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2022. évi költségvetés
Elfogadták a képviselők 
Budaörs város 2022. évi 
költségvetését, amit 
idén még a szokásosnál 
is hosszabb egyeztetések 
előztek meg, hiszen az 
állami elvonások miatt 
meglehetősen szűkös a 
keret. A szavazást hosz-
szas vita előzte meg a 
három fideszes képviselő 
és a polgármester, illetve 
a Budaörs Fejlődéséért 
Egyesület képviselői 
között, de módosító 
indítvány nem érkezett, 
így az előterjesztésről 
szavaztak, amit 11 igen 
(10 BFE és 1 Gazdakör) és 
3 nem (Fidesz) szavazat-
tal fogadtak el.

A FŐBB ADATOK:

Tervezett bevételek 
15 193 596 ezer Ft 

Tervezett kiadások 
21 432 887 ezer Ft

A tervezett hiány: 6 239 291 
ezer Ft, amit belső finanszírozás
sal, az előző évek költségvetési 
maradványának bevonásával 
fedez az önkormányzat.

Megmaradt az állami fenn
tartású iskolák oktatói számára a 
korábban budaörsi pótlék néven 
ismert, helyi kiegészítő juttatás, 
a Clementis László önkormány-
zati ösztöndíj, melynek egységes 
keretösszege az intézmények ösz
szességére 234 742 e Ft. 

Környezetvédelmi szem
pont ból egy fontos mondat a 
„Vegyes rendelkezések” között: 
Buda örs közigazgatási területén 
a fapótlási kötelezettség pénzben 
történő megváltásának bruttó ösz-
szege: 118.245 Ft. Vagyis, aki úgy 
építkezik, hogy közben kivág egy 
fát, ennyit kell fizetnie.

A testületi ülésen a könyv
vizsgáló nem volt jelen, de írás
ban elfogadta a tervezetet.

Budaörsön a fő bevételi for-
rás az iparűzési adó, az állam 
általi elvonások mértéke pedig 
magasabb, mint az állami felada
tokért járó normatív támogatás. 
A korábbi takarékoskodás tehát 
nagyon helyes volt, és az, hogy 
továbbra se kelljen a város üze
meltetésének a színvonalát csök
kenteni úgy biztosítható, hogy 
a fejlesztésekre félre tett/szánt 6 
milliárd forintot most bevonják 
a működési kiadásokra. Így tu-
dunk mintegy 2 milliárdot való-
ban fejlesztésre fordítani idén, 
de ez csak a legszükségesebb 
beruházásokra elég. „Továbbá 2 
milliárd forintot a jövő évi költség-
vetésre is félretettünk” - vezette fel 
a napirendet Wittinghoff Tamás 
polgármester.

A Fidesz részéről Czuczor 
Gergely foglalta össze az észre
vételeiket. Szerinte a számokból 
az derül ki, hogy szilárd lábakon 
áll a város költségvetése, mert az 
országot jellemző gazdasági nö
vekedés itt is lecsapódik, és bár 
az állam tényleg kivetette például 
a szolidaritási adót, erre szükség 
van az ország más részein, és 
nekünk így is marad 2 milliárd 
fejlesztésre. A képviselő elcso
dálkozott azon is, hogy előre be 
van tervezve a hivatali dolgozók 
év végi jutalma. És megjegyezte, 
hogy a nemzetiségi önkormány
zatok által pályázható 10 mil
lió forint visszalépés a korábbi 
évekhez képest. Azt sem találta 
helyesnek, hogy a lakótelepen a 
fűtési rendszer korszerűsítésére 
be van tervezve 250 millió forint, 
„vajon az új távhőszolgáltató, a 
Veolia mennyivel járul ehhez hoz-
zá, ha már megnyerte a koncesszi-
ót?”– jegyezte meg. S amit egye
bek között még sérelmezett, hogy 
az önkormányzat miért költ 5,7 
milliárd forintot a saját működ
tetésére, ez „brutális” – fogalma
zott – számára pazarlásnak tűnik 
és „pont a beruházások elől veszi 

el a lehetőséget. A mi javaslataink, 
amit nem módosítóként hoztunk 
most be, 131 millió forintos tételt 
takar. Olyasmit kértünk, mint a 
piac befedése és ott mosdó, víz el-
helyezése”.

Wittinghoff Tamás válasza: 
„Szándékosan mondasz nem 
igazat, vagy nem vettél részt a 
bizottsági üléseken? Kezdem az 
utolsóval: Kisberk Balázs a Gaz-
dakör vezetője sem értett egyet a 
javaslattal, mert pontosan tudja, 
hogy nem biztos, hogy ez a vég-
leges helye a piacnak. … Tényleg 
nem tudod, hogy a 250 millióhoz 
a Veolia mennyit ad hozzá? … 
Tényleg nem tudod, hogy a bevé-
teli és a kiadási oldalnak meg kell 
egyeznie, ezért be kell tervezni, 
hogy a hiányt miből pótoljuk?… 
Te boldog vagy attól, hogy feléljük 
a fejlesztésre szánt pénzt?” Dr. 
Bocsi István jegyző elmondta, 
hogy a polgármesteri hivatal nem 
saját magára költi az 5,8 milliárd 
forintot, ebben az önkormány-
zati intézményeknek átadott 
pénzek is benne vannak, ami 
megduplázza az összeget. „S hogy 
miért tervezzük a jutalmat? Mert 
például a pedagógusoknak hozzá 
kell tenni az alapbérükhöz, hogy a 
pályán tartsuk a nálunk dolgozó-
kat és ne úgy keljenek fel minden 
hónapban, hogy lesz-e hó végén 
miből enni”. Nemzetiségek támo
gatása? „A tavalyi szintet most is 
elérjük és az állami támogatásnál 
mi többet teszünk hozzá ahhoz, 
ami nem az önkormányzat köte-
lező feladata.” 

Kisberk Balázs (Gazdakör) a 
piacról: „beszélni kellene előtte az 
itt lévő árusokkal és abszolút tár-
gyi tévedés, hogy nincs tervünk” 
– mondta Czuczor Gergelynek, 
hozzátéve: jó lenne a megvalósí
táshoz egy állami pályázat, ami
ben a fideszesek segíthetnének. 

Kapitány Gábor (Fidesz) 
szerint a város költségvetése 
nemcsak a saját bevételekre épül, 
hiszen 2,4 milliárd benne az álla
mi támogatás és még félmilliárd 
működési támogatást is kapunk – 

olvasta fel a könyvvizsgáló jelen
tésből. Az iparűzési adó – amiből 
tavaly 6,8 milliárdot terveztek, 
idén pedig 9 milliárdot – „növek-
ménye pedig jelentősnek mondha-
tó.” Neki a jegyző válaszolt: „Ha 
3,35 milliárd amit befizetünk és 
2,9 amit kapunk, akkor melyik a 
nagyobb? Igen, a saját bevétele-
inkből élünk.” Wittinghoff Tamás 
pedig egyebek között megjegyez
te, hogy az iparűzési adó növe
kedésének a hátterében sajnos az 
elszabadult infláció áll. 

Bíró Gyula (BFE) alpolgár
mester a lakótelepi vezetékcseré
re reagált: ezzel egy 1989 óta to
lódó problémát oldanak meg úgy, 
hogy a Veolia a koncessziós díjat 
előre kifizette.

Módosító javaslat nem érke
zett az előterjesztéshez, de amit 
előtte kaptak, abból, amit lehetett 
beépítettek – összegzett a szava
zás előtt a polgármester. A szak
bizottságok elfogadásra javasol
ták az előterjesatést. Most a ha
tározati javaslatokat több lépcső
ben kellett megszavazni, ezeket 
14 igennel, 14 igennel, 14 igennel 
fogadták el a képviselők, majd a 
teljes költségvetési rendeletet 11 
igen (10 BFE és 1 Gazdakör) 3 
nem (a fideszes képviselők) sza
vazattal hagyták jóvá. 

Részletesen a költségvetési 
tételekről itt olvashatnak: https://
budaorsinaplo.hu/elfogadtak
maakepviselokbudaorsvaros
2022evikoltsegveteset/

Ez történt még a testületi ülé-
sen...

Napirend előtt Czuczor Ger-
gely (Fidesz) kért elsőként szót, 
mint kiderült, egy kis válasz
tási kampány beszédre. Abbéli 
örömét fejezte ugyanis ki, hogy 
Menczer Tamás államtitkár, Fi
desz Pest megye 2. vk. országgyű
lési képviselőjelöltje megosztotta, 
hogy 2,6 milliárd forint érkezett 
Budaörsre családi adóvisszatérí
tésre. „Ez a közös sikerünk ered-
ménye, hiszen 7,1 százalékkal nőtt 
a magyar gazdaság és ez tette lehe-
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tővé. Ezért arra kérek mindenkit, 
hogy az április 3-i választáson ne 
a Gyurcsány-féle baloldalt sírja 
vissza, hanem a Fideszre szavaz-
zon.” Majd már helyi ügyben 
elmondta, hogy régóta van egy 
elhagyott autó a Liliom utcában, 
próbálják elvitetni.

Wittinghoff Tamás az utób
bira azt válaszolta, hogy ő is látta 
az autót és „már tettem jelzést a 
hivatalnak”. Az első fele a hozzá
szólásnak azonban – mint fogal
mazott – „szánalmas, ... „ami a 
családtámogatási rendszert illeti, 
a gyerekét egyedül nevelő bárki 
egy fillérhez nem jut hozzá.”

A költségvetésen kívül fon-
tos napirend volt még a helyi 
építési szabályzat szigorítása 
is. Pontosabban a BHÉSZ és 
Településképvédelmi rendelet 
eseti módosításának az indítása. 
Hiszen nemcsak Budaörs, ha-
nem az agglomerációs települé-
sek egyre nagyobb problémája, 
hogy sokan költöznek ki a fő-
városból és az önkormányzatok 
által ellenőrizhetetlen módon 
folynak építkezések. A lakos
ság a kivágott fákat, a ledózerolt 
hegyoldalt látva elsősorban eze
kért mégis a települések vezetőit 
teszik felelőssé és a megváltozott 
állami szabályozásra való hivat
kozásukat másra mutogatásnak 
tartják. Wittinghoff Tamás pol

gármester ezért ennél a napirend
nél felidézte, hogy idén januárban 
újabb építéshatósági jogosítványt 
vett el az önkormányzattól az ál
lam, miközben a szabálytalan, de 
legalábbis a környezetbe nem illő 
építkezések elszaporodtak. Erre 
reagál tehát egy további, helyi 
építési szabályzati szigorítással 
a budaörsi városháza, aminek 
a betartatását azonban nem 
tudják garantálni – fűzte hozzá 
Wittinghoff Tamás. 

A Fidesz részéről Czuczor 
Gergely kért szót, hogy ne a múlt
ról beszéljünk, hanem hogy vajon 
ennek a 2014es HÉSZnek a mó
dosítása megállítjae a megindult 
folyamatokat. „Ha nem, akkor 
ez csak ködszurkálás” – mondta. 
A jegyző kijelentette, az önkor
mányzatnak nincsenek valódi le
hetőségei. „De amit tudunk, meg-
teszünk. Ha visszaállna az eredeti 
építésszabályozási rendszer, akkor 
lehetne érdemben lépni.”

Csík Edina főépítész el
mondta, hogy évrőlévre előre le
írták, miként kívánják módosíta
ni a HÉSZt, és „elmentünk a fa-
lig”, de a rendeleti módosítások 
a mostani építkezéseken most 
még nem látszanak. Azt próbál-
ják most a kertvárosi részben 
szabályozni, hogy az épületeket 
hogyan helyezzék el.

A polgármester kiemelte, 
hogy ez nemcsak Budaörs gond

ja, hanem az összes agglomerá
ciós településé, majd kifejtette, 
hogy az, ami ma az építési szabá
lyozásban van, ahogy azt egyéb
ként előre jelezték, anarchiához 
vezetett. 13 igennel fogadták el 
(a Gazdakör képviselője közben 
elment) a határozatot.

A polgármester és az alpol-
gármester illetményének, költ-
ségtérítésének megállapítására 
is sor került. A főpolgármester és 
a polgármesterek, alpolgármeste
rek bérét a parlament „az egyes 
kulturális tárgyú és egyéb törvé
nyek módosításáról szóló 2021. 
évi CXLVIII. törvény”ben 2022. 
január 1. napi hatállyal módosí
totta, illetve 5-10 százalékkal meg-
emelte. Az illetményemeléshez 
azonban forrást nem biztosított 
a törvényhozó, tehát ennek fe-
dezetét az önkormányzatoknak 
kell előteremteniük. Ezért Bu
daörs például az illetékes állami 
hivataltól kért állásfoglalást, hogy 
mi a teendő, ha nem tudják vagy 
n em szeretnék kigazdálkoldni. 
A válasz a testületi ülésen is el-
hangzott, vagyis kötelező igen-
nel, szavazni, ugyanakkor az 
érintetteket szavazással ki kell 
előtte zárni belőle.  Így végül 11 
egybehangzó igennel fogadták el 
a határozatot.

BőveBBen a testületi ülésről:

 https://budaorsinaplo.hu/

ez-tortent-a-tegnapi-februar-23-

i-testuleti-ulesen/

ÖSSZEHANGOLT SEGÍTSÉGNYÚJTÁST SZERVEZ 
A BUDAÖRSI ÖNKORMÁNYZAT
Arra kéri Wittinghoff Tamás polgármester a budaörsieket, hogy az erre a célra fenntartott zöld-
számon (80 180 001) vagy a segitseg@budaors.hu e-mail-címen keresztül jelentkezzenek, akik a 
menekültek elhelyezésében, ellátásában segítséget tudnak nyújtani, az önkormányzat által szer-
vezett lehetőségeken túl.

KEDVES BUDAÖRSIEK!
A hétvégén minden jóérzésű ember aggodalommal követte az ukrajnai háborús eseményeket. 
Ahogy Önök közül is sokan, a város vezetőivel mi is felmértük a segítségnyújtás lehetőségeit.
A közösségi oldalakon jóérzéssel olvastam, hogy mennyien próbálnak segíteni az orosz agresszió 
miatt menekülőkön.
Jelenleg a munkatársaimmal Budaörs területén a város intézményrendszerének a felhasználásával 
biztosítható segítség kialakításán, megszervezésén dolgozunk.
Arra kérem Önöket, hogy a segítségnyújtás hatékonyságának javítása érdekében az alább megadott 
elérhetőségek valamelyikén jelezzék, ha a menekültek elhelyezésében, ellátásában szerepet tudnak 
vállalni.
Segítségüket előre is köszönöm!

Wittinghoff tamás, polgármester

TE HOGYAN
S E G Í T H E TS Z?

Az elmúlt 8 év konfliktusa-
iban Ukrajnában 1,6 millió 
ember kényszerült elhagyni 
otthonát, több tízezer civil 
szerzett súlyos sérüléseket 
vagy veszítette életét. Közel 
7,5 millió gyerek él az ország-
ban. Számukra és a családjaik 
számára kiemelten fontos, 
hogy a kihívások ellenére is 
hozzájussanak tiszta vízhez, 
élelemhez, orvosi és mentális 
segítséghez. Számos civil 
szervezet dolgozik azon, hogy 
az ellátásuk a háború idején is 
folyamatos legyen.

Az UNICEF munkatársai is  
a helyszínen vannak,  
további információk  
az UNICEF Magyarország  
(https://www.facebook.
com/UNICEFMagyarorszag/) 
és https://unicef.hu/
veszhelyzet-ukrajnaban 
oldalán.

A Migration Aid  
(https://www.facebook.com/
migrationaid.org/) önkénte-
seket keres az ukrán határ kö-
zelében, illetve országszerte 
technikai feladatok ellátására.

A Magyar Ökumenikus  
Segélyszervezet  
(https://www.facebook.com/
segelyszervezet/) is adomá-
nyokat gyűjt humanitárius 
segélyprogramjához.

https://segelyszervezet.hu/
kampanyok/
haboru-ukrajnaban/

Pénzt gyűjt az ENSZ Ukrán 
Humanitárius Alapja:
https://crisisrelief.un.org/
t/ukraine

A közösségi média pedig min-
den rossz tulajdonsága mel-
lett segít nyomást gyakorolni, 
illetve a szolidaritásunkat is 
kifejezhetjük. Számos helyi, 
adománycsoport van. 



6 2022. MÁRCIUS

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

 B E M U TAT KO Z N A K A S Z A K R E N D E L É S E K 

Mindig a frontvonalban
Új sorozatunkban a 
budaörsi járóbeteg- 
ellátás szakrendeléseit 
mutatjuk be. Első  
cikkünkben a sebészet 
kerül terítékre, kalau-
zunk dr. Nagy Péter 
főorvos, aki sebészi kép-
zettsége mellett orvos-
közgazdász és egészség-
ügyi menedzseri diplo-
mával is rendelkezik, 
figyelme így az 
ellátásszervezési kérdé-
sekre is kiterjed.

 A sebészeti szakrendelés a 
budaörsi járóbetegellátás 

egyik legrégebbi és legjobban le
fedett szakterülete; jelenleg hat 
sebész fogadja a pácienseket a hét 
minden munkanapján délelőt
tönként, csütörtökön pedig dél
után is. A szakrendelőbe érkezők 
közül nagyjából minden tizedik 
ember a sebészetet keresi fel, ami 
2018-ban több mint 15 ezer esetet 
jelentett, de még tavaly is, amikor 
az ellátást igénybe vevők számát 
jelentősen csökkentette a járvány, 
csaknem 9 ezer orvosbeteg talál
kozó volt.

A betegek jellemzően 
gasztroenterológiai panaszokkal, 
lágyrész-sérülésekkel, bőrdagana-
tokkal, gyulladásokkal, tályogok-
kal, kisebb égésekkel fordulnak 
a sebészethez. A szakrendelés 
speciális helyzetben van – ma
gyarázza dr. Nagy Péter –, hiszen 
beutaló nélkül is felkereshető, így 
a páciensek számára viszonylag 
egyszerű belépési pont a rend
szerbe. Magyarán olyan betegek 
is a sebészetre jönnek, akiknek 
célszerűbb lenne saját háziorvo
sukhoz fordulniuk, hiszen ő is
meri személyesen saját betegeit, 
az ő elsődleges kompetenciája a 
betegút meghatározása, annak 

az eldöntése, szükségese szakor
vosi vizsgálatot kérni, és ha igen, 
melyik szakrendelésre, illetve mi
lyen labordiagnosztikai vizsgála
tokra kell a pácienst beutalni. 

Ma az ilyen betegútszervezési 
feladatok sokszor a sebészetre 
maradnak. „Kollégáimmal persze 
mindenkit igyekszünk ellátni, akit 
csak lehet, illetve a megfelelő hely-
re irányítjuk a beteget, megírjuk a 
beutalót a laborba. Ennek azon-
ban megvan az ára: a kikérdezés-
sel, a vizsgálatokkal, a prevenciós 
tanácsokkal és az adminisztráci-
óval sok idő megy el. A sebészeti 
szakrendelésen általában sokan 
vannak, az időpontra hívás nem 
működik. Kivételt jelentenek az 
ambuláns műtétek – jellemzően 
bőrdaganatok eltávolítása, vissz-
érszövődmények lokális műtétei, 
rektoszkópos vizsgálatok –, ami-
ket kollégáimmal a rendelési idő 
utolsó órájában végzünk. Ezekre 
már tervezetten kerül sor, a bete-
gek időpontra érkeznek” – mondja 
Nagy Péter.

A szakrendelés működésé
vel kapcsolatban ki kell emelni 
az asszisztencia szerepét, vagyis 
a budaörsi sebészetet kiszolgá
ló négy nővért, akiknek állan
dó szereplőként a tapasztalatok 
megosztásában, a jó gyakorlatok 
átadásában is kulcsszerepük van. 
Ideális esetben az orvos mellett 
két asszisztens dolgozik egy idő
ben: egyikük a vizsgálatban segít, 
a másik az adminisztrációt bo
nyolítja. Ha valamelyikük hiány
zik, a betegek forgása lelassul. A 

szükséges létszámot legtöbbször 
még a járványidőszakban is sike
rült biztosítani Budaörsön. 

Nagy Péter szerint a műszere-
zettség a sebészeti szakrendelésen 
megfelelő, a korszerű kötszerek
ből és általában a fogyóeszközök

ből az ellátottság átlagon felüli. 
Budaörs legnagyobb előnye az 
ország más sebészeteihez képest 
a diagnosztikai infrastruktúra jó 
elérhetősége: a laborvizsgálatok 
közelsége mellett a radiológiai 
vizsgálatokat – röntgen, ultra
hang – kiváló diagnoszták végzik 
a Budaörsi Egészségügyi Köz
pontban. A folyosón röntgenle
mezzel vagy CDvel közlekedő 
páciens képe már a múlté, a köz
elmúltban telepített PAX infor
matikai rendszer segítségével a 
röntgenkép azonnal megjelenik 
a vizsgálatot kérő orvos moni
torján. A bőrelváltozások keze
lése során vett szövettani minták 
gyors és pontos kiértékelése a 
háttérintézményként működő Já
nos Kórházban történik.

Ami a COVIDidőszakot 
illeti, az intézményt felkereső 
páciensek száma nagyon vissza
esett, mostanra kezd visszaállni 
a békeidőre jellemző forgalom 
a sebészeten is. Sajnos sok ha

lasztható vizsgálat és beavatkozás 
maradt el, ami persze visszaüt: 
az emberek általános egészségi 
állapota rosszabb lett. Vannak 
olyan jelek is, hogy a COVID
fertőzésen átesettek körében a 
betegség hosszú távú hatásaként 
bizonyos panaszok gyakoribbá 
váltak, de ezeket a benyomásokat 
még meg kell erősíteniük a tudo
mányos vizsgálatoknak – említi 
meg Nagy Péter.

SEBÉSZET ÉS 
EGYNAPOS SEBÉSZET

A magyar egészségügyben jelenleg a szakemberhiány a legfá-
jóbb gond. Miért jönnek a jó sebészek Budaörsre? Ennek egyik 
kulcsa az intézmény egynapos sebészeti részlege, ahol a szak-
rendelést ellátó orvosok tervezhető műtéteket is végeznek, 
vonzó körülmények között, világszínvonalon. A budaörsi egyna-
pos beavatkozások mintegy 90 százalékát olyan pácienseken 
hajtják végre, akiket korábban a sebészeti szakrendelésen diag-
nosztizáltak.

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
AZ ALAPELLÁTÁSSAL

„A háziorvosokkal történő kooperációt folyamatosan fejlesztjük, 
erre Budaörsi városa irányában is kötelezettséget vállaltunk” – 
mondja Zsákai Zoltán, a Budaörsi Egészségügyi Központ veze-
tője, aki szerint az együttműködés fejlesztésének két fő csapás-
iránya a háziorvosok és a szakorvosok közötti szakmai-ellátás-
szervezési konzultációk, valamint azok az informatikai fejleszté-
sek, amelyek lehetővé teszik a háziorvosi alapellátás és a szakor-
vosi ellátás összekapcsolását, a kölcsönös rálátást egymás mun-
kájára és betegeire, a párhuzamosságok felszámolását.
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06 70 324 3929

A B E S Z É L J  V E L E M A L A P Í T VÁ NY 
F E J L E S Z TŐ Ó V O DÁ J Á B A N.. .

Különleges
nap volt

Február 22-e a Magyar 
Parasport Napja.  
Ebből az alkalomból 
Lélekmozgató – „Sport 
határok nélkül!” elneve-
zéssel évről-évre orszá-
gos megmozdulást szer-
vez a Magyar Para lim piai 
Bizottság (MPB) és a 
Fogyatékosok Országos 
Diák- és Szabad idősport 
Szövetsége (FODISZ). 
Ehhez csatlakozva a 
Beszélj Velem Alapítvány 
kis tanítványai is alapo-
san megmozgatták 
magukat a Kipp- Kopp 
óvodában, illetve az érdi 
Aréna uszodájában. 

A Fejlesztő óvodából, ahova 
több budaörsi gyermek is jár, ki-
lenc kisfiú és kislány érkezett az 
érdi Aréna uszodájába a Nagy-
tétényi útról, négy kísérővel, 
hogy „vízi tornán” (hidroterápi-
ás rehabilitációs gimnasztika 
– HRG) vegyenek részt Vajdics 
András testnevelő, úszásokta-
tó, gyógypedagógus irányítása 
alatt. 

Kopp Miklósné Ági az óvo-
da alapítója kiemelte: ez a nap 
azokról szól, akik valamilyen 
oknál fogva csak korlátozottan 
tudnak különböző szabadidős 
mozgásokat végezni. Fejlesztő 
óvodájukban sokfajta terápia és 

fejlesztő foglalkozás elérhető, 
melyek közül az uszodában a 
HRG-be nyerhettünk betekin-
tést. A vízitorna célja az éretlen 
idegrendszer okozta mozgás-
fejlődésben elmaradt gyerekek 
fejlesztése elsősorban. Ennek 
„szárazföldi” verziója a szenzo-
motoros integrációs mozgásfej-
lesztés.

Az Alapítvány programját 
meglátogatta annak fővédnöke, 
Czene Attila, aki a Magyar Sza-
badidősport Szövetség társa-
dalmi elnöke is. „Külön boldog-
ság számomra, hogy a Magyar 
Parasport Napján egy uszodába 
kaptam felkérést, és itt azt látom, 
hogy a gyerekek vízben való fej-
lesztésének milyen öröme van” – 
mondta.

Mivel a Beszélj Velem Ala-
pítvány Fejlesztő óvodájában 
sok gyermek fejlődésbeli elma-
radása az organikus éretlenség 
rovására írható, Mozogj Velem! 
címmel egy olyan programot 
szeretnének meghirdetni – gye-
rekeknek és szüleiknek egyaránt 
-, amely sokféle mozgásforma 
kipróbálásával például olyan in-
ger gazdag környezetet teremt, 
ami önmagában is fejlesztő ha-
tású. Ezzel kapcsolatban Czene 
Attila kijelentette, ennek meg-
valósítása érdekében a Magyar 
Szabadidősport Szövetség és ő 
maga is megpróbál minél több 
segítséget, szponzort találni. 

BőveBBen: 

https://budaorsinaplo.hu/

kulonleges-nap-volt-soran-a-

beszelj-velem-alapitvany-

fejleszto-ovodajaban/

1225 Budapest, Nagytétényi út 67. 
Tel.: +3630 970-5085, Email: beszov@t-online.hu 

https://beszeljvelem.hu
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ITT A TAVASZ, 
a megújulás ideje a Terraparkban is

Bár február utolsó napján olyan hózá-
por volt, mint egész télen egyszer sem, 
márciusra elérkezett a tavasz, a termé-
szet visszavonhatatlanul nyiladozás-
nak indult. S ha már tavasz, a megúju-
lás jelképe, beszámolhatunk néhány 
újításról, változásról a Terraparkban is.

A Club Oliva ismét megnyitotta kapuit, új 
vezetéssel. Az utóbbi időben beszűkült étkezési 
lehetőségek ezáltal ismét bővülnek.  A kínálat 
széles, gondoltak a húsevőkre, a gyorsevőkre, a 
minden falatot kiélvezőkre és a vegánokra egy-
aránt.  A jó idő közeledtével pedig egyre erősebb 
késztetést érzünk kiülni egy sörre a Lütyő tera-
szára.

Egy hosszú költözködési folyamat fejeződött 
be tél végére a D1-es és a D3-as épületekben, 
hogy a régi-új bérlők helyükben is megújulva 
nézzenek elébe az új tavasznak. A Budasensor 
Kft. nagyobb területet igényelt, amit úgy sike-
rült megoldani, hogy az addig ott lévő bérlők 
átköltöztek másik épületekbe, mint például a 
Progast Kft., aki viszont átköltözött a Baross utca 
felőli oldalra. Sok szervezést, logisztikát igényelt 
a többlépcsős művelet, melyet a Terrapark Kft. 
irányított és igyekezett minden igényt kielégít.

És még egy témát hadd emeljünk ki az első 
negyedévi hírlevelünkből: a környezetvédelemet. 
Legyen szó a madarakról, fecskefészkeink meg-
óvásáról, vagy a fákról. Érdemes volna az S&T pél-
dáját követve, a 10 millió fa közösséggel együtt-
működve, minél több fát telepíteni a Terrapark 

területére is. Az első terepbejárás megtörtént és  
a lényeg: hely az van bőven.

Amiről mi nem írunk, hogy ezekben a napok-
ban, hetekben a nemzetözi hírek az orosz-urán 
háborúról szólnak. Hozzánk ez egyelőre „csak” 
úgy gyűrűzik be, hogy adományokat gyűjtünk és 
szállást keresünk a szomszédos országból mene-
külőknek.  Számos szervezethez lehet csatlakoz-
ni, ezekról is találnak ajánlást. 

A TERRAPARK
 ÚJ BÉRLŐINK 

DTKH Nonprofit Kft., 
Kommunál-JUNK Kft., 

Merital Vagyonkezelő Kft., 
ABFK Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., 
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

cégek által alkotott cégcsoport a D12-es épületbe jött 302 m2-re;

3P Solutions Kft
 a D1-es épületbe jött 140 m2-re;

Galenika International Kft. 
a D1-es és D10-es épületekbe jött összesen 139 m2-re;

 BÉRLŐKNÉL VÁLTOZÁSOK  
 Budasensor Kft.

 bővült 540 m2-re és költözött a D3-as épületbe;

Progast Kft .
 átköltözött a D1-es épületbe és hosszabbított 285 m2-re;

InnoLab Laboratóriumi Innovációs Bt 
átköltözött a D11-es épületbe és hosszabbított 78 m2-re;

Pato-Szerviz Kft . 
átköltözött a D12-es épületbe és hosszabbított 50 m2-re

Trane Hungaria Kft. 
szerződése meghosszabbodott a D1-es épületben 397 m2-en;

Quick Service Logistics Hungaria Bt 
bővült a D3-as épületben 119 m2-re

BIZTOS 
PARKOLÓ- 

HELY 
 KEDVEZMÉNYES

 ÁRON 

A Puskás Tivadar út mentén  
található murvás parkolóban, 

bármelyik irodaépülettől 
maximum 200 méter távolságra 

kínálunk lehetőséget, 
hogy ne kelljen az utcán

 parkolóhelyet keresgélni. 

Bárki bérelhet tőlünk 
parkolót, 

rendkívül kedvező áron, 
de a saját bérlőink 

az alapárból további
 kedvezményt kapnak. 

Hívjanak bennünket a táblán is 
látható 0623/423-323-as  

telefonszámon és rövid idő alatt 
szerződést köthetünk, 
és máris megkapják 

a belépőkártyát 
a sorompó nyitásához.

A TERRANEWS KORÁBBI 

SZÁMAIT ITT OLVASHATJÁK EL: 

 https://terrapark.hu/hu/ 
 terra-news     
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NEWSTERRA
Új helyen a

  PROGAST KF T.
A három évtizedes múlttal rendelkező Progast Kft. 
az elmúlt hetekben költözött át a Terrapark Puskás 
Tivadar út felőli részéből a Baross utcára néző oldal-
ra. A cég profiljáról, illetve a költözködés nehézsé-
geiről Víg Bence ügyvezető mondott el részleteket.

A Progast Kft. fő profilja egyrészt az éttermi, szállodai – 
ahogy a szaknyelv mondja - „fogyóeszközöknek”, illetve a 
kávézók és a nagy catering cégek eszközeinek forgalmazása, 
másrészt professzionális kávégépek értékesítése és szervizelése.

A cég korábban egy budai ingatlanból költözött a 
Terraparkba. „Ez akkor egy minőségi ugrás volt, mert itt 
komfortosabb, áttekinthetőbb, jobban berendezhető telephelyünk 
lett” – mondta Víg Bence. A megközelíthetőség és a parkolás 
tekintetében különösen előnyös volt a váltás.

A mostani irodaváltást a Terraparkon belüli belső átszervezés 
tette szükségessé. Bonyolult logisztikája volt, mert az előző 
bérlőnek is át kellett előbb költöznie, és mivel a Prograst előző 
bérleménye nagyobb volt, mint a jelenlegi, ez megnehezítette 
a berendezkedést. „Át kellett tekinteni az alapműködéshez 
szükséges funkciókat és úgy osztottuk el a tereket, hogy az ésszerű 
legyen és napi szinten ne akadályozza a munkánkat, hanem 
segítse” – mesélte az ügyvezető. Például eddig az irodák egy 
külön zárt részen voltak, itt pedig egyben a bemutatóteremmel.

Az új hely fő pozitívuma, hogy utcafronti fekvése miatt 
sokkal világosabb, derűsebb. A bemutató rész a napos oldalra 
került - ami a régi helyen éppen a másik traktusban volt -, így a 
termékek természetes megvilágításban tekinthetők meg.

A Terrapark Kft. igyekezett előnyösebbé és komfortossá 
tenni a cég számára az új hely hátsó megközelítését, ezért egy 
plusz parkolót alakított ki az épület mellett.

Itt érdemes azt is megjegyezni - hiszen ez fontos 
visszacsatolás a Terrapark felépítésére és működésére -, hogy 
mivel sok különböző profilú cég bérel itt irodákat, vannak 
akár egymást kiszolgáló, illetve egymást segítő cégek, melyek 
partnerei lehetnek egymásnak. A Progast Kft. például a 
költöztetéshez egyik szomszédja, a Frachtmeister szolgáltatását 
vette igénybe. „Éveken keresztül láttam a cégtáblájukat a 
lépcsőházban, így adott volt, hogy ajánlatot kérjünk tőlük” mesélte 
Víg Bence.

A Progast Kft. kínálata is érdekes lehet a Terrapark más 
bérlőinek. Bár a legtöbb kávégépük a vendéglátóipar ellátását 
szolgálja, de vannak kisebb készülékeik, melyek irodai használatra 
praktikusak. Jó tehát tudni, hogy helyben van olyan cég, amelyik 
jó minőségű, európai gyártású, tartós, igényes és szervizháttérrel 
rendelkező kávégépeket, illetve jó minőségű vendégváró 
szetteket forgalmaz. „Egyedi igényre egyedi ajánlatot adunk, egyedi 
feltételekkel” – erősítette meg az ügyvezető.

Ismét fákat 
fog ültetni 

 az S&T 
A Terrapark Kft. egyik legnagyobb területet bérlő ügyfe-
le az S&T Hungary Consulting Kft, mely egy IT rendszer 
integráló, informatikai szolgáltató vállalat. Legutóbb a 
számukra kialakított parkoló és annak mentén ültetett 
fák kapcsán volt szó róluk és arról, hogy milyen fontos 
számukra a társadalmi felelősségvállalás.

A cég nem csak szociális intézmények felé jótékonykodik, 
hanem szervezésében dolgozói gyakran vesznek részt tevőleges 
társadalmi munkákban, évről-évre járnak például PET palack-sze-
metet gyűjtöttek a Tiszához.

E céllal az S&T felvette a kapcsolatot a 10 millió 
fa Alapítvánnyal, hogy felajánlják segítségüket fa-
ültetésben, de amikor kiderült, hogy az irodapark 
területén is rengeteg hely van, sok fát be tud fogad-
ni, akkor merült fel, hogy itt kezdjenek közösen egy 
zöldítési program megvalósításába, amit a Terrapark 
Kft. is támogat.Így február 25-én terepbejárást tar-
tott Szebelédi Gábor, az S&T Kft. -től és Hervai Fran-
ciska, a 10 millió fa főkoordinátora, Szilágyi Éva, a 
Terrapark Kft. bérlői kapcsolattartója és Gyulai László 
karbantartó. Az előzetes felmérés során megállapí-
tották, hogy a közművezetékek feltérképezése és 
tereprendezés követően ősszel megkezdődhetnek a 
telepítések.

Az egyeztetés során felmerült, hogy a folyamatba a Terrapark 
többi bérlője is bekapcsolódhat, ezért várják a cégek és alkalma-
zottaik jelentkezését az ebben való részvételre. Erről részleteket 
hamarosan egy kampányoldalról lehet megtudni, ahol egy futással 
egybekötött felajánlásokat lehet majd megtenni. Az elképzelés 
szerint minden elültetett fa kis táblát kapna finanszírozója nevével.

Az S&T számára a faültetés öko szemléletének természetes 
folytatása, hiszen a cégen belül egyébként is környezetkímélő 
működést folytat, nem használnak PET palackot, mindenkinek van 
saját kulacsa, illetve elektronikus dokumentumkezelővel dolgoz-
nak, a papírmentesség érdekében.

A 10 millió fa egy országos közösség, melynek létrejöttét Bojár 
Iván András kezdeményezte 2019 nyarán, ami az elmúlt száz leg-
melegebb nyara volt. Rövid idő alatt rengetegen csatlakoztak hoz-
zá, így jött létre az egész országot behálózó szervezet, mára 160 
településen működnek olyan helyi közösségek, melyek szakértők 
közreműködésével előkészítik, megszervezik és lebonyolítják a fák 
ültetését, erdők telepítését. A szervezet célja, hogy a fatelepítéssel 
egy olyan szemléletmódot is elültessenek az emberek fejében, 
hogy életmódunkkal ne csak elvegyünk a természettől, hanem 
valamit vissza is adjunk. 

A teljes hírlevél itt olvasható: terrapark.hu/ Terra News
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AZ EGYSÉGBEN MAGYAR ORSZÁGÉRT  
PROGRAMJÁVAL JÁRJA 

A VÁLASZTÓKÖRZET TELEPÜLÉSEIT 

SZÉL BERNADET T

 Elsők között adta le a 
szükséges aláírásokat 

Szél Bernadett  néhány óra alatt 
összegyűjtve a szükséges meny
nyiség (500) többszörösét   így 
hivatalosan is az Egységben 
Magyarországért – az egyesült 
ellenzék – országgyűlési képvi
selőjelöltje lett Pest megye 2es 
választókerületben. A jelenleg 
is országgyűlési képviselőként 
dolgozó politikus már ekkor el
mondta, hogy nem állnak meg 
az aláírások gyűjtésével, 2022. 
február 25én 16 óráig, a leadá
si határidőig dolgoznak ezen 85 

aktivistával, 13 pultnál. Majd 
három fontos dolgot emelt ki: az 
első a köszönet, elsősorban a vá
lasztóknak és az aktivistáknak. A 
második, hogy leadták az íveket. 
A harmadik, hogy nem hagyják 
abba a kampányt, hanem még 
jobban beleerősítenek, ahol csak 
lehet személyes jelenléttel és be
szélgetésekkel a közös ügyekről, 
változatos programokkal.

Ez utóbbiak között az egyik 
legfontosabb, hogy február utolsó 
napján délután indult a program-
bemutató sorozat. Az első helyszín 
Budaörsön volt a Friedmann ház

ban, ahol Wittinghoff Tamással, 
Budaörs polgármesterével kö
zösen 17 órától közel két órán 
át ismertették a közös ellenzéki 
programot és válaszoltak az igen 
nagyszámú érdeklődő kérdéseire. 
Először az ukránorosz háború 
kapcsán mondták el gondola
taikat, hogy „nekünk hol van a 
helyünk a világban, miért nem 
akarunk paksi bővítést”, illetve a 
menekülteknek megszervezett 
adománygyűjtésre hívták fel a fi
gyelmet. Majd rátértek arra, hogy 
az ellenzéki összefogás miként 
látja az önkormányzatok szerepét, 
soksok konkrétummal. Szó esett 
a szabályozatlan építkezésekről, 
az oktatás kapcsán a pedagógusok 
minapi kiállásáról a sztrájkjogért, 
az egészségügy összeomlásáról és 
hogy milyen fontos változásokat 
hoz a terveik szerint Budaörsnek 
(is), ha az ellenzéki összefogás 

programja valósulhat meg a kö
vetkező években.

A BESZÉLGETÉS ONLINE IS 
VISSZANÉZHETŐ: 

https://www.facebook.com/

watch/live/?ref=watch_

permalink&v=488873886097377

Az ellenzéki összefogás szer
vezésében Budaörsön a szombati, 
lakótelepi nagy parkolóban már
cius első hetében hétfőn, kedden, 
szerdán délután várták az ado
mányokat, és ezeket csütörtökön 
reggel vitték el több autóval a 
magyarukrán határra. Amit vit
tek: plédet, tisztálkodó szereket, 
pelenkát, láz és fájdalomcsilla
pítót, tartós élelmiszereket, mint 
cukrot, tésztát, lisztet, játékokat 
és még sok mindent. 

Aki szeretne még segíteni ezt 
a számot hívja: 06/30 164 4474. 

      Voks 2022
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„MI JÓKEDVET ÉS KONSTRUKTIVITÁST 
VISZÜNK A PARLAMENTBE” 

JAKAB EDINA

 Jakab Edina, a Kétfarkú 
Kutyapárt országgyűlési 

képviselő jelöltje Pest megye 2-es 
választókörzetében, és csakúgy 
mint fő vetélytársai, Budakeszin él 
a családjával.

„Ami két szuper kiscsajt, az 
apukájukat és egy valódi kétfar-
kút, Barneyt az amstaffot takarja” 
 mondja kérdéseinkre válaszolva. 
„Négy éve leginkább anyaként funk-
cionálok, előtte nemzetközi közgaz-
dászként és a kereskedelemben dol-
goztam gazdasági területen.” 

Azt is elmeséli, hogy három éve 
kutyapártoznak. „Szerettünk volna 
valamit tenni egy szebb és tisztább, 
rendezettebb Budakesziért. Itt még a 
társaság is szuper, a közös tevékeny-
ség felvidít mindenkit.”  

Majd vicceskedik egy kicsit, 
hogy mit is tenne a városban, ahol 
él, és így folytatja: „De kicsit komoly-

ra fordítva a szót; az önkormányza-
tokban már bizonyítottuk, hogy a 
korrupció elleni küzdelemben (Hegy-
vidék), a kultúra szervezés területén 
(Ferencváros), az állampolgárok be-
vonásában (2. kerület), és a környe-
zetromboló beruházások megakadá-
lyozásában (Zugló) komolyan is lehet 
számítani a képvselőinkre. Vannak 
komoly terveink is nagy rendszerek 
átalakítására.” 

Arra pedig, hogy szerinte vane 
esélye, hogy  bejut a parlamentbe, 
így felel: „A Kutyapárt mögött van 
lendület.  Szerintem bejutunk an-
nak ellenére is, hogy most mindenki 
a háborúval foglalkozik. Kivesszük 
a részünket a Nyugati pályaudvar-
nál a menekülteknek való segítség-
ből. Többtízezer ember megmozdult 
az aláírásgyűjtés során, sok ezer 
passzivista segít nekünk. Sok száz-
ezer ember a tettekben hisz és nem a 

szavaknak, ez a mi előnyünk. Nekem 
személyesen azonban a 19. helyről 
sok esélyem nincs. De fontosabb az, 
hogy a Kutyapárt bejutó listája a 
mérleg nyelveként ki tud billenteni 
egy döntetlen közeli éles helyzetet.” 

És mit gondol vajon arról, hogy 
ezzel inkább a kormányváltást aka
dályozzák? „A Kutyapárt listára 
leadott szavazat háromszor annyit 
ér a kormányváltás szempontjából, 
hiszen amikor bejutunk, több képvi-
selőnk lesz egyszerre. Az egyéni kép-
viselőkre leadott szavazat számunkra 
nem annyira fontos. Persze örülök, 
ha rám szavaznak, de a lista jóval 
fontosabb. Már beindult az önkéntes 
szavazócsereprogram ahogy hallot-
tam, hogy listás Kutyapártos szava-
zatra cserélgetnek egyéni ellenzéki 
szavazatot, bizonyos baráti társasá-
gokban.” 

Végül még elmondja hogy „mi 
azt szeretnénk, hogy ha  politikáról 
beszélünk akkor közös problémák 
megoldásáról beszélgetnénk, és nem 
arról, hogy a másik szereplő miért 
szörnyű. Sajnos országos szinten ez 
a mocskolódó fekete kampány olyan 

szintre ment, hogy az már a demok-
ráciából is kiábrándítja az embereket. 
Mi szeretnénk egy vidám és hasznos 
kampányt. Hiszen közel 200 millió 
forintot szétosztunk a Rózsa Sándor 
Népi Közpénztékozló Alapból száz 
különféle tevékenységekre. A kör-
zetben több projekt is nyert.   Óriási 
méretű színes köztéri padot állítunk 
fel . Macska ivartalanítási kampány 
segítségével kevesebb lesz a kóbor cica. 
A Képes vagyok közösségi házban 
oktatások és művészeti események 
lesznek. Sajnos a háború közbeszólt, 
ezért a tréfás vicceskedés nem annyira 
indokolt. Mégis meg kell őriznünk op-
timizmusunkat, jókedvünket, hogy a 
mindennapokban tudjunk változást 
hozni a közösség erejével. Segítenünk 
kell a szükséget szenvedőkön, de nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a saját 
országunkban, településünkön, ház-
tartásunkban kell rendet tennünk. 
Arról is szól április 3-ai döntés, hogy 
a végtelenségig hagyjuk a kétosztatú 
acsarkodó politikát kibontakozni. Mi 
jókedvet és konstruktivitást viszünk a 
parlamentbe” zárja gondolatmene
tét Jakab Edina.
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A FIDESZ-KDNP KÉPVISELŐ-JELÖLTJE:

 MENCZER TAMÁS

 A FideszKDNP kép
viselőjelöltje a 2022. 

évi országgyűlési választásokon 
Pest megye 2es választókörze
tében Menczer Tamás külügyi 
államtitkár, aki Budakeszin él. 
Természetesen neki, illetve kam
pánystábjának is felajánlottuk a 
Budaörsi Naplóban való megjele
nés lehetőségét, és elfoglatáságra 
való tekintettel a szerkesztőségi 
interjúhoz  kérdéseinket írás
ban is elküldtük, de lapzártánkig 
nem érkezett válasz. Ameny
nyiben később megkapjuk, a 
budaorsinaplo.hu online újságon 
olvashatják majd. 

Erre szerettünk volna választ 
kapni tőle: 
- 35 projekt indulhat el a Pest 
megye 2. választókerületben - 
egyebek között ezt mondta a 
biatorbágyi Innovatív Technikum 
és Gimnázium alapkőletételén. De 
Budaörs esetében még azt sem si-
került sajnos elérni, hogy a kerék-
párút ne szakadjon meg miattunk 
Budakeszi és Törökbálint között. 
Ha ön nyeri meg a választást és a 
Fidesz is kormányon marad, mi-

ként képzeli el az együttműködést 
az ellenzéki polgármesterekkel és 
településekkel?
- Ha ön nyeri meg a választást, de 
nem a Fidesz alakíthat kormányt, 
hanem az ellenzéki összefogás, az 
mennyiben változtat az első kér-
désre adott válaszán?
- Elképzelhetőnek tartja-e (la-
punk március 10-én jelenik meg 
nyomtatásban), hogy az ukrán-
orosz háború miatt nem lesznek 
április 3-án választások Magya r-
országon? 

Menczer Tamás kampányoldala 
a Facebookon itt tekinthető meg: 

https://www.facebook.com/

menczer.tamas 

Ezen egyebek között arról is 
beszámol, hogy „Hazánkban 
példa értékű összefogás jött 
létre, Budakörnyékén is segítő 
kezet nyújtunk a bajbajutot-
taknak.” Továbbá a “Mi svábok 
mindig jó magyarok voltunk” 
cimű film vetítéséről Budaör
sön. Az eseményre nem kaptunk 
meghívást, ezért nem is tudósít
hattunk róla.     

BESZÉLGETÉS A MI HAZÁNK MOZGALOM 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-JELÖLTJÉVEL

GYÖRGY JÓZSEF

 Sokan ismerik Budaör-
sön, hiszen itt nőtt fel 

és ma is itt él a családjával, de az 
57 éves közgazdászról kevesen 
tudják, hogy politizál. Az április 
3-i választásokon ő a Mi Hazánk 
Mozgalom országgyűlési képvise-
lő-jelöltje Pest megye 2-es válasz-
tókörzetében.

Mikor csatlakoztál a Mi Hazánk 
Mozgalomhoz és miért?
Korábban is szimpatizáltam a Mi 
Hazánk Mozgalommal, de csak 
egy éve csatlakoztam hozzájuk. A 
fő oka, hogy elkezdtem keresni a 
világban zajló gyanús események 
mozgatórugóit és dr. Drábik János 
előadásai felnyitották a szemem.
Adsz-e magadnak reális esélyt 
Szél Bernadettel vagy Menczer 
Tamással szemben?
Mindenképp szükség lenne olyan 
fórumokra, ahol ők és én is sze
repelhetünk. De mögöttünk nem 
állnak olyan oligarchák, akik a 
NERrendszeren keresztül jutottak 
pénzügyi hatalomhoz, és cserébe 
az általuk preferált pártszövetséget 
pénzelik, a magyar adófizetők, dol
gozók pénzéből.
Ha megválasztanának képvise-
lőnek, mi az esélye annak, hogy 
Budaörs érdekeit a pártod állás-
pontja elé helyezed?
Egyáltalán nem szükséges, hogy 
ezek az érdekek ütközzenek. 
Célom a teljes választókörzet 
részrehajlás nélküli szolgálata. 
Ami a kieszközölhető támoga
tásokat illeti, mindig azt fogom 
mérlegelni, hogy az adott terület 
mennyire szorul rá, és mennyire 
reális célt szolgál, a település ve
zetésének párt elkötelezettségétől 
függetlenül. Szeretném, ha mind
ezekre a korrupciónak még az ár
nyéka se vetődne.
Magad is szülő vagy. Komolyan 
gondolod, hogy a toleranciától, a 
másság elfogadásától kell félteni 
a gyerekeinket?
Nincs problémám a másság elfo
gadásával, és pártunk is ezt kép
viseli, amíg ez a magánélet a négy 
fal között zajlik. A pridejellegű 

megnyilvánulások nekem sem tet
szenek, hiszen a hetero emberek 
sem állnak neki e mellett tüntetni. 
Az iskolai nemi felvilágosítás ide
jén meg lehet említeni a másság 
témakörét, de csak a pubertáskor 
elérése után. Hagyni kell, hogy 
a gyermekeknek maguktól ala
kuljon ki a nemi érdeklődése, ne 
reklámozzák nekik a másságot, 
mint valami trendi és követendő 
dolgot. De nem helyes az sem, ha 
valaki hetero felsőbbrendűségtől 
fűtve a másságukat kulturáltan 
felvállalókat becsmérlik, támad
ják. A homoszexuálisakat táma
dók nem a mi pártunk tagjai közül 
kerülnek ki és nem is buzdítunk 
senkit erre.
Itt megint meg kell jegyeznem, 
hogy nem értek egyet veled. 
Más: a Mi hazánk az egyetlen 
párt, amelyik nyíltan felvállalta 
az oltásellenességet is. Erről mit 
gondolsz?
Az oltásellenesség is csak egy 
sztereotípia rólunk. A 18 év alat
tiak oltását ellenezzük, illetve a 
felnőtteknél az oltás kötelezését, 
amit öt munkaterületen már 
megtettek. Eltörölnénk minden
féle Coviddal kapcsolatos korlá
tozást, álljon vissza az élet a 2019
es állapotokra.
Ismert budaörsi családból szár-
mazol. Fontos-e a családi hátte-
red, meg akarod-e szólítani az itt 
élő németeket?
Valóban fontos nekem a csalá
di háttér, sokan ismerték anyai 
nagyapámat, Varga László órást, 
illetve édesapámat, aki az ’56os 
események után került Budaörsre 
 miután szülőhelyén, Tiszaföld
váron ellehetetlenítették , és itt 
részt vett a Budaörsi (a mai Illyés) 
Gimnázium megalapításában. 
Természetesen meg szeretném 
szólítani a svábokat is, akár egy 
kedélyes, anyanyelvi beszélgetés 
keretében.

a teljes interjú itt olvasható: 

https://budaorsinaplo.hu/

beszelgetes-a-mi-hazank-

mozgalom-orszaggyulesi-

kepviselo-jeloltjevel/

Kell-e szeretni a politikusokat?
 – budaörsiek véleménye

Vannak, akik felnéznek rájuk, rajongóvá válnak, mások zsigerből 
utálják a politikusokat. A választások előtt néhány héttel talán 
érdemes egy kicsit elgondolkozni rajta: kell-e szeretnünk azokat, 
akikre szavazunk? Online cikk sorozatunkban hétről hétre igyek-
szünk egymással ellentétes véleményeket bemutatni. Termé sze-
tesen budaörsieket kérdeztünk meg.

https://budaorsinaplo.hu/kell-e-szeretni-

a-politikusokat-budaorsiek-velemenye/



Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  13   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

MÁRCIUS 13.
ÁPRILIS 12., 23. 

WILLIAM SHAKESPEARE 

szentivánéji álom
rendező FEHÉR BALÁZS BENŐ

MÁRCIUS 25.
ÁPRILIS 16., 22. 

SZÉKELY CSABA 

öröm és
boldogság

rendező ALFÖLDI RÓBERT

MÁRCIUS 11., 23.
ÁPRILIS 7., 19. 

IFJ HUBERT SELBY
NÉMETH NIKOLETT 

rekviem
egy álomért
rendező BERZSENYI BELLAAGH ÁDÁM

MÁRCIUS 12., 26.
ÁPRILIS 14., 30.

THOMAS VINTERBERG
TOBIAN LINDHOLM
DAVID FARR 

vadászat
rendező PELSŐCZY RÉKA
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TÁ B O R O Z Á S

Itt az ideje a nyárra gondolni?
Bár még csak a tavasz 
első napjaiban járunk, 
ez már bizony a nyári 
táborok kiválasztási idő-
szakának kezdete, bár-
mily furcsán hangozzék 
is. Évről-évre ilyentájt 
hirdetik meg és teszik 
elérhetővé a jelentke-
zést a szervezők a nyári 
foglalkoztató napközis, 
illetőleg bentlakásos 
táborokra.

 Korainak tűnik még ilyen
kor, a tél végén a gyerme

kek nyári napközi felügyeletének 
megoldásán gondolkozni, de ha 
nemcsak az a cél, hogy bizton
ságban tudjuk őket, hanem az is 

szempont, hogy célirányos fejlő
déssel vagy élményszerzéssel üs
sék agyon a hosszú nyári vakáció 
napjait, akkor érdemes már most 
válogatni a különböző tematikájú 
táborok közül, amíg még lehet. 
Ez egy jó alkalom arra, hogy a 
gyermek azt csinálhassa, amire a 
tanév során a tanulás miatt nem 
volt lehetősége. A koronavírus
járvány már valószínűleg nem 
fogja ezeket a táborokat meghi
úsítani.

A Csiki Pihenőkert pél
dául szinte egész nyáron 
gyerektáboroztató helyszínként 
üzemel, de heti turnusai egyben 
nagyon sokféle témájúak, s egy
egy különösen népszerű, trendi 
elfoglaltságot jelentő hétre (Har
ry Potter tábor, cukrászsuli, di
vattervező foglalkozás) bizony 
hamar betelnek a helyek. 

Mindenki találhat a gyerme
ke érdeklődésének megfelelőt. A 
komolyabb logikai kihívást ke
resők, a programozást kedvelők 
akár a Logiscool keretei között, 
a művészlelkűek Mészáros Er
zsi festő társaságában, a nomád, 
természetközeli élményre vágyók 
Petrény András táborában, az ál
latimádók a lovardában.

Így tehát még időben el kell 
kezdeni azon gondolkozni, mi
vel szeretnék a nyári szünet adta 
szabad időt kitölteni, illetve meg
beszélni a gyermekekkel, hogy 
nekik mihez lenne leginkább 
kedvük. 

Azt is érdemes figyelembe 
venni, hogy a gyerekek barátaik 
társaságában szeretnek részt ven
ni ezekben a táborokban, amit a 
szülőknek egyeztetniük kell. És ha 
ez a legnagyobb igyekezet ellenére 

sem sikerül, akkor talán még fon
tosabb, hogy a tábor témája olyan 
vonzó legyen, hogy a gyerek szí
vesen menjen annak ellenére is, 
hogy számára csupa ismeretlennel 
kell részt vennie rajta.

Az előre tervezés anyagi 
szempontból is praktikus lehet, 
például, ahol van ilyen, ott a rész
letfizetési lehetőség kihasználása 
nem egyszerre terheli meg a csa
ládi kasszát.

Mindezeket a szempontokat 
figyelembe véve javasoljuk, hogy 
böngésszenek az eddig meghir
detett kínálatból itt és online 
oldalunkon, és minél hamarabb 
biztosítsák a gyermekük szá
mára legvonzóbbnak ígérkező 
táborhely(ek)et, hogy aztán ne 
nyár elején kelljen kapkodni és 
kotorászni a maradékból – ha 
ugyan marad még addig valami!
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T Í Z É V E V E Z E T I  A  M Ű V E LŐ D É S I  H Á Z AT S I M O N E R I K A

„Újra éled a művelődési központ”
Simon Erikát tavaly  
decemberben újabb egy 
évre bízta meg az önkor-
mányzat a művelődési 
ház vezetésével,  
így több mint tíz éve 
látja el ezt a feladatot. 

 Simon Erikával, a Jókai 
Mór Művelődési Ház igaz

gatójával, „Újra éled a művelődési 
központ” címmel 2012. januárban 
készítettünk először ebben a mi
nőségében interjút. Az első meg
bízatása 2016ban járt le, tavaly 
decemberben pedig újabb egy évre 
bízták rá Budaörs legfontosabb, ön
kormányzati fenntartású kulturális 
intézmények a vezetését.

Részletek a 2012ben meg
jelent interjúból: „Korábban is 
végeztem hasonló munkát. (…) 
Itt születtem, tanultam és jelenleg 
is Budaörsön élek. A JMMK-ban 
2009-ben helyezkedtem el műve-
lődésszervezőként és tavaly a veze-
tőhelyettesítéssel is megbíztak. (…) 
Kitűnő kollégák dolgoznak együtt 
már évek óta és mindannyiunk 
érdeke, hogy ez így is maradjon. 
Úgy gondolom, hogy itt az ideje 
a művelődési központ falainál to-
vább is látni és külsős programokat, 
rendezvényeket szervezni. Például 
komoly túra klubot („Surranók”) 
szeretnénk indítani. (Ez azóta is si
keresen zajlik, és közben kiegészült 
egyebek között a Kocogi futóklub
bal – a szerk.). „a Csokibárban a 
félévben Grimm meséket láthatnak 
az érdeklődők. Szeretnénk jó minő-
ségű műsorokat szervezni, figyelve 
arra, hogy egyben költségkímélőek 
is legyenek. Bővítjük a felnőtteknek 
szóló rendezvények számát is. Ön-
képző körön ismerkedhetünk meg 
a saját lelkünkkel, gondolatainkkal 
a jövőben.” (Most is nagy sikerrel 
megy egyebek között a Kapcsolatok 
sorozat, de a Világjárókat is kiemel
hettem volna – a szerk.) 

A fentiekből minden terv meg
valósult és gyakorlattá vált mára, 

és a fejlődési folyamatot – ahogy a 
világon minden más kulturális in
tézményben – a járvány törte meg 
2020 márciusától.

 A pandémia alatt az elmúlt 
két évben mit sikerült szerinted 
jól csinálni és mit kellett volna 
másként?

Semmit sem csinálnék más
ként. Szerintem következetesek és 
határozottak voltunk, folyamatosan 
követtük és betartottuk a vírus
helyzettel kapcsolatos épp aktuális 
előírásokat. Amennyire lehetett, 
csökkentettük a személyes találko
zásokat, nem szerveztünk sok fős 
rendezvényeket. Emiatt maradtak 
el évek óta megszokott budaörsi 
programok, amiért voltak, akik bí
ráltak, de szerintem a többség meg
értette, hogy az egészségünk fonto
sabb. Ugyanakkor az elsők között 
álltunk át online programokra, 
először a tévések készítették a fel
vételeket, amiket leadtunk, utána 
vettünk saját kamerát, élő adáso
kat csináltunk, és ezeknek – hiszen 
ekkor kellett az embereknek tö
megesen otthon maradniuk – igen 
nagy volt a nézettsége. Most pedig, 
amikor még tart ugyan a járvány, 
de kevesebb a korlátozás elindul
tak rendezvényeink és az időjárás 
függvényében szeretnénk minél 
több kültéri programot szervezni. 
Ebben az évben már visszatérhet
tünk a hagyományos találkozások
ra, ami nagyszerű, hiszen Halász 

Judit koncertjét mindenki közvet
lenül szeretné látni, hallani, Grecsó 
Krisztiánnal (április 28. csütörtök) 
is élőben szeretnének találkozni és 
beszélgetni, Piros Ildikót szintén 
személyesen szeretnék látni az ön
álló estjén (Abigél titkai/március 
03. csütörtök). 

 Például Piros Ildikót hogy si-
került elhívni, ismerős révén?

Szerintem egy korlátozó tév
hit, hogy az a jó programszervező, 
akinek hatmillió név van a „note
szában”. Ma már mindenki elér
hető. Az a jó szervező, aki rálát a 
közönség igényeire és megtalálja a 
közös pontokat a vágyott előadók
kal, majd pedig végig tudja vinni a 
szervezési folyamatot. Az előadók 
örülnek a felkéréseknek és abszolút 
nyitottak. 

 Látom, ide hoztad a „nagy 
könyvet”! Milyen programokat 
szeretnél még kiemelni?

A közeledő eseményekre sze
retettel várunk mindenkit, így a 

Kertbarátok dr. Luntz Ottokár köre 
és a Budaörsi Jókai Mór Művelődé
si Ház közös szervezésében 2022. 
március 16án szerdán 17 órától a 
Nyitnikék tavaszköszöntő kerté
szeti, ökológiai rendezvényre.

A tavasz a kimozdulás, a meg
újulás időszaka, ezért is adtuk 
immáron hagyományos tavaszkö
szöntő napjainknak az „Ébredj, 
Budaörs!” nevet. 2022. március 
19én is a mozgásra ösztönző 
programsorozattal várjuk az ér
deklődőket.

 Sikerült az átszervezéskor ki-
tűzött tervek szerint újraindítani 
a közösségi házat?

Igen, tavaly szeptemberben 
újra elindultak a korábban ott lévő 
csoportok, és mivel van rá igény, 
most vesszük fel a kapcsolatot a vá
sározókkal, figyelembe véve a jár
ványügyi szabályokat. 

Számos új programot és tanfo
lyamot indítottunk és indítunk az 
elkövetkező hetekben, így például 
lesz fafaragó klub, horgoló klub, 
Florarium készítő kézműves dél
utánnak is helyet adunk, előkészítő 
tanfolyam indult a 8.os korosz
tálynak nyelvtanból, illetve autogén 
tréning indul márciusban. A későb
biekben a Közösségi ház külterére 
szervezzük programjainkat, ki
használva a ház mellett lévő nagy, 
zöld területet. 

 Visszatérő kérdésem a kultúra 
területén dolgozóknak: van-e már 
egyeztetés a helyi intézmények 
között, és a főváros közelsége el-
szívja-e az érdeklődőket vagy akár 
jöhetnek onnan is hozzánk?

Az önkormányzat koordi
nálásával havi rendszerességgel 
elmondjuk egymásnak kinél, mi
lyen programok lesznek. Az igazi 
együttműködés persze az lesz, ha 
közösen szervezünk programot 
egyegy ötlet alapján. Amit szeret
nék, ha mindenki jól érezné magát 
nálunk, és ha továbbra is örömmel 
jönnének programjainkra, ahogy 
azt tették eddig is!                        EE
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A szülők többsége azonban a gyermek 
születésének pillanatától töri a fejét az 
iskolaválasztáson, keresi a gyermekéhez 
legjobban illő lehetőségeket.

A szülők szabadidejüket nem kímélve 
öt-tíz iskolát is végiglátogatnak mielőtt 
döntenek. Illetve kezdik előlről az egészet, 
amikor kiderül, hogy mégsem vált be a 
választott intézmény. 

De mi alapján válasszunk iskolát?
Van a körzetes  iskola (ahova biztos felve-
szik a csemeténket), az egyházi,  a speciá-
lis tagozatos, az „elit”, ahova felvételik so-
rán lehet bekerülni és a fizetős alternatív 
vagy magán iskola.

Érdemes feltenni magunknak a kérdést, 
hogy mit várunk gyermekünk iskolai ok-
tatásától, milyen a gyerek személyisége, 
milyen speciális igényei vannak, mennyire 
szeretnénk, hogy az iskola befolyásolja a 
család életét, mik a céljaink, és mennyit 
tudunk, akarunk áldozni anyagilag is a 
gyerekünk taníttatására. 

A összeírtak alapján húzzuk ki azokat a 
helyeket, amelyek biztosan nem illenek 
a családunkhoz, majd járjuk körbe a töb-
bit. Ha mégsem válik be valami miatt a 
választásunk, ne féljünk váltani, ne halo-
gassunk, hiszen a gyermekeinkről van szó! 
Magyarországon a tanév bármely napján 
lehetőségünk van az iskolaváltásra.

Sok szülő tanító nénit választ. Szimpati-
kus, kedves, a szomszéd is jókat mondott 
róla, a gyerek is jól érezte magát a be-
mutatkozó foglalkozáson, szépen is indul 
a szeptemberi iskolakezdés. De azután 
kiderül, hogy a közösség összetétele, a 
délutános tanító szigorúsága, a vezetőség 
tehetetlensége, eszköztelensége miatt a 
kicsit is érzékenyebb gyermekünk január-
ban már utálja az iskolát, fáj a hasa, nem 
akar tanulni. 

Az „elit” iskolába beíratott szuper képes-
ségű gyerekünk hasít mint kés a vajban, 
de egyre szorongóbb, mogorva, már nem 
érdekli semmi az életben csak a lecke, ál-
landóan a jegyei átlagát számolgatja.

Számos történetet hallottunk már,  cifráb-
bakat is, szülőktől, akik végül magán ál-
talános iskolánál kötöttek ki. A MátrixSuli 
magán Általános Iskoláiban több, mint 
száz gyermek tanul jelenleg Budapesten, 
Budaörsön és Kecskeméten. A tanítók 
nemcsak szakmai tudásukkal, gazdag 
pedagógiai eszköztárukkal, változatos ne-
velési módszereikkel hozzák ki a kicsikből 
a maximumot, hanem elfogadásuk, em-
berségük, szeretetük olyan biztonságos 
érzelmi közeget teremt, amiben a diákok 
ki tudnak teljesedni, szívesen és örömmel 
tanulnak.

Iskolaválasztásnál, iskolaváltásnál érde-
mes minél többször személyesen körbe-
nézni, beszélgetni, ismerkedni minden 
ott tanító pedagógussal. A MátrixSuli erre 
több alkalmat biztosít, nyílt napjaink, 
szülői tájékoztatóink mellett a legkiseb-
beknek szóló rendszeres iskola-előkészítő 
foglalkozásokon lehet ismerkedni az isko-
lával, igény esetén egyéni időpontokban 
is bepillantást engedünk tantermeinkbe.

Márciusban Nyílt napokkal várja az in-
tézmény a nagycsoportos ovisokat és szü-
leiket. Március 25-én délben kinyílnak az 
iskola kapui és Rajzos dalolás meseprog-
ramra 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 prog-
rammal folytatódnak a nyílt napok. Az ér-
deklődők betekintést nyerhetnek az iskola 
mindennapjaiba, megtapasztalhatják, 
hogy nemcsak hangzatos szlogen, hogy a 
MátrixSuliban élmény a tanulás!

Csütörtökönként 16 órától a MátrixSuli  
Iskola-előkészítő foglalkozásai vár-
ják az ovis gyerekeket, a jelenlegi elsős 
tanító, Szandi néni segít az iskolakezdés-
hez szükséges készségek, képességek fej-
lesztésében, magabiztosságot ad és elűzi 
az iskolával kapcsolatos félelmeket. A cso-
porthoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Információ a programokról:
matrixsuli.hu/budaors/

TIPPEK SZÜLŐKNEK 

Hova vigyem iskolába 
a gyermekem?! 

Magyarországon 
kötelező iskolába 
járni a gyermekek-
nek, amihez az állam 
a befizetett  
adóforintokból  
elvileg egy jól  
működő, teljes körű, 
ingyenes iskolai 
hálózatot épített 
fel...
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H O G YA N TA L Á L J  TÁ R S AT…? 5.  R É S Z 

Bizalom és hűség
A bizalmat és a hűséget 
vajon már az első, jól sike-
rült randi után elvárhatjuk, 
vagy talán negyven év 
házasság után sem? A társ-
keresésről szóló cikksoroza-
tunkban már szó volt arról, 
hogy 40-50-60 év felett 
vagy akár még idősebb kor-
ban mire figyeljünk e folya-
mat során, hogy ne sérül-
jünk, hanem sok örömet 
kapjunk, és néhány egyéni 
történetet is bemutattunk. 
Ebben a részben Feri és 
Eszti mesél találkozásukról, 
és három párkapcsolati 
szakértő válaszol a fenti 
kérdésre.

 Ferit már említettem társkere
ső sorozatunkban. Két résszel 

ezelőtt azt írtam róla, hogy egy jól in
duló ismerkedése 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. Ez pár éve 
történt. 

A közelmúltban azonban a 66 
éves férfi – legalábbis most úgy tűnik 
– megtalálta a párját az elkövetkezen
dő évekre. Igen, szintén egy interne
tes portálon írtak egymásnak, majd 
sokat beszélgettek Messengeren és 
nem vártak hetekig az első, személyes 
találkozásra sem, ami – meséli Feri és 
a közben csatlakozó, 62 éves Eszter 
– igen jól sikerült. Első pillantásra, 
kölcsönösen megtetszettek egymás-
nak és minden olyan természetesen 
alakult, mintha régi ismerősök len-
nének. Önmagukat adták, Feri ren

geteget bolondozott, Eszti pedig vevő 
volt – és most is az – a férfi humorára. 

Ez nem is igaz – gondolhatják 
most az olvasók , de annyira az, hogy 
rövid idő alatt kiderültek azért a 
problémák is. Például, hogy miként 
élhet harmóniában, főként közös ház
tartásban egy pedáns, talán túlságo
san rendszerető és egy meglehetősen 
laza, mármár rendetlen ember. Ter
mészetesen sok-sok toleranciával. 
Illetve idővel az azonos érdeklődés 
(zene, színház, sport stb.) mellett ki
derülnek a különbségek is: az egyikük 
a dzsesszért rajong, a másik inkább a 
világzenét szereti; az egyikük kerék
pározni és kirándulni jár szívesen, 
a másik teniszezni…, és így tovább. 
Persze ezek, ha fontos számunkra a 
másik, könnyen összeegyeztethetők, 
akár úgy, hogy magunk is kipróbál-
juk azt, amit a másik szeret, akár 
úgy, hogy hagyunk neki „énidőt”. 

De van még egy – illetve bizonyá
ra több, de most csak egyről szeretnék 
írni – probléma: alakuljon bármilyen 
nagyszerűen egy új kapcsolat, előbb
utóbb bizony felüti a fejét a kételke-
dés, önmagunkban és a másikban, 
és minél idősebb valaki, minél többet 
„élt már meg”, ez az érzés annál gyak
rabban jön elő. Merthogy a múltban, 
igaz, nem Eszterrel, hanem Marival, 
Valival, Klárival vagy Ágival…, „még 
az esküvőig is eljutottunk, sőt, jöttek 
sorra a gyerekek, mégis arra men
tem haza, hogy megcsalt”…, „bíztam 
benne, a nevére írattam a kocsit, a 
házat, és a bíróságon kellett visszasze
reznem…”, szóval jöttek a múltban a 
csalódások. „És vajon mi a biztosíték 
arra, hogy Esztivel ezúttal tényleg 
másként lesz?” 

A kételkedést pedig csak egy 
hajszál választja el a féltékenységtől. 
Biztos, hogy engem akar, és nem csak 
valakit, akihez szólhat, aki mellette 
van, de azonnal lecserél, ha „jobbat” 
talál? – gondolja néha Eszti. Hiszen a 
megismerkedésük után Feri napokra 
eltűnt, és amikor ismét előkerült, nem 
igazán adott rá elfogadható magyará
zatot, csak hogy gondolkodnia kellett. 
Ugyan min? – mérgelődött a nő.

Biztos, hogy tényleg nem jelent 
neki semmit, amikor a korábbi ba

rátjával beszél? Miért van rá szüksé
ge és miért nevetgél? – ezt meg Feri 
gondolja, miközben állítja, hogy nem, 
ő soha nem féltékeny, de azért mégis 
előbújik az a zöldszemű szörnyecske. 

Az internetes társkeresők kö-
rében eléggé elfogadott, hogy amíg 
nem alakul ki komolyabb kapcso-
lat (de persze kinek, mit jelent a 
„komolyabb”?), addig lehet pár-
huzamosan írogatni, randizgatni 
online, illetve akár a valóságban. 
Feri mesélte, hogy volt olyan találkán, 
ahol a hölgy azzal fogadta, hogy a 
hét minden napján mással találkozik 
és hétvégén majd kihirdeti, ki lett a 
„nyertes”. Sorozatunk második ré
szében már hivatkoztam az 55 éves 
Zozóra. Bő féléve tartott egy nagyon 
vonzó nővel a kapcsolata, s bár nem 
költöztek össze, rendszeresen talál
koztak – mesélte. Egyik alkalommal a 
nő megkérte, hogy nézzen rá a számí
tógépére, mert akadozik az internet. 
És bizony az emailek között Zozó 
rengeteg friss, társkeresős levelezést 
talált, amiből kiderült, hogy párja 
nagyon nem zárta még le ezt a részt 
az életében, miközben a férfi már azt 
hitte, hogy elköteleződtek egymás
nak. Szakítás lett a vége. 

A bizalom és a hűség egy kap-
csolatban nagyon fontos és nagyon 
összetett feltétel ahhoz, hogy mű-
ködjön. De – ahogy az egyik 60 fe
letti, párterápiával is foglalkozó férfi 
interjúalanyom fogalmazott – ez egy 
aláaknázott téma. Sokan mondanak 
ugyanis egészen mást, mint amilyen 

elvek szerint élnek és még többen ál
szentek. 

„A kölcsönös bizalom elenged
hetetlen része annak, hogy két ember 
elinduljon egymás megismerésének 
útjára. A bizalmatlan, túlzottan 
elzárkózó ember, aki falakat épít 
maga köré, nem tud ismerkedni, 
közel kerülni senkihez, így kapcso
lat sem alakulhat ki” – ezt már az 50 
feletti R. Eller Gertrúd grafológus és 
andragógus válaszolja arra a kérdé
semre, hogy mi a bizalom és a hűség, 
és mikortól várható ez el szerinte egy 
kialakulóban lévő kapcsolatban. El
várhatóe egyáltalán? Így folytatja: 
„Vannak egy új kapcsolat elején úgy-
nevezett tabutémák, amiről nem fel-
tétlenül illik az első randevún beszélni, 
és tiszteletben kell tartani a másik 
intimszféráját, amelynek a határa 
azonban nagyon eltérő lehet. Éppen 
ezért nem is lehet általános tanácsot 
adni, hogyan és mikor várható el a 
bizalom a kapcsolatban. Úgy monda-
nám, hogy akkortól és úgy, ahogy az 
két ember között létre tud jönni, ami-
lyen kettejük összehangolt intimzónája 
és személyisége. 

A hűségnek is több összevetője 
van, és szintén nehezen mondható ki 
általános elvárás. Egyrészt a kötődés-
sel függ össze, amely szintén tanult 
mintázat és jellemünk ösztönös része 
is. Vannak olyan örök hódító embe-
rek, akik kevésbé kötődnek egyetlen 
személyhez, számukra a hűség szin-
te megfoghatatlan fogalom. Mások 
érzelmileg erősen ragaszkodók, ők 
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szüleikről is nehezen váltak le, és a 
párkapcsolat is szent kötelék lehet szá-
mukra. Strenberg például azt mondja, 
hogy nem is lehet teljes, beteljesült egy 
szerelmi kapcsolat hűség nélkül, ami 
azt jelenti, hogy nulla toleranciával, 
azaz semmilyen módon és mértékben 
nem fér bele két ember bensőséges sze-
relmi viszonyába harmadik személy. 
Ez persze azt jelentené a mai viszony-
latban, hogy amikor két ember egy-
másra talál, például a társkereső va-
lamely formájában, abban a pillanat-
ban nem keres tovább, nem tekintget 
kifelé. Azonban, ha megkérdezzük az 
így párt keresőket, a többsége bevall-
ja, hogy bizony egy jó ideig egyszerre 
több vasat tart a tűzben. Hogy meddig, 
azt már az egyén erkölcsi értékrendje 
szabja meg, nem is annyira a kapcsolat 
mélysége. Találkoztam párkapcsolati 
tanácsadás során olyan esettel, amikor 
a nászúton tudta meg a feleség, hogy 
az ifjú férj még mindig levelezget a 
társkereső oldalakon régi partnerjelöl-
tekkel és férjének további igénye van 
az ilyen kapcsolatokra. Az más kérdés, 
amikor gyakran eleve házasságban 
élők keresik új (kiegészítő) partne-
rüket, szeretőjüket ilyen társkereső 
oldalakon. Bár azt a sztereotípiát is 
gyakran hallani, hogy egy kapcso-
latban mindent lehet, amit két em-
ber megbeszél és enged egymással. 
De úgy gondolom, hogy az ilyen nyi-
tott, bármi kis flörtöt, kikancsintást 
stb.-t toleráló kapcsolatokban (bezárt 
két fős bizalmi kör helyett kapcsolati 
sokszögben) alapvetően hiányoznak 
lényeges összetartó érzelmek, kö-
zösen megélt, bizalmas élmények 
(nemcsak egymás tisztelete, szeretete, 
megbecsülése) amely hiányokat (kap-
csolati űrt, sérülést) egy komolyabb 
párkapcsolati vizsgálat során meg is 
lehet találni. Még akkor is, ha a benne 
élő pár szubjektíven, önbecsapással 
elhárítja ezeket a kapcsolati zavaro-
kat (feszültségeket) és a hozzáfűződő 
saját, belső személyes problémáit. Ezek 
mindig önáltatások.

Természetesen nem gondolom, 
hogy a klasszikus erkölcsi mintákkal 
és a másik megbecsülésével, szeretettel, 
hűséggel ma már nem találkozhatunk. 
Sőt, gyakran csalódással, kapcsolati 
feszültségekkel, belső konfliktusokkal 
és akár bűntudattal éppen ők jönnek el 
a párkapcsolati tanácsadásra” –  zárja 
gondolatmenetét a tanácsadó.

És miként látja ugyanezt egy szé
les ügyfélkörrel rendelkező párkap

csolati terapeuta, a negyvenes éveiben 
járó Miller Gertrúd? A bizalmat és a 
hűséget vajon már az első, jól sikerült 
randi után elvárhatjuk, vagy talán 40 
év házasság után sem? – kérdeztem 
tőle is. „A bizalom tulajdonképpen hit 
a saját elvárásainkban, illetve, hogy 
minden a saját elképzeléseink szerint 
alakul(hat). A bizalom valójában 
egyenlő a saját önbizalmunkkal. 
A kölcsönös bizalom minden jó kap-
csolat alapja. Azonban, ha az egyszer 
megrendül, nehéz visszaszerezni. A 
hűség viszont ingatag. De nagyon ne-
héz a kérdésre válaszolni, mert ahány 
ember, annyiféleképpen gondolkodunk 
erről, ami függhet a neveltetéstől, attól, 
hogy ki mennyire vallásos illetve, hogy 
milyen családi mintákat követ. Ahogy 
József Attila írta Ringató című versé-
ben: „Bebújtattál engemet talpig nehéz 
hűségbe” a vers utolsó versszakában 
pedig: „Tedd könnyűvé énnekem ezt a 
nehéz hűséget.” Felfogható e két kiraga-
dott sor úgy is, hogy a hűség azért ne-
héz, mert az igazi, őszinte és erős hűség 
olyan, mint egy páncél: megvéd attól, 
hogy félrelépjünk, hogy megbántsuk a 
párunkat, és akár a saját biztonságun-
kat is veszélyeztessük. Más szemszög-
ből, más felfogásból nézve viszont akár 
sértőnek is tarthatja e sorokat az, aki 
nem olyanformán fogja fel ezt, hogy 
a hűség „erős páncél”, hanem a „ne-
héz” szóba kapaszkodik bele. Aki úgy 
érzi, hogy számára a szeretett ember 
irányában való hűség egyáltalán nem 
nehéz, és ugyan milyen alapon nevezik 
nehéznek a hűséget, amikor neki éppen 
a hűtlenség lenne nehéz? Ebben a vi-
szonylag egyszerű példában is megmu-
tatkozik tehát, hogy valóban mennyire 
szubjektív dolog a hűség.

„A hűség soha nem kényszer 
vagy elhatározás kérdése. Hűséget 
soha nem lehet ígérni. Vagy van, 
vagy nincs” – állítja Ingmar Berg-
man. Azt hiszem, vele értek egyet”   – 
szögezi le Miller Gertrúd.

És egy egészen más megközelí
tésű válasz, még mindig ugyanarra 
a kérdésemre, hogy elvárhatóe a 
párunktól a hűség, a már említett 60 
pluszos pszichológustól, aki csak név 
nélkül járult hozzá, hogy beleszőjem 
a cikkbe az álláspontját, mert – ahogy 
megjegyezte – „elkezdtem válaszolni, 
de aztán rájöttem, hogy nem tudom 
a témát röviden elintézni. A vélemé-
nyem radikálisan kisebbségi, és nincs 
kedvem vitát indítani erről a felhábo-
rodott olvasókkal.”

Tehát a lényeg: „Hosszú, bonyo-
lult téma. Csak sarokköveket tudok 
itt megnevezni, mindenki gondolja 
tovább, ha akarja, ha nincs már kiala-
kult, rendíthetetlen véleménye. Ha van, 
akkor azért olvasson tovább, hogy jól 
felbosszantsa magát. Szóval: az ember 
lánya/fia nem tulajdona senkinek: 
se a házastársának, se a társának 
egy frissen indult kapcsolatban. És 
persze az érem másik oldala is igaz, 
senki sem birtokolhat senki más fér-
fit/nőt. Lehet azt hinni, hogy igen, és 
aztán nagyot csalódni, amikor kiderül, 
hogy mégsem. Az ember szabad, a 
szerelem szabad! A szexualitásod a 
tied. A fantáziában megélt kalandjaid, 
az önkielégítésben elképzelt partnereid, 
és persze a hivatalosan megengedett 
szex a hivatalosan intézményesített 
társaddal is (és még az is előfordulhat, 
hogy egy nem intézményesített társsal 
is). Légy hű! Magadhoz legalább 
annyira, mint a társadhoz! Ne nyo-
moríts meg másokat a féltékenyke-
déseddel, és ne nyomorítsd meg ma-
gadat azzal, hogy lemondasz a vá-
gyaid beteljesítéséről. Nem állítom, 
hogy könnyű az egyensúlyt megtalálni, 
naponta meg kell küzdeni érte. És van, 
amikor nem sikerül.”

Visszatérve Ferihez és Esztihez: 
rövid, néhány hónapos, ám annál in
tenzívebb (gyakorlatilag együtt élnek) 
kapcsolatukban a bizalom és hűség 
kimondva és kimondatlanul is az 
első helyen szerepel, mint kritéri-
um, mert egyikük sem tudná elkép-
zelni enélkül a folytatást – szögezik 
le mindketten. Miközben alapvetően 
elfogadják az előbb idézett véleményt 
is, hogy senki sem birtokolhat senki 
mást. De az eddigi, kisebb vitájuk 
forrása mégis éppen a bizalom meg
ingása volt, amikor Feri tréfásan, de 
valójában büszkén elmesélte Eszti
nek, hogy kik és milyen üzeneteket 
küldenek még neki a társkereső ol
dalon, miközben a nő azonnal törölte 
magát, amikor a férfit megismerte, 
így hát kiakadt. Feri mintegy vissza
vágásként Eszti igen közvetlen termé
szetét hozta fel, ahogy idegenekkel is 
szinte flörtölve kommunikál, és este 
tízkor is bárkivel telefonálgat. A vitát 
azonban egymást átölelve azzal zárták 
le, hogy „ne beszéljünk most már a 
hűségről, a féltékenykedésről, ha-
nem örüljünk egymásnak és a sze-
relmünknek szabadon.”

folytatjuk

eller erzséBet

2022
április
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Sprache des Herzens
Wir lieben die deutsche 
Sprache. Sie ist schön, lus-
tig, manchmal verrückt 
oder witzig und verlangt 
ihren Benutzern einiges ab, 
denn es geht um drei 
Geschlechter, drei Artikel, 
vier Fälle und verschiedene 
Deklinationsgruppen. Es ist 
kein Wunder, dass es 
immer wieder Unfälle pas-
sieren! 

 Zum Beispiel in dem Prospekt 
einer Versandbuchhandlung 

finden wir den folgenden Anzeigen
text: „Duden – Die deutsche Recht
schreibung. – Aktuelle Auflage mit 
5.000 neue Wörter.” Ja, für viele ist 
nach dieser Werbung der Duden 
nicht mehr das, was er einmal war. 
Die Kommas oder die klassischen 
Fremdwörter in Plural sind auch 
nicht lustig (oder doch?). Es kann 
zum Beispiel ein einfacher Satz mit 
oder ohne Komma („Er will sie 
nicht” oder „Er will, sie nicht”), die 
merkwürdigen MehrzahlFormen 

(„Weiterhin wurden aus den Räum
lichkeiten der Gaststätte ein Laptop, 
Werkzeug und Alkoholiker entwen
det.”, in: Internetpresseportal der 
Polizeiinspektion Hildesheim) oder 
abenteuerliche Wortschöpfungen im 
Ausland („Misshandelte Tintenfisch”, 
in: Hotelbuffet in Spanien) zu Miss
verständnissen führen. Die Förde
rung der deutschen Sprache ist daher 
lebensnotwendig.          

Die deutsche Sprache ist für 
uns, für das Ungarndeutschtum in 
den meisten Fällen leider nicht mehr 
unsere Muttersprache, aber auf jeden 
Fall die Sprache des Herzens. Sie ist 
die Sprache, die unsere Großeltern 
gesprochen haben, die Sprache, die 
die Vertriebenen und die in Ungarn 
Gebliebenen miteinander verbindet 
und sie ist für uns genauso wich
tig, wie die ungarische Sprache. Die 
deutsche Sprache spiegelt auch die 
Denkweise, die Mentalität der Men
schen wider,  wir Ungarndeutsche 
sind stolz auf die deutsche Sprache, 
sie ist immer ein Stück Kultur und 
Heimat und gleichzeitig die Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft für 
uns. Die Ausstellungen, Programme, 
Forschungsarbeiten des Jakob Bleyer 

Heimatmuseums sind alle zweispra
chig. Die deutsche Sprache aufzu
geben, das können wir uns nicht 
vorstellen, damit würden wir ein 
Stück unserer Identität verlieren. Die 
Förderung der deutschen Sprache ist 
daher für uns ein wichtiges Anliegen.

An unserem aktuellen Heimat-
museum-Wettbewerb „Sprache des 
Herzens” können alle Liebhaber der 
deutschen Sprache teilnehmen, dar
unter auch ungarndeutschen Schüler, 
Studenten und ungarndeutschen Pä
dagogen, über die Einzelheiten kann 
man auf der Webseite des Heimat
museums www.heimatmuseum.hu 
lesen. Die Annahme der Anmeldung 
für die Teilnahme am Heimatmuse
umWettbewerb „Sprache des Her
zens” folgt am Tag der Muttersprache, 
am 21. Februar 2022. Die Teilnehmer 
wählen ein Thema und bereiten dafür 
die Wettbewerbsarbeit (in deutscher 
Sprache) vor. Es gibt 6 Themen (un
ter anderen Humor in der deutschen 
Sprache, Sprache der Großeltern, An
glizismen, „LiteraTour”, Einfluss der 
sozialen Medien, Rolle der Identität) 
und zu Präsentation des Themas 
haben die Bewerber mehrere Mög
lichkeiten (schriftliche Arbeit, Power 

Point Präsentation, OnlineVortrag/
Unterricht, eine Zeichnung, Comics, 
Karikatur mit Sprechblase, Fotos, 
FotoReihe mit TextErgänzung, Er
stellung eines Videos, Podcast oder 
andere kreative Lösungen). Die An
nahme der Wettbewerbsarbeiten 
wird bis zum 30. April 2022 erfolgen 
und die Fachjury wählt danach in 
jeder Nominierung die besten Ar
beiten aus. Die Gewinner werden auf 
der „Sprache des Herzens” Tagung 
im Mai 2022 vorgestellt und erhalten 
Zertifikate und wertvolle Geschenke 
bzw. aus den besten Arbeiten wird im 
Jakob Bleyer Heimatmuseum auch 
eine interessante mobile Sonderaus
stellung eröffnet. 

Liebe Landsleute, liebe Pädago
gen, liebe Schüler und Liebhaber der 
deutschen Sprache, bewerbt euch! 
Wir freuen uns sehr auf Eure schöne 
Geschichten, Texte, Arbeiten, künst
lerische Ideen. Denn Deutsch ist für 
uns die Sprache unserer Ahnen, die 
„Sprache des Herzens”! 

Dr. kathi gajDos-frank

jakoB Bleyer heimatmuseum 

Quelle: www.heimatmuseum.hu 
unD Bastian sick: schlagen sie Dem 

teufel ein schnäppchen, köln 2017 
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„A Hit közösséget teremt”
 

Tavaly számos német 
nemzetiségi osztály vett 
részt tanulmányi kirán-
duláson Budajenőn és 
Budaőrsön a „ Hit közös-
séget teremt” program 
keretében. Változatos 
programok keretében 
bővültek ismereteik, 
sok élményben volt 
részük. 

 Megismerkedhettek a két 
település történetével, 

mű  emlékeivel, jeles épületeivel, 
megtapasztalhatták a honisme
ret órán tanultakat, megtekint
hették a magyarországi németek 
helybeli helytörténeti és vallási 
kiállításait, melyek során érze
lemviláguk gazdagodott.  Le
hetőségük volt művészeti neve

lésre, mozgásra, hagyományok 
megismerésére.

Itt idézném a Koch Valé
ria Iskolaközpont pedagógu
sa, Mammel Krisztina sorait: 
„Busszal Budaörsre utaztunk. A 
helytörténeti múzeum vezetőjé
nek köszöntése után városnéző 
sétára indultunk. Láttunk ne
ves épületeket, mint az egykori 
fiú  és lányiskolát érdekesnek 
tartották, hogy külön iskolába 
kellett járniuk ennek kapcsán 
hallhattunk a Márialányokról. 
A templomtéren lévő nap
óra felkeltette figyelmüket. Az 
Ótemetőben kutathattunk a leg
régibb sírkövek után. A magyar
országi németek történetéhez 
kapcsolódóan itt megtekintettük 
a kitelepítési emlékművet. Na
gyon okos gondolatokkal fogal
mazták meg tanítványaim, hogy 
az emlékmű mit is szimbolizál

hat. A kőhegyi, Kálvária dombi 
séta lenyűgözte a gyerekeket. Ki 
nem hagyhatom, hogy tanítvá
nyaim szavait ne idézzem „ Túl 
szép, hogy igaz legyen” „ Töké
letes környezet, tökéletes idő, 
tökéletes társaság” szívet me
lengető gondolatok. Vezetőnk 
által bemutatott helyszín, az ott 
álló kápolna története lekötötte 
a figyelmet. A csodálatos hely
színt el kellett hagynunk az idő 
szűkössége miatt. A finom ebéd 
után, a múzeum területén lévő 
fűszerés gyógynövénykertet 
tekintettük meg. Lehetőségünk 
volt a növényeket kézbe venni, 
megtapintani, megízlelni. Sokan 
rendelkeztek ismeretekkel arról, 
melyik növényt mire vagy mely 
ételek, italok elkészítésére hasz
nálják, milyen jótékony hatásuk 
van a szervezetünkre. A Bleyer 
Jakab múzeumban kiállított 

tárgyak, használati eszközök 
egy része ismert volt számukra 
a tankönyveikben szereplő ké
pek alapján, de így testközelben 
meglátni, megtapasztalni, egy 
egykori konyhát, szép szobát, 
házi oltárt, a szekrényben tárolt 
népviseleteket, használati esz
közöket különösen érdekes volt. 
A kisfilm az egykori második 
világháború előtti passiójáték
ról tetszett nekik. A látott hely
színek makettjét egyik kiállító 
teremben meg is tekinthették. A 
három napos tanulmányi kirán
dulás során sok pozitív élmény
nyel, rengeteg új ismerettel , fel
töltődve érkeztünk haza. (2021)”

Dr gajDos-frank katalin 
jakoB Bleyer heimatmuseum 

szeretettel várjuk iDén is a német nem-
zetiségi iskolák jelentkezését, továBBi 
információk honlapunkon olvasható, 

 www.heimatmuseum.hu 
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Irodalmi csemegét is ígértünk újévkor olvasóinknak, és meg is találtuk legújabb sorozatunkhoz a megfelelő szer-
zőt. Ványai Pál 40+ éves, Budaörsön nőtt fel, most is itt él már a saját gyerekeivel, és még sehol nem publikált. 
Fogadják hát szeretettel első tavaszi novelláját!

A kőhegyi rém  N O V E L L A

„Nézz be a kedvéért az ágy alá! Még moso-
gatok” – kiállt be anya a konyhából. Segítek neki 
lefektetni a kishúgomat, hogy ő megnézhesse a té
vében az esti filmet. Tíz év van a húgom és köztem, 
és a szüleim néha azon nevetnek, hogy hívhatnánk 
úgy is: „Lenke, véletlenke”. Amikor megkérdezem, 
hogy ezen mi olyan vicces, azt válaszolják, hogy 
majd megértem, ha felnőtt nő leszek.

Lekuporodok az ágy elé. „Nincsenek itt ré-
mek” – mondom, mert csak egy rakás doboz, és 
valami olyan hever ott, amit Lenke egész délután 
keresett. Benyújtózkodom, hogy elérjem.

Gyanútlanul állok fel, kezemben a megtalált 
babával. Az ágy az ablak mellett van, és a gye
rekszobából gyönyörű a kilátás a Kőhegy szik
láira. Most véletlenül nem felfelé nézek, hanem 
ahogy kiegyenesedek, lejjebb, az utcára téved 
a szemem, és meglátom a Rémet. Úgy vonul, 
mintha csak apa vékony falétrája csörtetne az ut
cán, feketén, magasan. Nyúlánk végtagjait külön 
lóbálja a járása ütemére. Észreveszi, hogy nézem, 
összeakad a tekintetünk. Megáll, és a mancsát 
emeli felém. A térdeim megmerevednek, hom
lokom megfeszül, és azonnal összerántom a sö
tétítőt. Örömteli hangok ébresztenek a riadalom 
utáni kábulatomból.

„Moncsicsi!” – kiáltja a húgom, amikor meg
látja az egész délután keresett babáját a függöny
höz szorítva a kezemben. Oda akarom adni neki, 
de ahogy elengedem a sötétítőt, támad egy vé
konyka rés, és újra megpillantom a Rémet. Még 
mindig nézi az ablakot.

Nem tudom, hogy szóljake anyáéknak, de 
félek, hogy bolondnak gondolnának. A tévéből 
meghallom Linda harci kiáltását és a sorozat ösz
szetéveszthetetlen zenéjét. Kisietek a nappaliba.

Álmomban a Rém újra és újra felém nyújtja 
hosszú kezeit, és kiránt az utcára, pedig az leg
alább tíz méter az emeleti ablaktól. Reggel alig 
bírom lehámozni magamról az izzadtságtól vi
zes, megcsavarodott, gyűrött hálóingem.

Másnap már óvatos vagyok, előre össze 
akarom húzni a függönyt, de jeges rémület lesz 
úrrá rajtam, amikor ismét megpillantom, ahogy 
ugyanott áll. Ő is meglát, a mancsa megint len
dül. Elkéstem.

A következő napokban nem merek az ablak
hoz lépni lefekvési időben, az jár az eszemben, 
hogy pár hét múlva kezdődik az iskola, és dél
utánonként el fogok járni karatéra, hogy meg
védhessem magam, ha kell. Addig rágom apa 
fülét, míg végül bíratnak. A harci kiáltás hamar 
megy, a klumpámból viszont folyton kilépek, és 

anya rám is szól, hogy nem való olyanban járni a 
gimnázium első osztályába.

Gyorsan megy a tanév, néha megfeledkezem 
a Rémről, de ha óvatlan vagyok, és egyegy őszi 
vagy téli estén pont rosszkor tekintek ki az ab
lakon, megint látom. Amikor az utcai lámpák 
fénykávája alatt halad, még a vonásait is ki tu
dom venni, és érzem, hogy az ablak felé sandít, 
de már nem áll meg, csak a szemei fordulnak 
felém. Azt hiszem.

Hamar eljön a tavaszi szünet, azok a márci
usi napok, amikor a kabát már sok, de a puló
ver még jól esik. Nagyi felhívott, hogy menjek át 
hozzájuk Kamaraerdőbe. A buszmegállóban áll
va az eget kémlelem, valami készül, egyre söté
tebbek a felhők. Csak a szemem sarkából veszem 
észre a közeledő alakot, de a járása ritmusából 
azonnal felismerem. A Rém az. Eszembe jut 
minden karatelecke, minden mozdulat, de kivá
rok. Megáll tőlem kétlépésnyire. Én szándékosan 
nem nézek rá, nehogy bátorítsam. Három léleg
zetvételnyi idő után szólal meg: „Szia!”   „Szia!” 
– válaszolom, de még mindig nem fordulok felé. 
Újabb két lélegzetvétel, mire megint megszólal, 
egészen halkan. Az előttünk eldübörgő Trabant 
miatt alig hallom. „Te ugye oda jártál oviba? Méri 
Peti vagyok, emlékszel?” – int kelet felé a hosszú 
karjával. „Igen, emlékszem rád” – minden bátor
ságomat összeszedve a szemébe nézek, de úgy, 
hogy bármit is akarjon, elmenjen tőle a kedve. 
„Csak így olyan más a hajad…” – kezdi lassan, 
kimérten.

„Méri a Rém!” – gondolom, mert hangosan 
kimondani nincs bátorságom. – „Hogyne emlé-
keznék rád! A csoportban az összes lány copfját 
megrángattad, különösen az enyémet! Most pró-
báld meg, egyetlen karateütéssel leterítelek!”

„… és szerintem sokkal szebb vagy így, rövid 
hajjal” – fejezi be a mondatot.

Az arcomat olyan érzés önti el, mint amikor 
télen kinyitottam a kályhát, hogy rakjak a tűzre.

Ekkor egy kövér esőcsepp hullik a padka 
előtti kátyúban összegyűlt porba, majd egyre 
gyorsuló ütemben követi a többi. Foltokban sö
tétedik az aszfalt.

A Rém leveszi a hátizsákját, mélyen beletúr. 
Fém súrlódik fémen, tompa puffanás, és már 
nyitva is a kicsire összecsukható esernyője. Köze
lebb húzódik, fölém tartja, de ő még mindig ázik. 
Megesik rajta a szívem, még ha csak egy Rém is, 
és én is lépek egyet, hogy mindketten az ernyő 
alá férjünk, de csak annyira, hogy a vállunk azért 
még ne érhessen össze.

Egy darabig csendben állunk, majd mikor 
megkérdezem, hogy hová tart, olyat válaszol, 
amire nem számítok: „Ma én tartom az edzést a 
csoportunknak, mert a mesternek dolga van” – az
zal lecsúsztatja újra a szabad válláról a hátizsákot, 
és emeli, hogy nézzek bele. Széthúzom a tetejét, 
és egy karateruha van benne, kék övvel. „Az 
enyém csak sárga” – mondom kicsit lehangolva. 
„Segíthetek gyakorolni” – vágja rá azonnal.

Erre nem válaszolok, a sötétbarna szeme
it nézem. Most tűnik csak fel, milyen kedves a 
tekintete. Ő visszaveszi a táskát a fél vállára, 
és újra csendben ácsorgunk. Megjelenik egy 
„pirosnegyvenes” busz, amire összepillantunk, 
de nem mozdul egyikünk sem. Ezek szerint a 
feketére vár. Megjön az is, de erre sem száll fel. 
Tehát együtt fogunk utazni a nyolcvannyolcassal 
Kamaraerdőbe, nem Budapestre megy.

Hirtelen szél támad, de olyan erős, hogy 
majdnem kitépi a kezéből az esernyőt. Szembe
fordul a széllel, nehogy kifordítsa az esernyőt, 
én pedig belekarolok a kezébe, hogy véletlenül 
se sodródjak el mellőle. Úgy tesz, mintha nem 
történt volna semmi, de érzem, hogy a karjával 
a testéhez szorítja az enyémet. Ő sem szeretné, 
hogy elsodródjak.

A szél, ahogy jött, el is megy, de mi így ál
lunk, egymásnak simuló vállakkal tovább, ami
kor meglátom a távolban a nyolcvannyolcast. 
„Jön a buszunk” – mondom ki a nyilvánvalót. 
„Nem, én bemegyek a városba” – szól. „De hát 
a negyvenesek…” – habogom az elment buszok 
után. „Nincs esernyőd, nem akartam, hogy elázz” 
– feleli lesütött szemekkel. Csak egy kis szünet 
után tudom megköszönni, akkor is csak úgy, 
mintha sóhajtanék.

Már majdnem beér a busz, mikor újra meg
szólal, most hadarva, hogy a kérdése beleférjen 
még a maradék kis időnkbe. „Este szoktam ku-
tyát sétáltatni, nincs kedved ma velem jönni? 
Hétfő van, úgysincs adás.” „Csöngess fel, ha a há-
zunkhoz érsz!” – kiáltom, mert közben hangosan 
ciccenve fékez a busz, és nyikorogva nyílnak a 
harmonika ajtók.

A hátsó ajtón szállok fel. Elindulunk, és én 
nézem az esernyőjét tartó Rémem. Ahogy távo
lodik a busz, lendül a keze, 
pont úgy, mint múlt nyá
ron. Most félek tőle csak 
igazán, de azért már vissza
integetek, és nagyon várom 
az estét.

Írta: ványai pál
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LEHETŐ LEGMAGASABB ÁRON 
ÉS LEGJOBB FELTÉTELEKKEL

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

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

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

www.dhprime.hu

Kulcs az 
ingatlan

ügyekhez

BÍZZA SZAKÉRTŐRE  
INGATLANÜGYEIT!

személyre szabott 
stratégia

valódi támogatás

teljes ügyintézés  
a birtokbaadásig

Március 16. szerda 17.00

Nyitnikék 
- Tavaszköszöntő  

kertészeti és ökológiai 
rendezvény 
a Kertbarátok 

Dr. Luntz Ottokár kör és a 
JMMH  Kertvarázslók  

csoportja szervezésében
A belépés ingyenes  

Március 17. csütörtök 19.00

„Oroszország: 
birodalmi kísértések”

Előadó: 
Sz. Bíró Zoltán történész, 

Oroszország-szakértő
A belépés ingyenes!

Március 18. péntek 19.00

RégIdők: 
A modern női öltözködés 

születése 
- A divat és a nőideál változása 

a 19-20. században
Előadó: dr. Szatmári Judit Anna, 

PhD muzeológus
Jegyár: 500 Ft

 

Március 19. szombat 
egész nap

Ébredj, Budaörs!
A belépés ingyenes!

Március 20. vasárnap 11.00

Super LED Show 
- Interaktív gyerekműsor 

Információ a honlapon

Március 20. vasárnap 19.00

Válótársas 
- Interaktív 

párkapcsolati est 
humorral 

és rögtönzésekkel
Jegyár: 2.500 Ft

Március 21. hétfő 19.00

Világjárók: 
A Selyemúton Kínában

Előadó: Pál Máté
Jegyár: 500 Ft

Március 22. kedd 19.00

Filmklub: 
Az igazság bajnokai
A belépés ingyenes!

Március 28. hétfő 19.00

Művészetek: 
A női tartás / testbeszéd  

a művészetben
Előadó: Katona Júlia  
művészettörténész

Jegyár: 500 Ft

Március 29. kedd 19.00
“Az én történeteimből 
hiányoznak a férfiak.”

LiteRandi Budaörsön
közreműködik:

 Toepler Szonja, ének 
és Papp Milán, gitár

műsorvezető, 
szerkesztő: Artner Szilvia

Március 30. szerda 19.00

Dumaszínház
Világvégre 

- Kiss Ádám önálló estje, 
mv. Elek Péter 
Jegyár: 4190 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Bővebb infó a jmmh.hu oldalon!
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GÖNCZ ÁRPÁDRA 
EMLÉKEZTEK

A száz éve, február 10-én szü-
letett Göncz Árpád emlékére 
szervezett megemlékezést a 
városvezetés 13-án, délután. 
A Magyar Köztársaság első 
köztársasági elnökéről elne-
vezett budaörsi utca mellett, a 
városháza előtt tartott rendez-
vényen Szél Bernadett ország-
gyűlési képviselő olvasta fel 
Wittinghoff Tamás polgármes-
ter ez alkalomra írt beszédét, 
majd Biro Gyula alpolgármes-
terrel, a polgármesteri kabinet 
vezetőjével, Vágó Csabával és a 
helyi képviselő-testület néhány 
tagjával, valamint pártszerve-
zetek képviselőivel együtt virá-
got helyezett el Göncz Árpád 
arcképe mellé.

https://budaorsinaplo.hu/goncz-

arpadra-emlekeztek/

„AKI AD, AZ NYER” 
– A BNI-BAN, 

BUDAÖRSÖN IS

Hogyan lehet azonosulni ezzel 
a mottóval egy olyan országban, 
ahol sokszor olyan vállalkozói 
attitűddel nézünk szembe, hogy 
a cégek nehezen nyitnak egymás 
felé, és inkább kockázatosnak, 
mint gyümölcsözőnek látják az 
együttműködést? BNIon belül 
ez az alapfilozófia működik, „Aki 
ad, az Nyer” – ennek köszön
hetően sikerült elindítani egy 
szemléletváltást a hazai üzleti 
életben. Jó érzés adni és jó érzés 
látni, amikor egy vállalkozótárs 
azon munkálkodik, hogy Neked 
segítsen. A filozófia elsajátításá
nak és az egyre dinamikusabb 
fejlődésnek köszönhetően idén 
már a hetedik születésnapját 
ünnepelte a BNI 14301 North 
Budaörs Success Group csoport.

https://budaorsinaplo.hu/aki-ad-

az-nyer-a-bni-ban-budaorson-is/

BARÁTSÁGTALAN 
ÉS BARÁTSÁGOS 

VÁSÁRLÓK ÉS ELADÓK
Egy, szándéka szerint az udvari
asságra tanító kiírás aktivizálta 
tegnap a Budaörsiek Facebook 
csoport tagjait, aminek a lényege, 
hogy a boltban, vendéglátóhelye
ken stb. mi, mint vevők, köszön
jünk és tegyük el a mobilunkat, 
amíg kiszolgálnak minket. Sokan 
egyetértettek vele, és jött is az 
általánosítás, hogy manapság 
mennyi a „bunkó”, de vannak né
hányan, akik nem így gondolják. 
És örömmel nyugtáztam, hogy 
éppen azok közül nem osztoztak 
a kiírás tartalmával, akik maguk 
is eladóként dolgoznak. Alap 
(lenne) ugyanis, hogy a belépő 
kuncsaftot ő maga köszöntse és 
ne várjon el érte cserébe semmit, 
csak azt, hogy pontosan fizessék 
meg az árut és/vagy szolgáltatást. 

https://budaorsinaplo.hu/

baratsagtalan-es-baratsagos-

vasarlok-es-eladok/

ÁLTALÁNOS 
SÚLYKORLÁTOZÁS 

LÉPETT ÉLETBE 
BUDAÖRS ÚTJAIN

A Budaörsi Önkormányzat keze
lésében lévő valamennyi közútra 
csak kétszintű engedélyezési 
eljárás után hajthatnak be a 3,5 
tonnánál nehezebb gépjárművek 
2022. február elsejétől. Előbb 
egy elvi közútkezelői engedélyt 
kell kérni, majd ez alapján ad
ható ki a behajtáshoz szükséges 
eseti engedély. Utóbbi szinte 
automatikus azok számára, akik 
rendelkeznek elvi engedéllyel. Az 
önkormányzat – hiánytalan ké
relem esetén – gyors ügyintézést 
ígér. Az eljárás díjmentes.

https://budaorsinaplo.hu/

altalanos-sulykorlatozas-lepett-

eletbe-budaors-utjain/

AZ ILLYÉS TANÁRAINAK 
„POLGÁRI 

ENGEDETLENSÉGE”

A budaörsi Illyés Gulya Gim-
náziumban polgári engedetlen-
séghez folyamodnak a tanárok, 
ezért február 16-án nem taní-
tottak; előző nap a budapesti 
Kölcseyben tették ugyanezt. Az 
ok, hogy múlt pénteken este a 
járványhelyzetre hivatkozva a 
kormány rendelettel akadályoz-
za meg a pedagógusok jogszerű 
sztrájkját.
(A Herman és a Bleyer iskola 
is csatlakozott pár nap múlva a 
tiltakozáshoz.) 

https://budaorsinaplo.hu/

az-illyes-tanarainak-mai-polgari-

engedetlensege/

HUMOROS SZÖSSZE-
NETEK… (5. RÉSZ) 
– MÉG 2006-BAN

 TÖRTÉNT, A VÁLASZTÁS 
NAPJÁN

1975 óta minden magyarországi 
választásban valamilyen szin
ten részt vettem, sőt még most, 
nyugdíjasként is. 2006ban tör
tént, hogy a nyomtatványok haj
nali kiszállításában tevékenyked
tem. Ez azzal járt, hogy fél ötkor 
a hivatalban volt jelenésem, per
sze nem csak nekem, hanem egy 
egész csapatnak. Ennek megfele
lően hajnali kelés, bepattantam 
a kocsiba és irány Budaörs. Soha 
sem szoktam gyorsan menni, 
nem éri meg, most is a normál 
sebességgel haladtam, amikor a 
Sasadi út utáni kereszteződésnél 
álló ifjú rendőr integetett, hogy 
kiállni…

https://budaorsinaplo.hu/

humoros-szosszenetek-5-resz-

meg-2006-ban-tortent-a-

valasztas-napjan/

TEMESVÁRI ORSI 
VOLT A T. I. M. 

LEGUTÓBBI VENDÉGE
Rendhagyóan egy vendége 
volt február 17én este a t. i. m. 
nek a Városi Ifjúsági Klub te
hetségeket, különös embereket 
bemutató sorozatában. Bakai 
Gyöngyi, akinek Budaörs egye
bek között a Kortás segítő cso
portokat köszönheti és a prog
ram szervezője, online beszél
getett Temesvári Orsival, akinek 
egy baleset miatt fordult fel/meg 
az élete 2018. április 17én és a 
Tiktok videóival vált országosan 
ismertté. A baleset előtt egyebek 
között versenyszerűen futott.

https://budaorsinaplo.hu/

temesvari-orsi-volt-a-t-i-m-

tegnapi-vendege/

E G Y E B E K  KÖ Z Ö T T  E R R Ő L  O L VA S H A T N A K  M É G  A  b u d a o r s i n a p l o . h u  O N L I N E  Ú J S Á G O N
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A TÖRVÉNY NE CSAK SZANKCIONÁLJON, JOGOKAT IS BIZTOSÍTSON - 5. RÉSZ

A közös képviselő sem mindenható
Hat részesre tervezett 
sorozatunkban elsősor-
ban a társasházban élők-
kel szeretnénk megis-
mertetni a közös képvise-
lő munkáját. Ha ugyanis 
megfelelő szakembert 
(aki már nem kell, hogy 
ott is lakjon) bíznak meg 
a feladattal, sok-sok 
későbbi kellemetlenség-
től kímélhetik meg saját 
magukat. Szerzőnk, 
Kisberk Balázs, akihez 
több budaörsi lakótelepi 
társasház tartozik.

A közös képviselő munkáját 
a Társasházi Törvény szabályoz-
za, az abban foglaltaktól nem 
lehet eltérni. A törvényt azonban 

2002-ben alkották, ami napjaink-
ra sok esetben elavult. Bár szám-
talanszor módosították, szükség 
lenne egy újabb frissítésre, ami 
alkalmazkodik az időközben 
megváltozott helyzetre.

A fő probléma, hogy a kö-
zös képviselőnek alig vannak 
olyan érdemű „jogosítványai”, 
mint amit a lakók elvárnak. Ha 
a társasház létrehoz egy belső 
szabályzatot, egy házirendet, 
ott szabályozhatja azt, hogy idő-
ben mettől-meddig lehet egy 
lakást felújítani, hiszen ez a mű-
velet zajjal jár, ami a többi lakót 
nyilvánvalóan zavarhatja. De ha 
ezt egy lakó nem tartja magára 
nézve kötelezőnek, akkor a la-
kók azonnal a közös képviselő-
höz fordulnak. A közös képviselő 
ugyan felszólíthatja a „renitens” 
lakót a munka befejezésére, de 
ennél többet nem tehet, mert 
nincs  hatósági jogosultsága.  Ha 
nagyobb szigorra van szükség, 

a lakó megkeresheti a hatósági 
osztályt jogorvoslatért, birtokvé-
delmi eljárást kérve, de ezzel az 
ügyet tovább bonyolítja és eset-
legesen meghosszabbítja, mi-
közben például egy lakásfelújítás 
esetében szándéka ellenére ki-
tolhatja a felújítás befejezésének 
határidejét.

Fentiek tehát arra mutatnak 
rá, hogy mielőbb változtatni 
kellene a régi 2003-as Társasházi 
Törvényen vagy a megváltozott 
körülményeket figyelembe vevő 
merőben új törvényt megalkotni. 

A Társasházi Törvény sza-
bályait vizsgálva kitűnik, hogy 
ha a közös képviselő nem tartja 
be a számára kötelezően elő-
írtakat, akkor a törvényalko-
tó azonnal szankcionálhat. A 
Közösképviselők Országos Szö-
vetsége lenne hivatott arra, hogy 
a feléjük megfogalmazott prob-
lémákat orvosolják, de a leg-
utóbbi ilyen tanácskozáson sem 

foglalkoztak vele. Miközben pél-
dául a rezsicsökkentés jótékony 
hatását bemutató kimutatások 
kifüggesztését a legnagyobb szi-
gorral ellenőrzik.

Egy társasház élete a benne 
a lakók életvitelével azonos. Ha 
egy lakó szeretné például beépí-
teni az erkélyét, a társasháznak 
nincs beleszólási joga, ahogy a 
klímaberendezések elhelyezé-
sébe sem, ami  pedig a ház kül-
ső homlokzatát érinti. Kivételes 
helyzet, amikor a ház belső sza-
bályaiban erre vonatkozóan hoz 
tiltást vagy megengedést.

Összegezve az elmondot-
takat és azt, hogy a közös kép-
viselő nem mindenható, sürge-
tően szükség lenne a 2003-as 
Társasházi Törvény módosí-
tására úgy a közösképviselők 
által megfogalmazottakat fi-
gyelembe. A Törvény ne csak 
szankcionáljon, hanem jogo-
kat is biztosítson.

Most foglalj klímaszerelőt, 
mert nyáron már késő!

KIS FOGYASZTÁS, CSEND,  
AKÁR 10 ÉV GARANCIA

A FISHER ELHOZZA 
A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

Dione Ferand Kft.
2049 Diósd, Tisza utca 9. 
+36 30 332 3287

Bemutatótermünkben
 a klímaberendezések 

megtekinthetők
 és kipróbálhatók!
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