tréfán, pedig január
utolsó két napjának a mérlege,
főleg a vasárnapi korántsem
vidám.
Főleg annak a családnak, akiknek a lapostetős házának a tetejére dőlt a szomszédban épülő
ház tűzfala, a födém beszakadt,
a házuk pedig lakhatatlanná
vált, ezért az ott élő két embert
rokonok fogadták be. Erről
egyebek között az MTI számolt
be. A helyi önkéntes tűzoltók
sajtóközleményéből pedig az
derül ki, hogy „műszaki mentést
hajtottunk végre többek között
a Csiki és a Kolozsvári utcában,
valamint a Sport utcában, ahol
egy zászlótartó rúd tört ketté.
A főúton egy közúti közlekedési
lámpa leszakadt, de azt kiérkezésünk előtt felszámolták.”
Bizonyára több kisebb-nagyobb
kár is keletkezett még, amiről
nem tudunk, hiszen a biztosítókhoz a legtöbb bejelentés Pest
megyéből, illetve Budapestről
érkezett, de szinte az egész országot érintette a vihar.
A károk értéke általában százezres nagyságrendű, elsősorban a
lakóházak tetőszerkezetét, fedését érintette a viharos erejű szél,
de előfordulnak még beázással
járó és kidőlt fák által okozott
károk is.

Egységben Magyarország Szívéért címmel, a fővárosi agglomeráció egységes fejlesztéséről
rendeztek konferenciát fővárosi
és város környéki önkormányzati vezetők részvételével ma
délelőtt Budapesten. A téma
Budaörsöt is érinti, hiszen lélekszáma a rendszerváltozás óta
megháromszorozódott és napjainkban is folyamatosan nő.
https://budaorsinaplo.hu/
az-agglomeracio-fejleszteseroltartottak-konferenciat-budapesten/

ST. MARTINT
SZÜLŐVÁROSA
DÍJAZTA
A Budaörsön élő Szentmártoni
Imre, művésznevén St. Martin
kapta idén a Magyar Kultúra
Napján a Vásárhelyi Művészeti
Díjat. “Pályafutásom során már
több kitüntetésben részesültem,
mégis ez az elismerés más mint
a többi. Azért kedves számomra
mert szülővárosomban, szülővárosomtól kaptam. Ezer szállal
kötődöm Hódmezővásárhelyhez.
Ott vannak a gyökereim, ott
kaptam szárnyakat.Lelkemet
nevelte ez a város, oda mindig
hazamegyek. Remélem még így
lesz nagyon sokáig. Az egyik legjobb dolog a világon zenélni, érzelmeket közvetíteni, beszélgetni,
mesélni, szemekbe könnyet csalni,
oldani szavak nélkül.” – írta az
ismert előadóművész, a szaxofon
és a pánsíp virtuóza közösségi
oldalán.
Gratulálunk neki az elismeréshez!

kirándulóknak ajánljuk a Pilisi
Parkerdő közreműködésével létrejött törökbálinti Meseerdőt. Az
erdei ösvény 11 állomásán állatok, mesebeli manók és tündérek
kalauzolnak minket úgy, hogy
mi magunk is a mese részesei
lehetünk“ – áll a Pilisi Parkerdő –
Parkerdő az emberért Facebook
oldal bejegyzésében a december
végén nyílt játékos erdei ösvényről, amely az Anna-hegy lábánál
található.
https://budaorsinaplo.hu/
meseerdo-manoosveny-az-uj-csaladikirandulo-celpont/

AUTÓBUSZ-SZERVIZT
ÉPÍT BUDAÖRSÖN
A HOMM KFT.
Budaörsön a Vágány utcában
építkezik a Homm Szolgáltató
Kft., a helyi „ingyenes kisbuszokat” üzemeltető cég. A
telket még 2018-ban vette meg
a cég az önkormányzattól nettó
75 millió forintért, ahol terveik
szerint egy „innovatív autóbusz-szerviz épül”.
https://budaorsinaplo.hu/autobuszszervizt-epit-budaorson-a-homm-kft/

júra. Ezen az interjún, tegyük
fel, hogy minden jól megy,
és úgy gondolja, hogy remek
válaszokat ad a különböző kérdésekre, amelyeket felvet a kérdező. Egészen addig, amíg nem
kíváncsiak arra: “Miért keres új
állást?”…
https://budaorsinaplo.hu/
7-ok-amiert-uj-allast-kereshet/

KRASZNAI GÁSPÁR
ÚJABB ELISMERÉSE

sznai Gáspára Budaörsi
Sapszon Ferenc Kórus karnagya a Magyar Kultúra Napja alkalmából rangos elismerésben
részesült. A Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) KARNAGY kategóriában KÓTADÍJ kitüntetést adományozott
neki a három kórusa élén elért
kiemelkedő sikerekért, a példaértékű karnagyi és tanári
munkájáért.
https://budaorsinaplo.hu/
krasznai-gaspar-ujabb-elismerese/

ASZTALITENISZ
EURÓPA-KUPA
BUDAÖRS NŐI CSAPATA
NEM JUTOTT BE
AZ ELŐDÖNTŐBE
Miután a Budaörs női asztalitenisz-csapata 3-1-re kikapott az
olasz Quattro Mori csapatától
itthon, az Európa-kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén
múlt héten, és e hét szerdán
ugyanilyen arányban szenvedett vereséget Cagliariban, így
ezúttal a negyeddöntő jelentette a végállomást a legutóbb
ezüstérmes csapatunknak.
https://budaorsinaplo.hu/asztaliteniszeuropa-kupa-a-budaors-noi-csapatanem-jutott-be-az-elodontobe/

20

2022.

FEBRUÁR

Városháza

Közélet

Üzlet

Életmód

Gyerekek

LA JKA ÁLLAT VÉDŐ ALAPÍT VÁNY

Az ivartalanítás
fontossága
A Budaörsön és környékén élő kóbor állatok
megmentésére jött
létre 2019-ben a Lajka
Állatvédő Alapítvány.
Pályi Melindával beszélgettünk róla, aki alapító
tag és a budaörsi állatmentés tevékeny résztvevője.
„Főként a kóbor macskákat
etetjük, gyógyítjuk, ivartalaníttatjuk és gazdát keresünk
nekik” – tájékoztatott Pályi Melinda. Időnként adománygyűjtést is
tartanak, ahol szemléletformáló
beszélgetésekkel hívják fel az érdeklődők figyelmét a felelős állattartásra. Van mire: Magyarországon például csak most január 1-től
írja elő jogszabály, hogy nem lehet
kutyát tartósan láncon tartani. A
Lajka 2019 óta van kapcsolatban
a svájci Susy Utzinger Alapítván�nyal. Ők korán felismerték, hogy
Kelet-Európában a kóbor állatok
száma a nagy szaporulat miatt
magas, ezért támogatják az ivartalanítást külföldi alapítványokon
keresztül is. A helyi önkéntesek a
kóbor állatokat begyűjtik, ivartalaníttatják, majd „lábadoztatják”
őket. Az ivartalanítás költségét
közvetlenül a Susy Utzinger fizeti ki az állatorvosoknak. Ahogy
azon gazdák helyett is megteszik,

akik számára ez megterhelő lenne. „Ezúton is szeretnénk megköszönni a SUST támogatását és
a magyarországi képviselőjük,
Mészáros Gabriella munkáját” –
hangsúlyozta Melinda.
Az alapítvány segítségével
2020-ban 250 macskát ivartalaníttattak, 2021-ben pedig több
mint 300-at.
A mentett cicák ideiglenes
befogadóknál lábadoznak, szocializálódnak, míg végleges gazdát
nem találnak nekik. Ezeknek a
cicáknak az állatorvosi teendőit,
élelmezését a Lajka Alapítvány állja. „A macskák menhelyi tartása
nagyon káros. A sok fertőző macskabetegséget óhatatlanul egymásra
ragasztják, másrészt emiatt a lelki
egyensúlyuk is felborul, ami szintén
betegségekhez vezet” – tudtuk meg.
„Az alapítvány közhasznúsági bejegyzésére még várunk, de ha
megtörténik lehetőség lesz arra
is, hogy a lakosok adójuk 1%-át
számunkra ajánlják fel. Addig is támogathatnak minket egyéb pénzadományokkal. A számlaszámunk:
1174211-25341579-00000000”
A Lajka a budaörsi önkormányzattól is kapott már támogatást, amiből figyelemfelhívó
táblákat helyeztek ki Budaörsön,
melyeken szintén az ivartalanításra hívják fel a lakosok figyelmét.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

Bővebben:
http://budaorsinaplo.hu/
lajkaalapitvanyt.hu
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E-bejelentő –

könnyebbség a közművek
ügyintézéséhez
Az egyik legnagyobb
ügyintézési feladat az
ingatlanok tulajdonosváltozása esetén, hogy
az összes közműcégnél
el kell járni a szerződések lezárása érdekében,
és az új előfizetőnek
meg kell kötni az új
szerződést a közműszolgáltatóval. Ilyenkor a
régi tulajdonosnak ki
kell fizetnie hátralékait, vagy az elszámolás
megtörténtekor a túlfizetését visszakaphatja.
A mai kor szelleméhez méltóan végre elérhetővé vált az
e-bejelentő szolgáltatás, mely
összefogva az összes közműszolgáltató céget lehetővé teszi
az online ügyintézést.
Egy helyen, ráadásul számítógépünk előtt ülve tudjuk végre intézni az átírással kapcsolatos feladatokat.
Az ügyintézés lehetséges új szerződőként, régi szerződőként,
vagy akár meghatalmazottként
is, tehát szinte semmilyen korlátozás nincsen.
Így nem kell személyesen elmenni a víz-, gáz-, áramszolgáltatókhoz, ami rengeteg időt, pénzt
és energiát spórol nekünk.
Gyakorlatilag az összes közműszolgáltató cég csatlakozott
ehhez az oldalhoz.
További előny, hogy a felület
egységes, tehát nem minden
szolgáltató saját rendszerét kell
a jövőben megfejteni, és abban
mozogni.
Számtalan ingatlanügylet köttetik előttem. Adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések,
tartási, életjáradéki szerződések.
A gyakorlatban a közművek átírását, a számlák lezárását látom
a legnagyobb feladatnak ezen

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

ingatlanügyletek során. A tapasztalt problémák alapján úgy
gondolom, hogy ez a szolgáltatás
óriási segítséget jelent majd az
ügyfeleknek. Az oldal megoldást
nyújt olyan esetekre is, amikor a
szerződő külföldön van, vagy a
szerződéskötést követően külföldre távozik. Eddig ilyen esetekben mindenképpen szükség volt
egy meghatalmazottra, aki az
ügyes-bajos közművekkel elbíbelődött. Most már akár külföldről
is intézheti az ügyeit mindenki.
Akkor is szükség lehet ügyintézésre, ha nem a tulajdonviszonyokban, csak adatainkban
történik változás. Levelezési cím,
telefonszám, email cím változása
esetén szintén szükséges a bejelentés. Nagy jelentősége van
pl. egy hátralékos fizetési kötelezettség behajtása során, hogy
a levelezési címünk hatályos-e a
közmű szolgáltató rendszerében.
Örülhetünk, mert ez is intézhető
az e-bejelentőn keresztül.
A szolgáltatás ingyenes. Ügyfélkapu regisztráció természetesen szükséges a használatához,
de ezt már megszokhattuk, hiszen szinte az összes hivatalos
ügyintézéshez szükségünk van
ügyfélkapus azonosításra.
Az e-bejelentő szolgáltatása
a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon érhető el.
dr. Moravcsik Krisztina

Bővebben:

moravcsik.hu
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Közélet

Üzlet

Budaörsi Napló

Kiadja: Budaörsi Napló Bt.
Felelős szerkesztő:
ELLER ERZSÉBET eller60erzsebet@gmail.com
Felelős kiadó a Bt. ügyvezetője
Szerkesztőség Budaörs, Szabadság u. 137.
földszint (a parkra néző oldalon!)
Nyitva h.–cs. 10–16 óráig, p. 10–14-ig
Telefon: 0630/6454-643
E-mail: bnaplo@t-online.hu

Életmód
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Bádog
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Túr





Kókadozik



A JANUÁRI MEGFEJTÉS:
Házi torta többféle ízben
A HOLLÓSY CUKRÁSZDA
2000-2000 forintos utalványát nyerték:
Tóth Péter Róbert és B. Hubai Mihály,
Ecseri Imréné és Szabó Vilma



Arzén



Főmunkatárs: Borhegyi Éva
Nyomdai előkészítés: Kaszás Zoltán
   Terjesztés: Portik Kócsi Róbert
Hirdetésszervező: Eller Mária
Nyomás: EPC Nyomda ISSN 1216-1985



TV-adó

Kiütés

Múltunk Paragrafus





Á. É.

Kultúra

FEBRUÁR



Napisten



Létezik







Beküldési határidő: 2022. március 7-ig

Városháza

A JÖVŐ ELŐRE VAN...

ASTRA
KÉSZLETRŐL
ELÉRHETŐ
MODELLEK!

A képen látható gépkocsi illusztráció, a felszerelt tartozékcsomag nem része az alapfelszereltségnek.
Opel Astra fogyasztási adatok: 3,4-5,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 90-116 g/km
www.opel.hu

