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

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

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

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

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

Tel.: 06 (30) 9414-714

Kft.

Az ULTRAHANG
több mint
képalkotás

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

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

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

elérhetőségek

Az egyik legelterjedtebb diagnosztikai módszer, amely:

kockázatmentes
bármikor elvégezhető

Erek, inak, izmok, ízületek, 
hasi szervek, pajzsmirigy és 
a szív vizsgálatára alkalmas.
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M E N C Z E R TAMÁ S NYE R T,
H E LYB E N S Z É L B E R N A D E T T R E S Z AVA Z T U N K A L E G TÖ B B E N

Voks 2022
Narancsszínbe borult 
2022-ben is az ország-
gyűlési választások 
eredményeként április 
3-án estére Magyar-
ország térképe, marad 
tehát a Fidesz és Orbán 
Viktor hatalmon újabb 
négy évre. Ezt vetítet-
ték előre a közvélemény 
kutatások, ám sokkal 
szorosabb versenyben. 

 Pest megye 2-es választó-
körzetében azonban Szél 

Bernadettet, az ellenzéki ösz-
szefogás jelöltjét tartották még 
a kormánypártiak is esélyesebb-
nek, de mégis Menczer Tamás 
külügyi államtitkár lett a befu-
tó. Ami azonban nagyon nem 
Budaörsön múlt, mert nálunk 
mind a 20 választókörzetben 
Szél Bernadett lett az első össze-
sen 8797 szavazattal, Menczer 
Tamás 6810-tel a második és 
György József a Mi hazánk je-
löltje a harmadik, illetve egyet-

len helyen, a 18-asban Jakab 
Edina a Kétfarkútól. 

Ám a választókörzet 17 tele-
pülésből áll, és a választás (ápri-
lis 4-i adatok szerinti, tehát még 
nem jogerős) eredménye, hogy a 
következő négy évben Menczer 
Tamás lesz a körzet országgyű-
lési képviselője, akire 33 615 
(47,49%) fő voksolt, míg Szél 
Bernadettre 31 217 (44,10%) 
szavazat érkezett. 

A korábban LMP-s majd 
független képviselő, Szél Ber-
nadett így nem került be az új 

parlamentbe. Hogy hol és mivel 
folytatja egyéni karrierjét, arról 
lapzártánkig nem nyilatkozott, 
de a választások előtt azt mond-
ta, ilyen forgatókönyve nincs és 
nem az ő személye a fontos.

Menczer Tamás Facebook 
bejegyzése az eredmény megis-
merése után: „Köszönöm Az el
múlt hónapokban rengeteg bizta
tást, jó szót, mosolyt, támogatást 
kaptam a budakörnyéki emberek
től. Mindenkinek hálásan köszö
nöm! Ma is, továbbra is a kö zös
ségekben hiszek, a budakörnyéki 

emberek számíthatnak rám. Tu
dom a feladatomat. Mindent meg 
fogok tenni, hogy a munkámmal 
azok bizalmát is kiérdemeljem, 
akik most nem rám szavaztak. 
A kampány és a választás véget 
ért. Most megkezdjük, folytatjuk 
Budakörnyéke építését, erő sí 
tését.”

Cikkeink a kampányról 
és az eredményről itt olvashatók:

 https://budaorsinaplo.hu/
?s=voks+2022

Forrás: valasztas.hu 
Fotó: menCzer tamás Fb. oldala
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R E N D K Í V Ü L I  K É P V I S E LŐ - T E S T Ü L E T I  Ü L É S V O LT

Kevés napirend, de hosszas 
politikai pengeváltás 

A politikai pengeváltás 
a liberális polgármester 
és a Fidesz helyi képvi-
selői között már a napi-
rendek előtti hozzászó-
lásoknál kezdődött, 
majd a harmadik napi-
rendnél, ami egy frank-
hegyi ingatlan kisajátí-
tásáról szólt, folytató-
dott és a negyediknél, a 
Magyar Önkor mány za-
tok Szövets é gé nek 10 
pontjánál ért véget. 
Ekkor a fideszesek kivo-
nultak a teremből. Így a 
mindössze hét előter-
jesztésen, ami hat 
témát ölelt fel, közel 
két óra alatt jutott túl a 
március 23-i rendkívüli 
ülésen a képviselő-tes-
tület.

 Ami az érdemi rész: egy-
hangú igennel hoztak ar-

ról határozatot, hogy az önkor-
mányzati intézmények energia 
beszerzéséhez a múlt hónapban 
elfogadott éves költségvetéshez 
képest további 400 millió forintot 
csoportosítanak át, tekintettel az 
energiaárak szinte tervezhetetlen 
növekedésére. Továbbá az ezzel 
kapcsolatos közbeszerzésen is 
szigorítottak. Szintén egyhangú-
lag szavazták meg, hogy az Illyés 
Gyula Gimnázium a Templom 
téren található önkormányzati 
ingatlanban átmeneti szállást 
nyújtson a hozzájuk érkező ukrán 
menekülteknek, illetve a Budaör-
si Latinovits Színház egy előadá-
sának a bevételét felajánlhassa a 
menekültek támogatására. Egy 
másik napirendben csekély érté-
kű plusz támogatást kért és ka-

pott a színház a költségvetésben 
jóváhagyotthoz képest, ahogy a 
Budaörs Fesztivál szervezője is. 
Nem volt vita arról sem, hogy az 
iskolai műfüves pályák pályázati 
pénzből történő felújításához az 
önkormányzat biztosítja az ön-
részt.

Amiről azonban igen érde-
kes, bár aki nem itt élte le az el-
múlt mintegy 30 évet Budaörsön, 
annak számára igen nehezen kö-
vethető vita alakult ki az a Frank-
hegy fejlesztése, pontosabban 
nem fejlesztése. A konkrét elő-
terjesztés szerint a Szarvas utcá-
ban lévő egyik ingatlan tulajdo-
nosa, Szél Attila (aki maga is szót 
kért és az SZMSZ-ben biztosított 
két percet meg is kapta a testületi 
ülésen) azt szerette volna elérni, 
hogy az önkormányzat sajátít-
son ki egy korábban közútnak 
kimért darabot a telkéből, amiért 
X millió forintot fizessen neki. 
A jegyző, dr. Bocsi István úgy 
fogalmazott, hogy nem akarják 
kisajátítani, mert sem szüksége 
nincs rá az önkormányzatnak, 
sem pénze. Hogy ennél jóval bo-
nyolultabb azonban a helyzet, azt 
jól tükrözi, hogy erről már több 
mint húsz éve pereskedik egy-
mással az önkormányzat és Szél 
Attila. Ahogy bizony a Frankhe-
gyen több ingatlan tulajdonosa is 
perben áll az önkormányzattal, 
mert míg ők azt szeretnék, hogy 
elsősorban a közösség finanszí-
rozza ott az infrastruktúrát, az 
önkormányzat álláspontja, hogy 
tegyék ezt az ott élők saját for-
rásaikból, egyezzenek meg egy-
mással, mint például történt az 
a város nyugati végében, a Csiki 
környékén.

A vita során a Fidesz két 
képviselője, Czuczor Gergely és 
Löfler Dávid – ahogy azt tették 
egyébként korábban is, például a 
közmeghallgatásokon, amelyek fő 
témája az utóbbi években szinte 

kizárólag a Frankhegy ügye volt 
– elsősorban azt kérte számon 
Wittinghoff Tamás polgármes-
teren, hogy miért akadályozza e 
városrész fejlődését. Míg a pol-
gármester azzal próbálta szem-
besíteni őket, hogy önmaguk-
nak mondanak ellent, amikor 
egyszer a város már-már túlzott 
zsúfoltságát kifogásolják, más-
kor meg azt szeretnék, hogy az 
utolsó, nagyobb zöldterület is 

beépülhessen. A polgármester és 
a jegyző emlékeztetett arra, hogy 
már született kompromisszumos 
egyezség az önkormányzat és 
a frankhegyiek között, de azt a 
telek tulajdonosok rúgták fel, illet-
ve azt se lehet igazán tudni, kinek 
van valóban felhatalmazása töb-
bek nevében tárgyalni, mert utó-
lag mindig kiderül, hogy akivel 
éppen egyeztettek, annak nincs.

Szél Attila mindenesetre 
egyelőre nem kap pénzt az ön-
kormányzattól kisajátítás jogcí-
men, mivel csak a két fideszes 
képviselő szavazott nemmel az 
előterjesztésre és Kisberk Ba-
lázs gazdakörös tartózkodott. A 
vita során egyébként ő tette fel 
az egyetlen, valóban a napirend 
tárgyára vonatkozó kérdést, de 
vélhetően nem kapott rá számára 
is megnyugtató választ.

A negyedik napirend egy elvi 
állásfoglalás volt arról, hogy a 
budaörsi képviselő-testület is 
egyetért a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége által kiadott 
10 ponttal az önkormányzatiság 
helyreállításáról. A szavazás előtt 
azonban a két fideszes képviselő 
kivonult a teremből, tiltakozásul, 
amiért Wittinghoff Tamás mint 
ülésvezető többször megvonta a 
szót Czuczor Gergelytől.  

Napirend előtt Löfler Dá-
vid arra hívta fel a figyelmet, 
hogy Szél Bernadettet „csíkpla-
kátokkal” hirdetik, és ezek majd 
a választások után szennyezik a 
városképet. Hauser Péter (BFE) 
a fizikoterápia épülete mellé 
akadálymentesítést, továbbá egy 
megsüllyedt járdaszakasz helyre-
állítását és öntözőrendszert kért 
a Rózsa utcai oviba. Stift Nándor 
(BFE) a lakótelepi szökőkútnál a 
lépcsők helyrehozatalát sürgette 
meg. Lőrincz Mihály irodaveze-
tő – videón bejelentkezve – azt 
ígérte, intézkednek. Több köszö-
net is elhangzott korábban felve-
tett problémák megoldásáért.

bővebben:

 https://budaorsinaplo.hu/keves-

napirend-de-hosszas-politikai-

pengevaltas-a-mai-kepviselo-

testuleti-ulesen/
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A zöldhulladék-
elszállítás feltételei

Az FKF is elszállítja 
az ingatlanok elé 
kihelyezett kerti 
zöldhulladékot 
március 1-től nov-
ember 30-ig heten-
te egyszer, ugyan-
olyan feltételekkel, 
ahogyan a korábbi 
szolgáltatók. 

 Az FKF kéri, hogy a zöld-
hulladékot legkésőbb a la-

kókörzetre érvényes elszállítási 
napon reggel 5 óráig, járműve-
ikkel megközelíthető, jól látha-
tó helyre helyezzék a lakosok ki 
az ingatlanok elé úgy, hogy az a 
gyalogos vagy autós közlekedést 
ne akadályozza. 

Kertes családi házas öve-
zetek lakosai, akik fizetnek 
hulladékszállítási díjat idén is 
átvehetnek 10 db ingyenes zöld 
zsákot az FKF ügyfélszolgála-
tán, amit a BTG Nonprofit Kft. 
lát el a Dózsa György utcai köz-
ponti irodájában. Akinek ennél 
többre van szüksége 332 Ft + áfa 
(bruttó 422 Ft) áron vásárolhat 
ugyanitt.

AZ FKF AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL SZÁLLÍTJA EL 
A ZÖLDHULLADÉKOT:

•	 A kisdarabos zöldhul-
ladék (lomb, fa- és bokornyese-
dék, nyírt fű, gyom) bezsákolva 
legyen kihelyezve az ingatlan elé. 

•	 A zsákokat jól látható, 
a hulladékgyűjtő járművekkel 
megközelíthető helyre helyezzék 
ki úgy, hogy azok a gyalogos és az 
autós forgalmat ne akadályozzák! 

•	 Kizárólag az FKF logó-
val ellátott, “AGGLO ME RÁCIÓ 
KERTI ZÖLD HULLADÉK-
GYŰJTŐ-ZSÁK” feliratú, le-
bomló hulladékgyűjtő-zsákokat 
szállítják el, az egyéb zsákokban 
kihelyezett zöldhulladékot nem, 
kivéve az előző szolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott zsákokat, 
de azt is csak 2022. június 30-ig. 

•	 A kisebb, maximum 10 
cm átmérőjű faágakat, gallyakat is 
elszállítják, amennyiben azok kb. 
egyméteresre vannak darabolva, 
és kötegelve helyezik ki a zsákok 
mellé. Az ennél vastagabb, illetve 
ömlesztve kihelyezett ágakat nem 
szállítják el. 

•	 A zsákba kizárólag 
zöldhulladék kerüljön! Ameny-
nyiben az FKF munkatársai a 
zöldhulladékos zsákokban ház-
tartási hulladékot vagy egyéb 
nem odavaló anyagot találnak, 
a zsákot nem szállítják el. 

T Ű ZG Y Ú J TÁ S I 

TILALOM 
VAN 

MÁ R C I U S 5- TŐ L

A Budaörsi Polgár-
mesteri Hivatal ezúton 
felhívja a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, 
hogy a Nébih, a Bel-
ügy    minisztérium 
Országos Katasztró fa-
védelmi Fő  igazgató sá-
gának egyetértésével, 
Pest megyében is 
elrendelte 2022. már-
cius 5-től a tűzgyújtási 
tilalmat.

A szabadtéri tüzek szem-
pontjából a tavasz a legveszé-
lyesebb időszak, hiszen a jó 
időben egyre többen válasz-
tanak szabadtéri programokat 
vagy kezdik meg a kerti mun-
kálatokat. A veszélyt egyrész-
ről a száraz aljnövényzet és 
avar jelenti, amelyben köny-
nyen és gyorsan terjed a tűz. 
Másrészről kockázatot jelent 
az emberi gondatlanság is, hi-
szen a szabadban keletkezett 
tüzek 99 százalékát emberek 
okozzák. Arról, hogy az adott 
napon hol van tűzgyújtási tila-
lom ezen a térképen 
https://katasztrofavedelem.hu/

55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep

tájékozódhat.

Továbbá az avar- és ker-
ti hulladékok égetéséről, 
valamint a háztartási tevé-
kenységgel okozott légszeny-
nyezés helyi szabályozásáról 
szóló 4/2011-es önkormány-
zati rendelet
https://www.budaors.hu/

index.php?module=docs&

action=getfile&id=2816

értelmében a hulladékszál-
lításba bevont ingatlanokon 
zöldhulladékot égetni szigo-
rúan tilos. 

ÉS MÉG NÉHÁNY HASZNOS INFORMÁCIÓ

• Közterületen hulladék/zöldhulladék csak a fent megadott időintervallumban helyezhető el, a 
megfelelő módon zsákolva, kötegelve. Minden más illegális lerakásnak minősül, szabálysértést 
követ el, aki nem tartja be ezeket. 

• A lebomló zsákok szavatossági ideje – anyagukból adódóan – rövidebb, megvásárlás után 
mielőbb használják fel. 

• A begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom) komposztálás után 
újra visszakerül a természetes körforgásba, ezért nagyon fontos a hulladék tisztasága, ne kerül-
jön bele kórokozótól vagy kártevőtől fertőzött hulladék, illetve semmi olyasmi, ami nem kom-
posztálható zöldhulladék. 

bővebben:  https://budaorsinaplo.hu/a-zoldhulladek-elszallitas-feltetelei/
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 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 

A fül-orr-gégészet nagyüzem
Egy-két napos légúti 
panaszokkal még ne, 
több héten át elhúzódó 
tünetekkel viszont fel-
tétlenül keressük fel 
háziorvosunkat vagy a 
fül-orr gégészetet – 
tanácsolja dr. Beke 
Zsuzsanna, aki tizen-
négy éve dolgozik a 
Budaörsi Egészségügyi 
Központban. Az övé az 
egyik legleterheltebb 
terület a járóbeteg-ellá-
tásban. Miért? 
Cikkünkből kiderül.

Fül, orr, arcüreg, garat, gége, 
nyálmirigyek, pajzsmirigy, a fejen 
és a nyakon található nyirokcso-
mók – e létfontosságú szervek 
megbetegedéseivel foglalkozik a 
fül-orr-gégészet. Mennyire gyako-
riak ezek a problémák? 2018–2019-
ben évente több mint kilencezer 
fő, az összes páciens 5,9 százaléka 
ezt a szakrendelést kereste fel a 
budaörsi járóbeteg-ellátásban. A 
koronavírus-járvány miatt azután 
sokan távolmaradtak, megjelentek 
viszont új betegek a COVID gyak-
ran elhúzódó, illetve visszamaradó 
tüneteivel: krónikus köhögéssel, 
szaglásvesztéssel.

A fül-orr-gégészeti ellátás nem 
beutalóköteles. Ennek logikus há-
tulütője, hogy olyanok is felkeresik, 
akiket háziorvosuk saját hatáskör-
ben ugyanolyan jól el tudna lát-
ni, vagy a megfelelő diagnózissal 
másik szakrendelésre irányítana. 
Helyszíni várakozásra a betegek-
nek azért is számítaniuk kell, mert 
a szakma sokrétűsége miatt az egy 
betegre fordított idő jószerivel kal-
kulálhatatlan, néhány perctől fél 
óráig is terjedhet, így az időpontra 
hívás nem jön szóba. Sürgős esetek 
is elképzelhetők: a vérzéssel, fulla-
dásos tünetekkel érkezőket nyilván 
előre kell venni, mint ahogy a kis-
gyerekeket és az állapotos nőket is. 

A fül-orr-gégészetre érkezőknek bi-
zony az átlagosnál türelmesebbnek 
kell lenniük!

A szakrendelésen elsősorban a 
budaörsi és herceghalmi páciense-
ket látják el, máshonnan érkezőket 
csak akkor, ha az időbe belefér. Az 
utóbbi hetekben ugyanakkor az in-
tézmény a sebészet mellett éppen 
a fül-orr-gégészet szolgáltatásait 
ajánlotta föl először humanitárius 
alapon, majd központi rendelkezés 
alapján az Ukrajnából menekülő 
rászorulóknak. (Földrajzi elhelyez-
kedése folytán Budaörsöt a mene-
külthullám egyelőre kevéssé érinti, 
a növekmény pár tucat beteget 
jelent.)

Nem csoda, hogy ilyen terhelés 
mellett a Budaörsi Egészségügyi 
Központ kiemelt figyelmet fordít a 
szakterületre. Jelenleg a hét min-
den napján van fül-orr-gégészeti 
szakrendelés, a feladatot hat szak-
orvos látja el, a gördülékeny admi-
nisztrációt és a szakmai segítséget 
hosszú évek során összeszokott 
asszisztensi háttér biztosítja.

Beke Zsuzsanna, aki tizennégy 
éve dolgozik az Egészségügyi Köz-
pontban, a társszakmákkal való 
együttműködést emeli ki. Jellemző-
en ilyen terület a góckutatás a szer-
vezetben, illetve bizonyos fogászati 
esetek esetében is összedolgozásra 
lehet szükség. A szakmák összehan-
golt munkáját igényli a szédülés, 
a fülzúgás kivizsgálása is, amiben 
az ideggyógyászati, hallás- és kép-
alkotó vizsgálatok eredményei 
együttesen alapozzák meg a diag-
nózist, határozzák meg a terápiát. 
Onkológiai vonatkozású feladata 

a szakrendelésnek a tumorszűrés, 
főleg a garat-gége daganatok diag-
nosztizálása érdekében.

A budaörsi fül-orr-gégészek 
számos alapvizsgálatot – ide értve 
az endoszkópos vizsgálatokat is – 
el tudnak végezni saját rendelőjük-
ben, továbbá házon belül érhető el 
a radiológia (röntgen, ultrahang) 
és a labordiagnosztika (vérvétel, 
váladéktenyésztés). CT- és MR-
vizsgálatra a János Kórházba kap-
nak beutalót a betegek, szövettani 
mintavételre is oda kell menniük, 
ha szükséges. Kórházi ambulancián 
történő videoendoszkópos vizsgá-
latra vagy műtétre szükség szerint 
a Szent Imre Kórházba, a János Kór-
házba vagy a Fül-Orr-Gégészeti és 
Fej-Nyak Sebészeti Klinikára tudják 
beutalni a pácienseket.

Mivel külön gyerekrendelés 
nincs, a kisgyerekkori fülgyulla-

dások és felső légúti fertőzések jó 
részét a szakrendelés látja el, gyak-
ran a házi gyermekorvos kérésére. 
A kisgyerekkori halláspanaszok 
részletes kivizsgálására a Heim Pál 
Kórházzal vannak kapcsolatban, 
műtéti indikációval is oda küldik a 
kis betegeket.

A budaörsi fül-orr-gége szak-
rendelés rövidesen új tevékeny-
séggel bővül – számol be Beke 
Zsuzsanna. Jelentős eszközberu-
házással süketkamrás komplex 
audiológiai vizsgálatot és tim pa-
no metriát (a középfül fizikai vizs-
gálatának speciális módszere) is 
végezni tudnak majd szakavatott 
audiológus asszisztens segítségé-
vel. (Jelenleg ehhez külső céghez 
kell fordulni.) Az eljárás lehetőséget 
ad a halláscsökkenések differen-
ciáldiagnosztikájára, a megfelelő 
terápia kiválasztására, valamint hal-
lókészülék felírására, ha szükséges.

Tavasztól őszig a rendelé-
sen megjelenők nagy csoportját 
képezik az allergiás betegek. Al-
lergiavizsgálatra tovább tudják 
őket küldeni az intézmény saját 
allergológiájára; a terápia haté-
konyságát, a nyomon követést, a 
szövődmények kezelését maguk 
végzik. Megjegyzendő, hogy „sze-
zonban” az allergiás tünetek csil-
lapításán van a hangsúly, a kivizs-
gálást inkább a csendes időszakra 
halasztják, nehogy éppen a tesztek 
provokálják ki a szimptómák sú-
lyosbodását.

Beke Zsuzsanna végül arra 
kéri a betegeket, hogy egy-két 
napos légúti panaszokkal még 
ne siessenek a fül-orr-gégészetre. 
A kisebb fertőzések gyakran ma-
guktól gyógyulnak, néhány napos 
pihenéssel, láz- és fájdalomcsilla-
pítással, váladékoldó köptetők sze-
désével házilag kikezelhetők; a táp-
pénzre vételről elég a háziorvossal 
konzultálni. Elhúzódó, többhetes 
panaszokkal viszont annál indo-
koltabb felkeresni a szakrendelést, 
akár fertőzésről, akár allergia, gyul-
ladás vagy esetleg tumor gyanújá-
ról van szó.

SZÉLES ALAPOKON 
NYUGVÓ TUDÁS

Dr. Beke Zsuzsanna szakorvosként több mint három évtizedes 
kórházi és rendelőintézeti tapasztalattal rendelkezik. A felnőttek 
gyógyítása mellett gyerekfülészettel is foglalkozott, továbbá 
akupunktúrás végzettséget és természetgyógyászati rutint is 
szerzett. 14 éve elkötelezett tagja a budaörsi szakrendelő 
orvoscsapatának.
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P E T Í C I Ó VA L T I LTA KO Z N A K A KŐ H E G YI E K

Mobil-átjátszótorony 
épül a Víztorony utcában

Egy olvasónk jelzése 
szerint 2022. március 
14-én, Budaörsön, a 
Víztorony utcában lévő, 
Fővárosi Vízművek terü-
letén építési munkála-
tok kezdődtek és az 
építkezésen dolgozóktól 
azt a tájékoztatást 
kapta, hogy „10 méter 
magasságú, Vodafone 
mobil átjátszó torony 
épül”. Vajon milyen 
hatással lehet ez a kör-
nyéken élőkre és kivel 
egyeztettek erről? – 
merült fel.  
Lapzártánkkor még tart 
az engedélyeztetés, de 
a kivitelező szerint csak 
a régi, rozsdás tornyot 
cserélik ki.

 A mobil-átjátszótornyok 
te le pítési helyének és üze-

mel tetési körülményeinek a 
kör nyező ingatlanokra kifejtett 
kör nyezet károsító és forgalmi 
érték csökkentő hatását több ta-
nulmány is vizsgálta már. Ezek 
egyikét ismerteti Horváth Kál-
mán a BME Általános és Felső-
geodézia tanszékének profesz-
szora még 2020-ban a Geodézia 
és Kartográfia cím szaklapban 
megjelent cikkében, aminek a lé-
nyege nagyon röviden, hogy „az 
átjátszótornyok üzemeltetőjének 
kétségtelen érdeke, hogy a torony 
helyének kiválasztása során az op
timális üzemképességet, valamint 
gazdaságilag a legkedvezőbb tele
pítési körülményeket vegye figye
lembe. Az optimális telepítési kö-
rülmények azonban ellentmon-
danak a torony környezetében 
élő lakosság környezetvédelmi 
és ingatlanforgalmi érdekének. 

A torony léte és üzemelése ugyanis 
a környező ingatlanok sérelmére 
szükségtelen zavarást idéznek elő, 
amely káros hatással van a kör
nyéken lakók életkörülményeire, 
valamint a tulajdonukat képező 
ingatlanok forgalmi értékére”. 
(A teljes tanulmány itt olvasha-
tó el: https://budaorsinaplo.hu/
wp-content/uploads/2022/03/
tanulmany.pdf)

Mindezt  azért idézzük fel, 
mert egy olvasónk jelezte, hogy 
2022. március 14-én, Budaörsön, 
a Víztorony utcában a Fővárosi 
Vízművek területén építési mun-
kálatok kezdődtek és az építke-
zésen dolgozóktól azt a tájékoz-
tatást kapta, hogy „10 méter ma
gasságú, Vodafone mobil átjátszó 
torony épül”. 

„A műszaki ügyosztályra 
semmilyen kérelem ezzel kapcso
latban nem érkezett” – tudtuk 
meg Lőrincz Mihálytól, a buda-
örsi önkormányzat irodavezető-
jétől. Csík Edina főépítész pedig 
arról tájékoztatott, hogy a 6 mé-
ternél magasabb torony építési 
engedély köteles. Mivel azonban 
– sajnos ezt már gyakran leírtuk 
– ezt az engedélyt 2013 óta nem 
az önkormányzatoktól kell kérni, 
sőt, az önkormányzat hivatalosan 
a járásközpontban kiadott építési 
engedélyekről automatikusan hi-
vatalos tájékoztatást sem kap „mi 
is tájékozódunk az ingatlan tulaj
donos Fővárosi Vízműveknél illet
ve a Vodafonenál” – tette hozzá 
Lőrincz Mihály.

A tájékozódás tehát több 
szálon is megkezdődött, hiszen 
olvasónk ugyancsak megkereste 
levélben az építéshatóságot majd 
más hatóságokat.

Természetesen lapunk is el-
küldte kérdéseit egyebek között a 
Vodafone és a Vízművek sajtóosz-
tályára. Március 20-án a Voda-
fone PR menedzserétől, Halmosi 
Imolától a Vantage Towers Ma-
gyarország hivatalos állásfogla-

lását kaptuk meg. Eszerint: “A 
Vantage Towers Magyarország 
sajtóosztályán elmondták, hogy 
Budaörsön, a Víztorony utcában a 
Vodafoneból a tavalyi évben jog
utódlással kivált Vantage Towers 
végez építési munkálatokat. A vál
lalatnak a Fővárosi Vízmű Zrt.vel 
van bérleti szerződése, amelynek 
alapján vállalták, hogy a jelenleg 
nagyon rossz állapotban lévő rozs
dás oszlopot felújítják, kicserélik. 
A szerződés értelmében a Vantage 
Towersnek jókarbantartási kö
telezettsége van, ami annyit tesz, 
hogy a használat során az épít
mény állagát meg kell óvni, továb
bá az élet, egészség, a köz és va
gyonbiztonság védelme érdekében 
az építmény műszaki állapotát 
rendszeresen felül kell vizsgálni és 
a szükséges átalakítási, felújítási, 
helyreállítási munkálatokat el kell 
végezni. Ezen okból kifolyólag kez
dődtek meg a munkálatok az em
lített utcában.”

Ehhez képest a helyszínen azt 
láttuk, hogy egy új torony lábaza-
tához készül az alap. És ugyan-
ezt állapították meg a lakossági 
megkeresésre helyszíni szemlén 
a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság  munkatársai, akik erről 
jegyzőkönyvet vettek fel, amely-

ben rögzítették, hogy ez szerintük 
sem karbantartás és hatóságilag 
felfüggesztették a beruházást. 

A hatóságok megkeresésével 
párhuzamosan egy másik olva-
sónk lakossági tiltakozási akci-
óba is kezdett, hiszen amíg nincs 
végleges döntés és a torony mégis 
megépül, fennmaradási engedélyt 
később is kaphat - mondta el la-
punknak. Néhány nap alatt több 
mint ezren írták alá az interne-
ten a petíciót. Az indoklás, hogy 
azért nem szeretnék az adótor-
nyot, mert a Kőhegy kiemelten 
védett természeti környezet és 
egészségvédelmi okokból. 

Az eseményeket lapunk fo-
lyamatosan követte online új-
ságunkon, és az utolsó cikkünk 
alatt egy kommentben ezt a 
levelet olvashattuk: „... Kedves 
Hölgyem! Engedje meg, hogy a 
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Vantage Towers Zrt. részéről tájé
koztassam a Budaörs kőhegyi osz
lopcseréről, illetve nyomatékosan 
kérem, hogy valótlan állításokra 
petíciót ne alapozzon, mivel ezzel 
sokakat félrevezet. A tisztánlátás 
kedvéért a tények: 1. A Kőhe-
gyen a Vízművek területén egy 
10 méteres monopol torony állt 
immáron több mint 20 éve hír-
közlési eszközökkel (korábban 
PP mikro antennák, 2G és 4G 
technológia volt rajta a felújítás 
előtt); 2. A Kőhegyen a Vízmű
vek területén lévő torony a Vízmű 
tulajdona, amelyet a Vantage 
Towers Zrt bérel, tehát nem a 
Vantage Towers Zrt tulajdona. 
3. Mivel a torony szerkezete az el
múlt évtized során elrozsdásodott 
és az elmúlt hónapok szélterhelése 
miatt is életveszélyessé vált, ezért 
szükségessé vált annak felújítá-
sa, melyet a Vantage Towers Zrt 
vállalt. 4. Nem új torony kerül 
telepítésre, hanem a korábban 
ott lévő kerül felújításra, meg-
erősítésre. A felújítás következ
tében ugyanaz a torony kerül 
vissza, amely korábban is ott volt 
(pont ugyanakkora méretben), 
csak modernebb és nem rozsdás 
pányvázattal, új festéssel, és a föld 
alatti betonlábak megerősítésével, 
mivel erre 20 évenként szükség 
van. 5. Nincs olyan szabály, hogy 
adótorony 500 méteres körzetében 
nem lehet lakóház, hiszen rengeteg 
lakóház tetején is található adóto
rony, különben nem működnének 
a mobilhálózatok. 6. Ugyan az 
5G antennák EMF kisugárzása 
kisebb a korábbi 2G, 3G és 4G an
tennákénál (amúgy mindegyik eü 
határérték alatt működik), de ez a 
bázisállomás korábban sem volt 
alkalmas és a felújítást követően 
sem lesz az 5G technológiára. 7. 
Mobil bázisállomás felújításához 
(azaz egy rozsdás oszlop elvitelére, 
felújítására, majd az eredeti hely
re történő visszahelyezésre) nem 
szükséges a város engedélye. Az 
oszlopra történő rádiótechnikai 
eszköz telepítéséhez az NMHH 
engedélye szükséges, de egyelőre 
az oszlop felújítása folyik, a fel
újítást követően telepíthető vissza 
rá rádiótechnikai eszköz, ahogyan 
korábban a felújítás előtt is volt. 
Kérem, hogy a fenti tényeket is te
gye közzé, változtatás nélkül. Tisz

telettel, Dr. Budai J Gergő vezér
igazgató Vantage Towers Zrt.” 

Mivel az önkormányzattól 
mi még ekkor is azt a választ 
kaptuk, hogy „tájékozódnak”, és 
a szolgáltató sajtóosztálya sem 
válaszolt újbóli megkeresésünk-
re, közvetlen is megkerestük a 
vezérigazgatót. Szóban is meg-
erősítette, hogy nem új tornyot 
építenek, hanem az elrozsdáso-
dott korábbit cserélik ki. Továb-
bá, hogy ennek ellenére (mivel 
a cseréhez nem kell engedély, 
csak egy új toronyhoz) időköz-
ben megkérték az engedélyt 
a NMHH-tól, aminek a meg-
adására várnak, és addig, amíg 
megkapják, nem folytatják a 
kivitelezést. A budaörsi önkor-
mányzat ez ügyben nem hatóság, 
illetve másfajta jogköre sincs, de 
természetesen tájékoztatni fog-
ják, és munkatársaik hamaro-
san egy lakossági tájékoztatást 
is tartanak. Kérdésünkre pedig, 
hogy gyakori-e egy-egy adó-
torony építésekor a környéken 
élők tiltakozása a vezérigazgató 
azt felelte, hogy nem, ők például 
ebben az évben már több tucat 
toronynál tartanak, amelyek-
re folyamatosan kerülnek fel az 
antennák, és egyedül ennél az 
egynél merült fel probléma. Ami 
az adótornyok egészségügyi 
károsító hatását illeti: minden 
jogszabályi előírást, korlátozást 
szigorúan betartanak – szögezte 
le dr. Budai J. Gergő. Azt pedig 
már mi tesszük hozzá további 
szakcikkeket átlapozva, hogy 
a 800 és 1900 MHz közötti rá-
dió-frekvenciás (RF) sugárzást, 
amely nem-ionizáló sugárzás, 
ne keverjük össze a nagyon erős 
élettani hatásokkal bíró ionizá-
ló sugárzásokkal, a röntgen- és 
gammasugárzással! Egyelőre (?) 
pedig nincs egyértelmű bizonyí-
ték arra, hogy a határérték alatti 
expozíció esetében lennének bi-
ológiai hatások. Ugyanakkor azt 
sem meri kijelenteni senki, hogy 
kizárt valamilyen káros hatás, 
ezért az elővigyázatosság min-
denképpen fontos és a lakosság 
részéről jogos, hogy legalább tá-
jékoztatást kapjanak arról, hogy 
mégis mi épül és miért az ottho-
naik mellett.

ee 

RADIOAKTÍV GYÓGYSZER ELŐÁLLÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ  
KUTATÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT VETTE KEZDETÉT

A RADIOPHARMACY Laboratórium Kft. 2040 Budaörs Gyár utca 2. szám alatti telephelyén a vállalkozás új 
kutatásfejlesztési projektje kezdődött meg 2021.nyarán.  A projekt célja:  új radioaktív gyógyszer kifej-
lesztése tüdő inhaláció és a sentinel nyirokcsomó scintigráfiás vizsgálatára. A projekt megvalósítására a  
RADIOPHARMACY Laboratórium Kft. 198 800 000Ft támogatást nyert a 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV pályázati 
kiíráson a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázat keretéből.

•	 A PROJEKT CÍME: 68Ga izotóppal jelzett HSA nanokolloid diagnosztikum kifejlesz-
tése a tüdő inhaláció és a sentinel nyirokcsomó scintigráfiás vizsgálatára

•	 A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 198 800 000Ft
•	 A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 77,35%
•	 A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2024.06.30.
•	 PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00005

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:  Projekt célja: Olyan diagnosztikai célú radiofarmakon előállítá-
sát tervezzük, melynek mérete 20nanométer közeli és pozitron sugárzó izotóppal van jelezve, így lehetővé 
válik a legjobb feloldóképességű PET/CT berendezésekkel a különböző megbetegedések (pl tüdőtumor), 
korai diagnosztizálása az alkalmazott terápia eredményességének követése, valamint a betegség esetle-
ges kiújulásának kimutatása. A hazánkban meglevő 15db PET/CT berendezés már önmagában is számos 
lehetőséget ad ilyen specifikus radiofarmakonokkal történő vizsgálatra. 
A kifejlesztett diagnosztikai készet hatóanyagának inhalációs módszerrel történő applikációja lehetővé 
teszi a tüdő regionális gázcseréjének vizsgálatát minden tüdőbetegségben, illetve a tumordiagnosztikai 
vizsgálatok és terápia elősegítésében alapvetően fontos sentinel nyirokcsomók kimutatását sub cutan 
alkalmazás esetében.
A projekt keretei között létrejövő új diagnosztikum a gyakorlatban is hasznosítható jelentős innovációs 
tartalmú, nemzetközileg is újdonságnak számító termék az hiszen, fejlesztése a vállalkozás saját szaba-
dalmán alapul, továbbá jelentős klinikai– inhaláció útján a tüdő ventillációs képességének vizsgálata, sub 
cutan pedig sentinel nyirokcsomók felderítése - hasznossággal bír.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: RADIOPHARMACY Laboratórium Kft., Jánoki Gergely, Dr. Jánoki Győző
2040 Budaörs Gyár utca 2., tel: +36 (30) 900 1483, +36 (30) 952 4683,
email: g.janoki@radiopharmacylab.hu, honlap: http//:radiopharmacy.hu

A 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00005 számú projekt  
a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással,  
a 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV  pályázati program finanszírozásában valósul meg.
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a fővárostól mindössze 15 percnyi autóútra, Herceghalmon
  

ínycsiklandozó kulináris élmények
  

Abacus wellness birodalom
  

feledhetetlen élmények „kicsiknek és nagyoknak”
  

20% italkedvezményre jogosító kupon*

 *mely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Forza bárban történő italfogyasztás során
A csomag foglalható a honlapon, telefonon vagy emailben.

Napsütötte vakáció

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.    Tel: +36-23-532-360   www.abacushotel.hu

az Abacus hotelben
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A T E R M É S Z E T I  A D OT TS ÁG O K I S  H ATOT TA K A K I A L A K Í TÁ S R A

INTERSPORT flagship store 
áruház nyílt 

Újranyílt március 24-én 
délután a budaörsi 
INTERSPORT, de ezúttal 
úgynevezett flagship 
store áruházként.  
Az átépítés után 2654 
négyzetméteres értéke-
sítési területen 30 szak-
értő munkatárs segíti a 
sportrajongó vásárlók 
eligazodását a saját-, a 
nemzetközi márkák és 
trendek között a futás, 
a kerékpározás, az 
outdoor/túra, a fitnesz 
és egyéb sportágak 
területén.
 

„Sportélmény új dimenzióban” – így 
hangzik az INTERSPORT célkitű-
zése és egyben mottója, mely a 
Budaörsön megújult és a Győrben 
és Budapesten újonnan nyitott 
áruházak berendezését és árukíná-
latát is jellemzi. A budaörsi áruház 
úgynevezett flagship store-ként is 
funkcionál, aminek a tervezésében 
az INTERSPORT Retail Architecture 
csapatát Magyarország páratlan 
természeti adottságai, tavai és 
határtalan terei inspirálták. Ezen 
hatások mutatkoznak meg az áru-
ház dizájnjában, kialakításában. A 
gyerekekről sem feledkeztek meg, 
mert amíg a felnőttek vásárolnak, 
addig a kicsik felmászhatnak a 
Galyatető-kilátó kicsinyített má-
sára, és onnan egy biztonságos 
csúszdán érkezhetnek meg a gye-
rekbarát outdoor/túra/kirándulás 
élményterületre.

Magyarországon ez már a 
tizenharmadik áruház, melyet 
Csilléry Balázs Péter és Horváth 
Csobán ügyvezetők vezetnek: 
“Egyedülálló márkaválasztékot, 
kiemelkedő tanácsadást és a leg-

modernebb futáselemzési lehető-
ségeket kínáljuk vásárlóinknak, 
hozzájárulva ezzel egy teljesen új 
vásárlási élményhez Magyarorszá-
gon” – mondták. Hozzátéve, hogy 
Budaörsön az agglomeráció és 
akár budapesti közönség igényeit 
is szeretnék teljeskörűen kiszolgál-
ni. A családi tulajdonban üzemel-
tetett vállalkozás 1 millió eurót fek-
tetett be a helyiség átalakításába 
és bővítésébe.

Fodor Andrea, a budaörsi 
áruház vezetője így nyilatkozott: 
“A sport iránti lelkesedés mellett az 
INTERSPORT minden alkalmazottjá-
tól szakértelmet és termékismeretet, 
valamint a változatos és folyama-
tosan bővülő termékkínálattal kap-
csolatos személyes tapasztalatot 
követeli meg. A szezon legfrissebb 
trendjeivel és tanácsadással felké-
szülten várjuk a sportrajongókat “

Az INTERSPORT Magyaror-
szágon összesen 14 000 négy-
zetméter területen, 14 áruházzal, 
valamint 2 franchise partnerrel 
van jelen. A magyar áruházakban 
összesen 220 fő dolgozik, és a vál-
lalat jövőbeli célkitűzései között 
szerepel, hogy az elkövetkezendő 
2-3 évben újabb 6-10 áruházat 
fog megnyitni, különös tekintettel 
Budapestre és a Nyugat-magyaror-
szági régióra.

A KERÉKPÁROZÁS 
IRÁNT MEGNŐTT 

A KERESLET 

A budaörsi flagship store újraterve-
zésénél jelentős szerepet játszott a 
kerékpárok iránti folyamatosan nö-
vekvő kereslet: az áruházban impo-
záns környezetben, közel 500 négy-
zetméteren lesz lehetőség minősé-
gi és széles termékkínálat közül vá-
lasztani és bármikor szervizeltetni. 
A termékkínálatot nagymértékben 
meghatározza a teljesen felszerelt 
túra- vagy komfortkerékpárok irán-
ti erős kereslet, továbbá a terepre 

jobban megfelelő cross kerékpárok 
és a sportos mountainbike kerék-
párok iránti érdeklődés is. Mind-
emellett az e-kerékpár szegmens-
ben a kereslet Magyarországon is 
folyamatosan növekvő tendenciát 
mutat: a magyar vásárlók körében 
a kényelmi és túra e-kerékpárok, a 
cross e-kerékpárok és az e-MTB-ok 
iránt is nagy az érdeklődés.

 

AZ „ÚJ SPORT
VILÁGOT” A LÁB
ANALÍZIS IS SEGÍTI

A termékek és márkák széles válasz-
tékának köszönhetően szinte min-
den sportélményhez találunk egy-
egy ruházati márkát is. A teljesség 
igénye nélkül jelen van az Adidas, 
a Nike, a Puma, az Under Armour, 
a Helly Hansen, a Columbia, a The 
North Face, a McKinley, az Ortovox 
és még sok világmárka is. A felso-
roltak közül majd mindegyik brand 
képviselteti magát fenntartható 
módon előállított, magas minősé-
gű és stílusos termékekkel.

Az ország egyik legmoder-
nebb lábanalízis gépét is kipró-
bálhatják az érdeklődők az áruház 
nyitóajánlata keretében. Az elemző 
berendezések és az értékesítő sze-
mélyzet hozzáértése az optimális 
futócipő megtalálását jelentősen 
megkönnyíti.
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MA R KO V I C H B É L A:  „ I T T  N I N C S E N E K I D E G E N E K ,  C S A K B A R ÁTO K , 
A K I K M É G N E M I S M E R I K E G YMÁ S T.”

A Mapei „évértékelője”
Az építőipar, a Mapei és 
személyes életének a 
jövője is a folyamatos 
képzéseken múlik – 
állítja Markovich Béla, a 
budaörsi központú 
Mapei Kft. ügyvezetője. 
A cég szokásos évértéke-
lőjét március végén tar-
totta. A Budaörsi Napló 
ezt követően készítette 
az alábbi interjút.

A sajtótájékoztatón megtudtuk, 
hogy a világgazdasági válság ellené-
re a Mapei 2021-ben is növekedett és 
2022-re is ez a cél. Azt is megtudtuk, 
hogy ennek hátterében a szakembe-
rek képzése áll, meg az innováció. És 
még mi?
- A Mapei stratégiája 25 éve ugyanaz 
és ettől vagyunk eredményesek. Ez a 
2008-2009-es és a 2012-es válság ide-
jén is bevált. Amit még folyamatosan 
tennünk kell, az a fajta kommunikáció, 
amivel segítjük a piaci szereplőket, 
hogy egyértelmű legyen, miért pont 
velünk kell házat építeni vagy akár fel-
újítani. És most, a jelenlegi válságban 
az eddigieknél is jobban részt kell ven-
nünk a szakemberek képzésében.  

Olaszországi és lengyelországi im-
portját váltja ki a nyolcmilliárd forint 
saját tőkéből épülő új üzemének 
megépítésével a Mapei Kft., amely 
2025-től indítja Sóskúton a fuga- és 
vakolatgyártást. Ezt nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt beru-
házássá nyilvánította a kormány. 
Tudom, hogy soha nem politizál, de 
hogy sikerült elérni a kormány támo-
gatását?
- Bármilyen összetételű a kormány, az 
országnak az az érdeke, hogy itt való-
suljanak meg a nemzetközi vállalatok 
beruházásai, mert ide adóznak, és ez 
nagyon komoly beruházás lesz, 6-8 
milliárd forint értékű. A Mapei-en belül 
azonban nem volt ennyire egyértelmű, 

hogy nálunk épül meg a gyár, hiszen 
versenytársunk volt Románia és Szer-
bia. Végül a magyar leányvállalat elmúlt 
évekbeli töretlen fejlődése döntött, és 
az olasz tulajdonos család tagjai teljes 
szívvel mellettünk vannak.

Mit ad át a sikereiből Budaörsnek a 
Mapei?
- Sok budaörsi dolgozik nálunk és ami-
kor új embert keresünk, mindig nagyon 
számítunk a helyiekre, hiszen 31 éve 
együtt vagyunk. Támogatjuk a helyi is-
kolákat, legutóbb a szomszédunkban 
lévő Hermant. Szívügyünk Budaörs és 
Sóskút. Az is szóba került - mivel itt nem 
találtunk az új üzemünknek megfelelő 
telket - hogy a Mapei Kft. székháza is 
átköltözik Sóskútra, de elvetettük, mert 
Budaörsön nagyon könnyen megtalál-
nak bennünket a partnereink és igen jó 
a kapcsolatunk a város vezetésével is.

Budaörsön megszüntette a Mapei 
a lakosság közvetlen kiszolgálását. 
Miért?
- Csak a lakosság közvetlen kiszolgálása 
szűnt meg, a szerződött partnereink to-
vábbra is tudnak itt vásárolni.  Mi gyár-
tók vagyunk elsősorban, így szerződés-
sel rendelkező kereskedőkön keresztül 
értékesítjük a termékeinket, számukra 
tudunk csak kedvezményt biztosítani, 
ami olykor problémát okozott. Termé-
szetesen itt helyben és a környéken is 
található négy-öt kereskedő partne-
rünk, akik árulják a termékeinket, meg-

oldásainkat, őket ajánljuk a környékbeli 
potenciális lakossági vásárlóknak.

A közéletet beárnyalja az orosz-uk-
rán háború. A Mapei is folyamatosan 
támogatja a menekülteket, és annak 
ellenére, hogy szinte nyitott a cég 
élete a folyamatos online kommuni-
kációnak köszönhetően, erről nem 
láttam sajtóanyagot.
- Hivatalosan valóban nem kommuni-
káltuk, mert teljesen természetes, hogy 
segítjük az ukrán népet. Felelős válla-
latként mindig is igyekeztünk támoga-
tást nyújtani a rászorulóknak, egy ilyen 
helyzetben pedig egyértelmű a segít-
ségünk. Az Age Of Hope alapítványon 
keresztül több száz takarót és párnát 
adományoztunk, hogy segíteni tudjunk 
azoknak, akiknek erre a legnagyobb 
szükségük van. Valamint a Baptista Sze-
retetszolgálaton és a Vöröskereszten 
keresztül tesszük meg és elsősorban 
logisztikával, szállítással segítjük őket. 

Gratulálok az év cégvezetője díjhoz, 
amit egy szaklap pályázatán nyert el 
a napokban középvállalati kategóri-
ában. A PR értékén túl mi a jelentő-
sége? Büszke rá?
- Igen, és ami miatt büszke vagyok, az 
a pályázat menete. A döntőbe jutásért 
ugyanis az ismerősöket kellett mozgó-
sítani, hogy szavazzanak rám, ami sok 
pozitív visszajelzést hozott arra, hogy 
amit csinálok, az jó. A döntőben pedig 
egy független zsűrinek sok elismert és 

nálam ismertebb cégvezető közül kel-
lett választani. És persze annak is örü-
lök, hogy amikor erről a díjról van szó, 
akkor népszerűsíthetem a Mapei-t és a 
szakembereknek kínált képzéseinket.

Végül: mi az három szó, ami eszébe 
jut és miért?
- Elsőként az, hogy Mapei. Ugye nem 
kell indokolni. Másodiknak az építőipari 
szakemberek jövője. A harmadik pedig, 
hogy még többet kell tennünk a kókle-
rek ellen, hogy ne rombolhassanak to-
vább. Biztató, hogy egyre több felnőtt 
vált szakmát és akar az építőiparban 
dolgozni, és már a fiatalok is kezdenek 
az építőipar felé fordulni, mert jól lehet 
vele keresni.

Azt hittem, hogy a három szó egyi-
ke a sport, illetve az egészséges 
életmód lesz, hiszen közismerten 
rengeteget fut, biciklizik, teniszezik, 
röplabdázik.
- A röplabdára sajnos már nincs időm, 
de a sport valóban fontos számomra. 
Az egészséges életmódhoz azonban 
még két további feltételnek teljesülnie 
kell: az egészséges táplálkozás, vagy-
is elegendő vitamin és rostos anyag 
fogyasztása. Én magam két éve nem 
eszem húst, hanem gyümölcsöt és 
megszerettem a zöldséget, a magokat. 
A másik, hogy a fizikai mellett mentá-
lisan is egészséges legyek. Ehhez fo-
lyamatosan fejlesztem magam, képzé-
sekre járok és mindent elkövetek, hogy 
megmaradjon a lelkesedésem az iránt, 
amit csinálok. Pár éve egy skót kocs-
mában láttam egy transzparenst, amit 
nálunk is alkalmazok: „Itt nincsenek 
idegenek, csak barátok, akik még nem 
ismerik egymást.”

eller erzsébet

kapCsolódó Cikkünk: 
https://budaorsinaplo.hu/mapei-

felmeres-tetozo-szakemberhiany-

lassulo-beruhazasok-emelkedo-

epitoanyag-arak/
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N E C S A K K A R ÁC S O NYKO R S E G Í TS. . .

Egy burkoló 
vállalkozó 
felajánlása

Március 16-án délelőtt 
az Esély Szociális 
Társulás irodájában 
adta át Somogyi Zsolt 
burkoló a Mesterek 
Mestere versenyen 
el nyert pénzdíját egy 
hátrányos helyzetben 
élő családnak. A szak-
embert a Mapei Kft. 
ügyvezető igazgatója, 
Markovich Béla is elkí-
sérte egy kis plusz meg-
lepetéssel kedveskedve 
a megajándékozottnak.

 A budaörsi Somogyi 
Zsolt második helyezést 

ért el a Mapei Kft. által meghir-
detett Mesterek Mestere verse-
nyen, melynek pénzdíját, 100000 
forintot jótékony célra ajánlott 
fel. Gesztusa rá is és szakmájá-
ra is jó fényt vet.  Saját, nélkü-
lözésektől sem mentes gyer-
mekkorára gondolva hozta meg 
döntését. Ahhoz, hogy az összeg 
megfelelő helyre kerülhessen, az 
Esély Szociális Társulás munka-
társaitól kért segítséget, de annyi 
kikötése volt, hogy nem kerülhet 
“alkoholista, illetve dologtalan” 
személyhez. “Kifejezetten azt a 
családot kerestem, ahol ez a nye
remény a legjobb helyen ér célba” 
– mondta. Ebben a keresésben 
Búzer Károly az ESZT intéz-
ményvezetője és Török Ildikó 
szakmai vezető volt segítségére.

A választás végül egy ápolási 
díjra jogosult, egyedülálló édes-
anyára esett, akinek élete kisfia 
körül forog, hiszen a fiú nevelé-
se, gondozása, fejlesztése egész 
embert kíván.

Búzer Károly az Esély Szo-
ciális Társulás vezetője az ese-
ménnyel kapcsolatban megje-
gyezte, amióta itt dolgozik – ti-
zenhárom éve -, azóta ez csupán 
a második alkalom, hogy ma-
gánszemély pénzt ajánl fel egy 
nehéz helyzetű családnak.

Somogyi Zsolt elmondta, 
bár mára minden gyermekkori 
célját elérte, volt életének olyan 
periódusa, amikor minden le-
hetetlennek tűnt és neki is jól 
jött volna egy ilyen segítség a 
továbblépéshez. Ez az élmény 
ösztönözte elsősorban, hogy a 
pénzdíjat felajánlja. Továbbá 
fontos számára, hogy egy bu-
daörsi családot segít vele, mert 
munkájával kapcsolatban is, ma-
gánemberként is különös gondot 
fordít arra, hogy beszerzései so-
rán helyi üzleteket, budaörsi vál-
lalkozásokat támogasson, azaz 
pénzét Budaörs vérkeringésébe 
forgassa.

B U DAÖ R S I  C I V I L  S Z E M É LYE K ,  C S A L Á D O K , 
VÁ L L A L KO Z Á S O K , PÁ R TO K I S  

M E G M O Z D U LTA K A Z U K R A J N A I  
M E N E K Ü LT E K M E G S E G Í T É S É É R T

Helyi összefogás 
az ukrajnai 
menekültekért

 

 Oroszország február 24-én 
háborút kezdett Ukrajna 

ellen. Az első napok eseménye-
iből lényegében minden elem-
ző arra a következtetésre jutott, 
hogy az orosz haditerv az ukrán 
állami vezetés és a hadsereg gyors 
összeomlására épített, ami nem 
következett be. Ebből követke-
zően azt sem lehet tudni, hogy az 
a mintegy másfél millió ember, 
akinek el kellett menekülnie az 
otthonából, mikor térhet visz-
sza. Közülük több tucat családot 
fogadtak be hosszabb-rövidebb 
ideig budaörsiek, és még több-
nek igyekeztek városunk lakói 
adományokkal segíteni, azok 
begyűjtésével és előbb a határra, 
majd a már itt lévőkhöz való el-
juttatásával. Voltak, vannak akik 
pedig logisztikához támogatják 
őket,  illetve a tapasztalatcseréhez 
és az ellátás megszervezése érde-
kében Facebook csoportok jöttek 
létre, ahol sokan ajánlják fel a 
befogadóknak a segítségüket, fő-
zést, tolmácsolást, a felnőtteknek 
munkát, a  gyerekeknek tanulási 
lehetőséget. 

Budaörs Város Önkormány-
zata is összehangolt segítségnyúj-
tást szervezett. „Arra kérem Önö
ket, hogy a segítségnyújtás haté
konyságának javítása érdekében a 
megadott elérhetőségek valamelyi
kén jelezzék, ha a menekültek el
helyezésében, ellátásában szerepet 
tudnak vállalni” - írta Wittinghoff 
Tamás polgármester. 

Zöldszám: 80 180 001, illetve 
e-mail cím: segitseg@budaors.hu

Továbbá az Egészségügyi 
Központban ingyenes egészség-
ügyi ellátást kaphatnak a menekü-
lők. A budaörsi szakrendelő köz-

finanszírozott intézményként és 
a TritonLife magánegészségügyi 
csoport tagjaként is részt vesz az 
orosz–ukrán háború elől mene-
külők ellátásában. A háború elől 
menekülő ukrán állampolgárok 
ingyenesen vehetik igénybe a 
Budaörsi Egészségügyi Központ 
24 órás sürgősségi ügyeletét, se-
bészeti és fül-orr-gégészeti szak-
rendelését, továbbá esetlegesen 
azokat a szakrendeléseket is, 
amelyekre az említett helyekről 
továbbutalják őket. A Budaörsi 
Egészségügyi Központhoz fordu-
lók orvosi ellátása várhatóan nem 
jelent érzékelhető többletforgal-
mat a helyiek számára. 

kapCsolódó Cikkeink:

https://budaorsinaplo.hu/ 

te-hogyan-segithetsz-az-ukran-

menekulteknek-haboru-a-magyar-

hatartol-par-szaz-meterre/

https://budaorsinaplo.hu/ 

egy-hatalmas-koszonet-a-

menekulteket-segitoknek/

https://budaorsinaplo.hu/ 

kurvara-faj-minden-amit-ma-lattam-

vanyai-pal-beszamoloja-a-nyugatibol/
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H O G YA N TA L Á L J  TÁ R S AT…? 6.  R É S Z

Akik évek óta keresik
A társkeresésről szóló 
cikksorozatunkban már 
szó volt arról, hogy 
40-50-60 év felett vagy 
akár még idősebb kor-
ban mire figyeljünk e 
folyamat során, hogy ne 
sérüljünk, hanem sok 
örömet kapjunk, és 
néhány egyéni történe-
tet is bemutattunk. 
Ebben a részben azokról 
lesz szó, akik évek, sőt 
akár évtizedek óta ran-
dizgatnak, keresik a iga-
zit, de hiába. Vajon mi 
lehet a háttérben? 

 A bizalom és a hűség min-
den párkapcsolat alapja – 

derült ki sorozatunk múlt havi 
cikkéből, amikor egy olyan friss 
párról írtunk, akik első látásra 
jól érezték magukat együtt, de az 
együttélés azért számukra sem 
súrlódás mentes. Bár korántsem 
merítettük még ki ezt a témát, 
lépjünk tovább. Illetve inkább 
kicsit vissza, a társkeresés elejére, 
amikor még csak fent vagyunk 
egy internetes oldalon és ismer-
kedünk. Levelezünk, virtuálisan 
beszélgetünk és találkozgatunk. 
És előre eljátsszuk a leendő part-
nerek bizalmát?

Aki még soha nem nézett 
körbe társkereső oldalon, azt gon-
dolná, hogy ez a folyamat nem 
tarthat tovább néhány hónapnál, 
és ez idő alatt vagy megtalálja 
valaki azt, akit keres, vagy feladja 
az ismerkedésnek ezt a formáját. 
Ám ez nem így van. Ugyanis az 
internetes randioldalakon szá-
mosan vannak olyanok, akik 
évekig, sőt, akár tíz-húsz évig 
élnek úgy, hogy az előbb emlí-
tett levelezgetés és találkozgatás 
a mindennapi életüknek a ré-
sze. Vannak ugyan, akik néhány 
hétre vagy akár egy-két hónapra 
is eltűnnek a többiek szeme elől, 

de újra és újra felbukkannak, és 
bizony többektől hallottam, hogy 
csak akkor jöttek rá, hogy egyszer 
már találkoztak valakivel, amikor 
ismét összefutottak az „első ran-
din”.

Vajon mi lehet az oka, hogy 
valaki huzamosabb ideig fenn 
van egy társkereső oldalon? Azért 
nem talál párt, mert mondjuk 
irreálisak az elvárásai? Vagy 
nem is akar igazán párt találni, 
de élvezi magát az ismerkedést? 
Esetleg valami egészen más?

László (nem az igazi neve, 
mert nem szeretné, hogy a bará-
tai a cikkből ráismerjenek) elmúlt 
90 éves. Igen, nem írtuk el, már 
szépkorú, és szívszabályozóval 
ugyan, de sportol, az elméje tel-
jesen tiszta, annyira, hogy autót 
vezet, szeret utazgatni, étterembe 
és gyógyfürdőkbe járni stb., te-
hát aktív életet él. Már igencsak 
nagypapa korban volt, amikor 
tizenvalahány éve elvált a nála jó-
val fiatalabb második feleségétől. 
Hatalmas szerelem volt ez annak 
idején mindkét fél részéről, több 
mint 30 évet éltek le együtt. De, 
amikor a gyerekek elköltöztek, 
a szerelem nem alakult át elfo-
gadó szeretetté, így hát azok a 
tulajdonságok, amiket koráb-
ban vonzónak találtak egymás-
ban, kiábrándítók és idegesítők 
lettek. A lazaság már tűrhetetlen 

rendetlenség, a simogatás tolako-
dás, a csendes kivárás elhanyago-
lás. A számára már második válás 
után László költözött el a pom-
pás, közös családi házukból egy 
kisebb lakásba. De – mint meséli 
–, nem bánt meg semmit. Ami 
azért furcsa, mert miközben az 
első feleségéről szinte szeretettel, 
de mindenképpen elismeréssel 
beszél, holott őt bő negyven év 
után látta csak újra tavaly, a má-
sodikról „inkább semmit” nem 
mond.

„Nem volt konkrét elkép-
zelésem, amikor regisztráltam 
több, idősebbeknek ajánlott 
társkereső oldalra, de engem 
is meglepett, hogy milyen sok, 
nálam húsz-harminc vagy még 
több évvel fiatalabb nő jelent-
kezett. Persze, mind nagymamák 
már régen, és többségük vidéki 
házában egyedül élő özvegyasz
szony. Aki szimpatikus volt, azt 
meglátogattam és nála ebédel-
tem vagy vacsoráztam, ha kérte, 
segítettem a ház körül, és utána 
szépen elbúcsúztunk. Én már 
nem akarok senkivel összebú-
torozni, senkinek megfelelni, 
viszont jól esik a figyelmesség. 
Nekik meg úgyszintén, amivel a 
vendéglátást viszonzom. Ugyan 
már, nem kell ennyi idős korban 
sem szégyellni, ha valaki szexre 
vágyik! Sok mindent pótolhat a 
tapasztalat” – teszi hozzá László, 
akit ezek után már írásban sem 
mernék „bácsinak” hívni.

Ahogy Teri nénit viszont 
nem tudnám hitelesen Terinek 
nevezni, miközben talán egy-két 
évvel lehet csak idősebb nálam. 
Huszonöt éve özvegy, egy hatal-
mas vidéki háza van, amelyikben 
több mint tíz éve teljesen egye-
dül él. Akkor regisztrált a társ-
keresőre, amikor a legkisebb fia 
is elköltözött. Mégis, amikor a 
múlt héten megkérdeztem tőle, 
hogy itt volt-e Józsi bácsi, és hogy 
sikerült az első találkozás, csak 
legyintett: „Itt volt, de már alig 
vártam, hogy elmenjen. Dehogy 
volt csúnya! Kicsit sem. De itt 

akart aludni nálam, én meg nem 
főzök, mosok, takarítok másra 
már soha. A mi korunkban meg a 
szex, ugye már nem kell. Viszont 
a kertben elkél a segítség, meg a 
ház körül, és jó, ha van kivel el
beszélgetni. Szeretem azt is, ha 
elmegyünk együtt a gyógyfürdőbe. 
Csak ne akarna mindegyik, előbb
utóbb itt aludni…” Hmmm…, 
érteni vélem?

Szonját nem ismerem, csak 
a barátnőjét, a szintén két diplo-
más Annát. Olyan ötvenesek ők, 
mint a régi harmincasok. Sokáig 
voltak szinglik mindketten, de 
Anna több mint tíz éve egy kon-
ferencián megismerte a férjét, aki 
akkor éppen vált. Így az akkor 
egy multinál felső vezető nő, bár 
soha nem hitte volna, nemcsak 
egy pasit kapott az élettől, meg 
egy háztartást a nyakába, hanem 
a férfi két tinédzser lányát min-
den második hétre, később pedig 
megszületett a közös kisfiuk is, 
aki most már a világ, de főleg a 
szülei életének a közepe. Szon-
ja azonban még mindig szing-
li, és bár sokkal kevesebb időt 
tölt együtt Annával, mint régen, 
mindig a barátnőjének meséli el 
elsőként, ha feltűnik valaki a lát-
határon. „Akiről rendre kiderül, 
hogy bár diplomás, jól szituált, 
sportos, magas és sármos, kedves 
és figyelmes, Szonja egy hét után 
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valamit mindig meg akar raj-
ta változtatni” – fedi fel az okot 
Anna, hogy miért nem lesz egyik 
lovaggal sem tartós a kapcsolat.

Edináról és Lilláról szintén 
csak hallottam, mégpedig a hat-
vanas éveiben járó Kálmántól, 
akiről lesz még bővebben szó so-
rozatunk egy későbbi részében, 
amikor a „csúnya anyagiakat” 
járjuk körbe. De a két nő történe-
te itt is érdekes. Ők ugyanis azok 
a típusú emberek – és tudatosan 
használom az „embereket” a 
„nők” helyett, mert bizony mind-
két nemhez tartozóknál vannak 
ilyenek – akik miatt a társkereső 
oldalakról nagyon negatív véle-
mény alakult sokakban. Kálmán-
nal Edina ismerkedett meg, és pár 
csetelés után azt kérte a férfitől, 
hogy hozza el az első személyes 
találkozásra a haverját is, mert ő 
ugyancsak elvinné a barátnőjét. 
Kálmán pedig még akkor sem 
fogott gyanút, hogy ebből bizony 
csúnya lehúzás lesz, amikor Edi-
na mit ajánlott helyszínként a né-
gyes találkához? Vajon mit? Egy 
igen drága belvárosi éttermet. 
A két nő csinos volt, kedves is, 
de egész este inkább egymással 
voltak elfoglalva és nem a part-
nereikkel. A számlát természe-
tesen a férfiak fizették, ahogy 
a lányoknak hazafelé a taxit is, 
mert már mind a négyen ittak. 
„Utána többször láttam még őket 
hétvégéken estefelé, mindig két fér
fival közösen egy kocsiban, és bi
zony a társkereső is folyamatosan 
feldobja a profiljukat, hol Edináét, 
hol Lilláét. Amikor pedig egyszer 

szemtőlszembe összefutottunk 
egy üzletben, Edina előbb úgy tett, 
mint aki meg sem ismer – bár le
het, hogy tényleg nem ismert meg? 
, majd mikor ráköszöntem, csak 
gőgösen annyit morgott: apukám, 
miért, mire számítottál?” – fejezi 
be a történetet Kálmán.

A hónapokig, évekig társke-
resőn lévőknek van még egy – sőt 
biztosan több – csoportja, azoké, 
akik akár hónapokig leveleznek 
ugyanazzal a kiválasztott em-
berrel, és írásban már közösen 
beutazták az egész világot, kitár-
ták egymásnak a lelküket, az első 
személyes találkozás ideje csak 
nem akar eljönni. Én magam 
nőként főként férfiakkal jártam 
így, de férfi interjúalanyaim sze-
rint a hölgyek között is vannak 
bőven, akik csak írásban, esetleg 
telefonon hajlandók kommuni-
kálni, de soha nem lehet velük el-
jutni sem a videós beszélgetésig, 
pláne a randiig. Ez utóbbi akkor 
a legbosszantóbb, amikor még a 
helyet és az időpontot is egyez-
tetik, csak éppen az illető nem 
jelenik meg.

Mi lehet az ő motivációjuk? 
Alighanem valamilyen szemé-
lyiségzavar, vagy túlzott féle-
lem, hogy nem fogok tetszeni a 
másiknak. Illetve általában ezek 
az emberek készítenek álprofilt, 
tesznek fel saját valós fénykép 
helyett celebekről fotókat, vagy 
jobb esetben húsz évvel korábbi 
sajátokat és tagadják le a valódi 
korukat. És annyira a virtuális 
térben élnek, hogy virtuálisan 
udvarolnak, udvaroltatnak ma-
guknak. Kicsit olyan ez, mint a 
hatvanas-hetvenes években volt 
a levelezőpartnerség, amikor is-
meretlen emberek számoltak be 
egymásnak az életükről, gondo-
lataikról, de soha nem találkoz-
tak. És bár ez a fajta önbecsapás 
senkire nem ártalmas – bár, aki 
valós kapcsolatot keres, annak 
bosszantó lehet, amikor kiderül, 
hogy kicsit azért őt is becsapták -, 
valahol nagyon szomorú.

Folytatjuk

eller erzsébet

a Fotók Csak illusztráCiók!
a sorozat korábbi Cikkei: 

https://budaorsinaplo.

hu/?s=tarskereses

Április 10. vasárnap 10 órától

Csokibár  
Bodza titkos meséi - 

Bodza és a tenger
zenés-táncos bábjáték  

-gyógyító mesével-  
a Batyu Színház előadásában

Hősnőnk, Bodza sorra találkozik 
olyan új, ismeretlen lényekkel, 
akiktől kezdetben fél, idegen-
kedik… de megismerésükkel 

barátságok szövődnek. 

Április 10. vasárnap 11 órától

Kispárna 
Mesezenekar koncert 

a JMMH kertjében

Április 10. vasárnap 10-13 óráig

Húsvéti készülődés 
az egész családnak 

Április 11. hétfő 19.00

Művészetek: 
Szinyei Merse Pál, az első 

modern festőnk -  
A realizmustól az impresszioniz-

musig, és azon túl 
Előadó: Krasznai Réka,  

a Magyar Nemzeti Galéria 
főmuzeológusa
Jegyár: 500 Ft

Április 13. szerda 19.00

Kitolás  
apanevelés kezdőknek  

és haladóknak 
Lengyel Tamás önálló estje

Ebben az apanevelő elő-
adásban szó lesz a terhesség 

különböző fázisairól, a magzat-
telepátiás kommunikációról, a 
babakocsivásárlás traumáiról, 
levakarhatatlan nőrokonokról, 

a szabadban szoptatás férfiakra 
gyakorolt hatásairól.

Jegyár: 4.000 Ft 

Április 19. kedd 19.00
Majom lila szmokingban 

LiteRandi Budaörsön
Zenés-színházias irodalmi 

 találkozás Kerékgyártó István 
író, drámaíróval a Vagyon-
regény, a Rükverc a Hurok  
és más művek szerzőjével. 

Szerkesztő és műsorvezető: 
Artner Szilvia

Jegyár: 1.200 Ft

Április 21. csütörtök 15.00-20.00

Zenés Nyugdíjas Est 

Április 22. péntek 19.00

RégIdők: 
Rotschild Klára 
- divatkirálynő 

a vasfüggöny mögött
Neve évtizedeken át egyet 

jelentett a divattal,  
az elegan ciával, a minőséggel 

és a luxussal, ő volt a keleti 
 blokk Coco Chanelje. 

Előadó: Dr. Simonovics Ildikó 
divattörténész
Jegyár: 500 Ft

Április 26. kedd 19.00

Filmklub: 
Kezedben a sorsod  

(francia vígjáték)
Vezeti: Banai Katalin
A belépés ingyenes

Április 28.csütörtök 19.00

Valami népi  
beszélgetés  

Grecsó Krisztiánnal  
új könyvének megjelenése 

alkalmából

Április 29. péntek 19.00 

Dumaszínház:
Kettőskereszt vagy amit 
akartok - Dombóvári István 
önálló estje, mv. Bellus István 

Jegyár: 4190 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Bővebb infó a jmmh.hu oldalon!
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Táskamennyország 
A LAKÓTELEP SZÉLÉN

Autóval és gyalogosan is 
könnyen megközelíthe-
tő helyen, a Lévai utcá-
ban bukkantunk rá a 
Heavenhome táska 
(mennyország) üzletére. 
Belépve máris jól érez-
tük magunkat: megfo-
gott bennünket az üzlet 
hangulata. A színes tás-
kák, esernyők, övek, 
pénztárcák és kendők 
mellett figyelmes 
kiszolgálásra is leltünk.    

A Heavenhome Táska októberben 
nyílt meg a Lévai utcában. Az üzlet egy 
valódi családi vállalkozás eredménye. Az 
üzlet tulajdonosa Balla Benedek, aki az 
édesanyjával Majnár Zsuzsával, és a hú-
gával Jázminnal közösen viszik az üzletet. 
Jázmint modellként láthatjuk a táskafo-
tókon, Zsuzsa az árukínálatért felelős, és 
gyakran vele találkozhatunk az üzletben, 
ott jártunkkor is vele beszélgettünk. 

– Fontos volt, hogy könnyen meg-
közelíthető helyen legyünk, közel más 
üzletekhez, a város szívében – indokolja 
Zsuzsa, hogy miért a lakótelep szélén 
nyitottak üzletet. 

A Heavenhome, magyarul menny-
ország otthona név nagyon találó elne-
vezése a vállalkozásnak. A tízemeletes 
panel földszintjén, utcafrontról 
megközelíthető üzlet tényleg 
olyan színes és kellemes at-
moszférájú, mint amilyennek a 
mennyországot képzelhetjük. 

                   

HEAVENHOME,
 A TÁSKAMENNYORSZÁG

                                                                                                                   
– Úgy döntöttem elindulok, körbe-
nézek a lakberendezési áruházak-
ban, ahol meglátom mik lesznek 
rám hatással. Szerettem volna olyat 
alkotni, ami belőlem jön. Mivel szere-
tem a lakberendezést, alig vártam ezt 

a részét az előttem álló 
feladatok közül – mesé-
li Zsuzsa, aki kizárólag 
budaörsi üzletekben vá-
sárolt.

Az első amit meg-
látott és megvásárolt a 
MÖMAX-ban, az egy feke-
te-fehér kép volt: – A fotón 
olyan dinamikával halad az 
elefánt, hogy porzik körü-
lötte az út, ez az erő nagyon 
megfogott. A hatalmas eső-
erdőbeli tapéta a DIEGO-ból, 
a táska formájú lámpák a 
MÖMAX-ból, az ág formájú, 
fehér fa fogasok a sálaknak 
az IKEA-ból van, ahogyan az 
öveket tartó fogas is. A mennyország 
vagy édenkert hangulat így, darabja-
iban állt össze Zsuzsában.

Az üzletben 5-20 ezer forint között 
találunk táskákat. – Személyesen me-
gyek áruért, ritkán hozok valamiből ket-
tőnél többet, de inkább csak egy-egy da-
rabot. Úgy válogatom őket, hogy egyedi 
darabokból legyen sokoldalú a választék, 
semmiképpen se tömegcikkel találkoz-
zon a vásárló – hangsúlyozza.                                                                                                                                  

                                                                                             

BŐRILLAT ÁRAD 
A VEGÁN-TÁSKÁKBÓL
                                                                                                                                        

A Heavenhome üzletbe belépve annak 
ellenére kellemes bőrillat csapja meg a 
látogató orrát, hogy nem valódi, hanem 
vegán, elsősorban 

olasz és francia táskákat kínálnak: Marina 
Galanti, Vera Pelle, Prestige P, Diana&Co, 
David Jones, Carine, Karen, Massimo 
Contti és Silviarosa mellett sok olasz 
kisebb márkát is, és néhány kevésbé is-
mertet, mint például a lengyel Nobo. 

Zsuzsától megtudjuk, a Silviarosa az 
egyik legjobb olasz táska, és azt is, hogy 
a Nobo egy lengyel feltörekvő márka. 
Megmutatja, a Nobo táskák némelyiké-
nek különlegessége a zármegoldásában 
van, a márkajelzés elfordításával lehet 
nyitni és zárni azokat. 

A Heavenhome-ban a legkere-
settebbek a hátizsákok, a fiatalokon 
keresztül, az anyukákon át, az idősebb 
korosztály is bátran viseli, ezért Zsuzsa 

igyekszik ezekből na-
gyobb választékot 
tartani. 

Kiderül az is, 
hogy az idei nyári 
divat, a nagyon vi-
lágos pasztellszínű 
táskák mellett, a 
szalma anyag lesz. 
Népszerű lesz a szal-
makalap, a táskák 
között pedig nem 
csak teljes szal-
matáskák, hanem 
szalmaberakású 
darabok is.

                                                                                        

MERJÜNK 
EGYEDI DARABOT 

VÁLASZTANI!

Az üzletben elsősor-
ban kisgyermekes anyukák 
vásárolnak, bár Zsuzsa a 
fiatalokra is gondolt, szá-
mukra egy külön sarkot 
rendezett be világos, tren-
di táskákkal, egy nagy, 
színes divatkép alá.  

Az idősebb gene-
ráció is talál magának 
klasszikus formájú és 
színű táskát, mellé papír 
zsebkendő tartót, sálat, 
illetve pénztárcákból 
is széles a választék, hi-

szen minden harmadik vevő jön egy szép 
új darabért. Ajándékkártyát is vásárolha-
tunk tetszőleges árban, amit a megaján-
dékozottnak nem kell egyszerre elköl-
tenie. Apró ajándékozható darabokat is 
találunk: alkalmi- színházi pénztárcákat, 
kisebb valódi bőrtáskákat, kettes-négyes 
elosztású bőr tolltartót, és színes sálakat. 
Férfiaknak is találhatunk pénztárcát, tás-
kákat és övet is

– A nőknek öt-hat darab táskájuk 
mindig jó ha van, én azt szoktam monda-
ni, hogy legyen egy  fekete és egy világos 
alapdarab, amikhez mindig megbízható-
an nyúlhatnak. Érdemes szerintem, ezek 
mellé, évszakonként egy-egy különle-
gesebb megoldást választani. Nem kell 
túl színesnek vagy nagyon extrémnek 
lennie ahhoz, hogy az felfrissítse a meg-
lévő táskakollekciónkat, elég már az is, 
ha valamiben, formában vagy színben, 
eltér az alapdarabjainktól vagy igazít-
hatjuk az éppen frissen vásárolt tavaszi, 
őszi cipőnkhöz is – fogalmazza meg Zsu-
zsa a célját, szeretné, ha a budaörsi és a 
környékén lakó nők ki mernének lépni a 
komfortzónájukból, ami a táskákat illeti. 
Ez így is van, ottjártunkkor mi is láthat-
tuk, hogy miután Zsuzsa megmutatta a 
kínálatot, a vásárlók bátrabban nyúltak 
más táskák után, mint amilyen elképze-
léssel az üzletbe léptek. 

 https://www.facebook.com/

 heavenhometaska 

Balla Jázmin, Majnár Zsuzsanna 
és Balla Benedek a hangulatos Heavenhome táska üzletben
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A H E LYI  D I Á K 
NYE R T

ZON GORA
 VERSENY
A budaörsi Leopold Mozart Ze-

neiskola növendékei remekül szere-
peltek a 2022. március 25. és 27. kö-
zött Nyíregyházán megrendezett XVI. 
Országos zongoraversenyen, amely 
valamennyi magyarországi országos 
zeneiskolai zongoraverseny közül a 
legrangosabb és legnívósabb meg-
mérettetés, ami abból is látszik, hogy a 
versenybizottság elnöke a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem habilitált 
egyetemi docense, Dr. Hargitai Imre 
volt. E verseny résztvevői és győztesei 
közül több országosan és nemzet-
közileg elismert művésznek indult el 
innen a karrierje.

A IV. korcsoportban, ahol a leg-
nehezebb darabokat adják elő, a 16 
éves Szarvas Benjámin I. helyezést 
ért el és megkapta a Zeneakadémia 
Alapítvány Veroszta Magda díjat és a 
mabaIT Hálózat és Rendszerüzemel-
tetés különdíját. Szarvas Dániel III. 
lett. Felkészítő tanáruk Heizer Zsófia 
pedig tanári különdíjban, illetve a 
Zeneakadémia Alapítvány Veroszta 
Magda díjában részesült. Ugyaneb-
ben a korcsoportban Strüning Noel 
is a döntőbe jutott, felkészítő tanára 
Vissi Barnabás.

A verseny célja tehetséggondo-
zás. A döntőbe a területi válogatókon 
át vezetett az út. 

A Szarvas testvérpár 9-10 évesen 
kezdett zongorázni, bár nem zenész-
család, szüleik fontosnak tartották, 
hogy gyermekeik klasszikus zenét 
tanuljanak. Magántanárral kezdték a 
tanulást, tanáruk Heizer Zsófia fedez-
te fel azt is, hogy tehetségesek és az 
ő javaslatára neveztek be a versenyre 
is. Később lettek a Leopold Mozart Ze-
neiskola növendékei, ahol magas szín-
vonalú az oktatás, továbbra is Heizer 
Zsófia keze alatt.

VÁ R O S H Á Z Á N  A K É P E K M E G VÁ S Á R O L H ATÓ K!

Roma képzőművészeti 
kiállítás

Aukcióval egybekötött 
kiállítás nyílt április 
7-én a városháza aulájá-
ban, roma képzőművé-
szek alkotásaiból. A 
képek megvásárlásával 
a Bura Károly Galéria 
működését támogatják. 
A megnyitó ünnepségen 
beszédet mondott 
Wittinghoff Tamás pol-
gármester, Horváth 
Aladár, a Roma 
Parlament Egyesület 
elnöke és Ráthonyi 
Kinga vizuális művész, 
aki egyben meg is nyi-
totta a kiállítást. A tár-
lat május 7-ig látható.

 A kiállítás megnyitó-
ja  Wittinghoff Tamás  pol-

gármester beszédével kezdődött. 
„A kultúrának szinte minden te
rületén található kimagasló roma 
tehetség. Ez mutatja legjobban, 
hogy igazából csak a lehetőségek 
hiányoznak számukra ahhoz, 
hogy még többen kifejleszthes
sék, megmutathassák a bennük 
szunnyadó tehetséget”  – mondta 
a polgármester.  „Óriási az adós
sága a magyar társadalomnak a 
cigánysággal szemben” – folytatta 
– „még mindig alig van esélye egy 
fiatalnak, hogy kitörjön a szűkös 
körülmények közül, amelybe bele
született.”

„Nagyon bízom abban, hogy 
lesznek olyan mecénások, akik 
megkedvelik a kiállított képeket 
és akik fontosnak tartják, hogy a 
roma művészek alkotásait is divat 
legyen megvásárolni. Talán ezzel 
az eseménnyel is teszünk egy apró 
lépést afelé, hogy a cigányság kul
túrájának értékei méltó helyükre 
kerüljenek a magyar társadalom

ban” – zárta beszédét Wittinghoff 
Tamás.

A kiállítás és az aukció célja 
tehát, hogy a roma kultúrát se-
gítse a Bura Károly Galéria fenn-
maradásának és működésének 
feltételeinek előteremtésével. En-
nek előzménye, hogy az 1990-es 
években többnyire képzőművé-
szeti alkotótáborokban született 
festményeket sokáig a Roma Par-
lament Egyesület nevű szervezet 
székházában tartották (55 roma 
művész 239 alkotása), de azt a 
kormány elvette tőlük 2016-ban, 
azzal az ígérettel, hogy Cziffra 
Györgyről elnevezett kulturális 
központot épít a helyére, amiből 
semmi sem lett. 2019-ben egy 
pincében kellett tárolniuk eze-
ket a képeket, akkor Józsefváros 
polgármestere segített elhelyezni 
őket, így jött létre a Bura Károly 
Galéria, ahol azonban nem fér 
el az összes kép, ezért döntöttek 
úgy, hogy egy részét különböző 
helyszínekre viszik, ennek egyik 
állomása Budaörs. Ezeket már 
Horváth Aladár, az egyesület 
elnöke mondta el, és hozzátette, 
a bevételből a nyári alkotótábort 
is újraélesztik, ami már tíz éve 
szünetel.

Ráthonyi Kinga  megnyitó 
beszédében visszaemlékezett egy 
régi, erdélyi táborra, ahol magyar 
irodalomra oktatták az erdélyi fi-
atalokat, és ahol csatlakozott a tá-
borozókhoz fiatal roma férfi, aki 
bognárként dolgozott, de fejből 

tudott rengeteg József Attila és 
Ady Endre verset, ő maga is költő 
volt, Rafi Lajos. Két versét olvasta 
fel Ráthonyi Kinga. 

A budaörsi önkormányzat a 
kiállító hellyel és szervezéssel tud 
hozzájárulni az ügy sikeréhez. A 
kiállított képek alkotói:  Balogh 
Balázs András, Dilinkó Gábor, 
Farkas Attila, Kun Pál, Laka-
tos Klára, Nyári-Sárkány Péter, 
Oláh Jolán, Oláh Mara, Orsós 
Teréz, Szentandrássy István, 
Szécsi Magda, Szolnoki Csanya 
Zsolt, Váradi Gábor.

A megnyitó ünnepség elején 
és végén  Rostás Mónika, Máté 
Erika  és  Rostás Csaba  alkotta 
romafolk trió előadását hallhat-
ták a jelenlévők. A kiállítás címét 
adó Levegőt! című József Attila 
verset elszavalta  Csányi Dá-
vid színművész.

A kiállítás szervezői szeretet-
tel várják a kortárs képzőművé-
szet, azon belül is a roma/cigány 
alkotók művei iránt érdeklődő 
vagy azokat ismerő, szerető kö-
zönséget és mindazokat, akik 
elképzelhetőnek tartják, hogy la-
kásukat, munkahelyüket színes, 
izgalmas, egyedi roma alkotások-
kal tegyék különlegessé, hangula-
tossá.

Támogatni a Bura Károly 
Galériát és a roma művészek te-
vékenységét egyéb adományok-
kal is lehet a Roma Parlament 
számlaszámára: 11708001-
20510862, OTP Nyrt.
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B E Í R A T K O Z Á S O K 
Ó V O D A I 
2022.  Á P R I L I S  25-26. 

2022. április 25-én és 26-án (07.30-18.00) lehet beíratni a gyerekeket  
a 2022/23-as tanévre a budaörsi óvodákba.  

Ezt megelőzően azonban, április 19-től a szülőknek időpontot kell  
foglalniuk az óvodák honlapján, a sorban állások elkerülése érdekében.

ÓVODÁBA AZ A GYERMEK VEHETŐ FEL, AKI HARMADIK ÉLETÉVÉT 
2022. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG BETÖLTI. BEIRATKOZNI SZEMÉ-
LYESEN LEHET. AMIT VINNI KELL:

• a szülő (gondviselő) személyi igazolványát és lakcímkártyá-
ját vagy munkáltatói igazolást, ha budaörsi munkahelye alapján 
kéri gyermeke felvételét,

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímkártyát,

• nem magyar állampolgárságú gyermek esetén igazolni kell, mi-
lyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,

• sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvéleményt,
• „Óvodai felvétel iránti kérelem” dokumentumot kitöltve, aláírva.

Az óvodai felvételi körzetek megtalálhatók a www.budaors.hu oldalon.

I S K O L A I 
2022.  Á P R I L I S  21-22.

2022. április 21-én (08.00-18.00) és 22-én (08.00-17.00) van az általános 
iskolai beiratkozás ideje a 2022/2023-as tanévre.

BEIRATKOZÁSKOR A SZÜLŐNEK (GONDVISELŐNEK) SZEMÉLYESEN 
JELEN KELL LENNIE AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN. VIGYE MAGÁVAL:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot és a lakóhe-
lyet igazoló hatósági igazolványt,

- a szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványát.

Április 6-tól a KRÉTA rendszeren (e-Ügyintézés) keresztül előze-
tesen be lehet küldeni az adott iskolába gyermekeik adatait elekt-
ronikusan a gyorsabb ügyintézés érdekében.

A kötelező felvételt biztosító iskolák körzete megtalálható az Érdi Tankerület honlapján: 
https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2022-2023-tanev-erd

Az Oktatási Hivatal kereső felületén megtalálható a gyermek körzetes iskolája: 
https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

K E R T É S Z K E D Ő K B Ö R Z É J E É S K L Í MAV É D E L E M

Nyitnikék
Két tavasz múlt el 
Nyitnikék nélkül a koro-
navírus miatt, de kár-
pótlásul az idei nagyon 
remekül sikerült. 
Március 16-án délután a 
szokásos mag- és 
növénybörze és a Zippel-
Zappel óvodásainak 
hagyományossá vált fel-
lépése mellett érdekes 
előadásokat hallhattak, 
akik meglátogatták ezt 
a tavaszköszöntő prog-
ramot.

 Először a budaörsi Ker-
tészek és Kertbarátok Dr. 

Luntz Ottokár Köre egyesület 
történetét, céljait és tizenhat éves 
fennállásuk jelentősebb eredmé-
nyeit mutatta be Baráthné Bátai 
Beatrix. Majd Solti Réka számolt 
be arról, hogyan művelte csa-
ládjával a közösségi kertet, amit 
Nagy Sándor Lászlóné Nyíri Ág-
nes ajánlott fel saját területén. Ta-

nulságos kertészeti tapasztalatait 
osztotta meg hallgatóságával, de 
arról is beszámolt, hogy Ági néni 
révén a közösségi kertművelés e 
formája lényegesen gazdagabb 
élményekben részesítette nem 
csak őt és férjét, de kisgyermekeit 
is. Végül egy szakmai előadásra is 
sor került, amit Vadovics Kris-
tóf, a Greendependent Intézet 
ügyvezető igazgatója tartotta. 
„Az intézet segíti Budaörs Város 
Önkormányzatát a fenntartható
sági és környezetvédelmi törekvé
seiben. Az önkormányzat és az in
tézet korábban is együttműködött 
a Fenntartható Fenntartó projekt 
keretében. Az előadás, melynek 
célja a lakosság számára   tájé
koztatás és ismeretátadás volt, a 
„Klímastratégia kidolgozása és 
klímatudatossági szemléletformá
ló programok megvalósítása Bu
daörsön” című projekt részeként 
valósult meg.

Az előadás legfontosabb 
üzenete az, hogy a magánember, 
illetve háztartási keretek közt is 
lényegesen befolyásolható a klí-
maváltozás és a fenntarthatóság. 

Egy alma példáján mutatta be, 
hogy több mint tízszer nagyobb 
szén-dioxid kibocsátást jelent, 
ha nem a kertünkből szedjük az 
almát, hanem például egy tenge-
rentúli szállítmány révén jutunk 
hozzá. A szén-dioxid ugyanis az a 
gáz halmazállapotú vegyület, ami 
az üvegházhatás felerősítéséért 
részben felelős, ami a klímaválto-
zást természetellenesen gyorsítja. 
Magyarországnak világviszony-
latban kisebb a szén-dioxid kibo-
csátása és a Földet terhelő felesle-
ges fogyasztása is, de még így is 

majdnem kétszerese annak, amit 
ez a bolygó elbír. Sokkal keveseb-
bet kellene repülőre ülnünk (ez 
elsősorban azokra vonatkozik, 
akiknél rendszeres, hogy egy hét-
végére kiruccannak Európa vala-
melyik nagyvárosába), minimális 
mértékben kellene használnunk 
autót, és egyáltalán, mindenben 
a legkevesebb energiát igénylő 
megoldást kéne választanunk, il-
letve az energiaforrásainkat a fo-
lyamatosan megújulni képesekre 
cserélni a jelenleg domináló kő-
olaj és földgáz helyett.
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Í G Y Z A J LOT T MÁ R C I U S 16- Á N 
A P E DAG Ó G U S S Z T R Á J K E L S Ő N A PJ A

Iskoláinkban
Hamarosan folytatják a 
tanárok a munkabe-
szüntetést, mellyel a 
pedagógusok a maguk 
és a magyar közoktatás 
jelenlegi kedvezőtlen 
helyzetére szeretnék 
felhívni a figyelmet. 

 A január 31-i, figyelmezte-
tő sztrájkjukra elsősorban 

az évtizede esedékes béremelés 
elérése és a társadalmi hely-
zetükre való figyelemfelkeltés 
miatt volt szükség, illetve akkor 
még a tanárok kötelező oltásáról 
szóló rendelet visszavonása is 
követeléseik között volt. Már ak-
kor jelezték, hogy ha nem érnek 
célt, folytatják a sztrájkot márci-
us 16-tól, határozatlan ideig. 

Azonban nemhogy nem 
értek célt, de még a sztrájkhoz 
való jogukat is megkérdőjelez-
ték, amikor február 11-én a kor-
mány rendeletbe foglalta, hogy 
a pedagógusoknak munkabe-
szüntetéssel sztrájkolni csak úgy 
engedélyezett, ha közben azért 
dolgoznak is. Nem sok logika 
kell ahhoz, hogy belássuk, így a 
sztrájk a lényegét vesztené el.

„Iskolánk 45 tanára sztrájkba 
kezdett” – adta hírül közösségi 
oldalán az Illyés Gyula Gim-
názium. Így folytatva: „A szak
szervezetek által meghirdetett 
sztrájkunk célja a pedagógusok és 
a nevelési, oktatási intézmények 
egyéb munkaköreiben dolgozók 
anyagi, erkölcsi megbecsülésének 
erősítése, munkaterheinek csök
kentése. Kiállásunkat nemcsak 
a közvetlen anyagi megbecsülés 
elérése motiválja, hanem az ettől 
elválaszthatatlan távolabbi cél. 
Követeléseink teljesítése reményt 
ad arra is, hogy a jelenleginél 
vonzóbbá váljon a pedagóguspá
lya, tehetséges fiatalok a jelenle
ginél nagyobb számban válasz
szák ezt a hivatást, és az egyetem 
elvégzése után ne hagyják el a 

pályát. Most ugyanis az oktatá
si rendszer, a NAT, az életpálya 
modell számos hibája mellett a 
legégetőbb gond, hogy egysze
rűen nincs utánpótlás. Ha sür
gősen nem sikerül megállítani a 
pedagógusok pályaelhagyását és 
megoldani fiatal tanárok, óvónők 
pályára állítását, akkor néhány 
éven belül nem lesz pedagógus 
a közoktatásban. Tanárok nél
kül nincs oktatás, oktatás nélkül 
nincs jövő!”

De sztrájk kezdődött a  töb-
bi, állami budaörsi iskolában is, 
a Kesjárban (17 résztvevő és 5 
szolidáris kolléga, rengeteg tá-
mogató szülő).

A Hermanban hatnapos 
sztrájkot tartottak, amiből há-
rom napot nem tanítattak, há-
rom napot igen, hogy eleget te-
gyenek a kormányrendeletben 
előírt 50 százalékos aránynak. 
Ide a 700-ből 90 gyereket vit-
tek be az első napon, de a bevitt 
gyerekek szülei is támogatásuk-
ról biztosították a tanárokat. A 
Bleyer tantestülete is megkezdte 
a határozatlan időre meghirde-
tett sztrájkot aznap 49 fővel.

Az 1-es iskolától ezt az in-
formációt kaptuk: “A Budaörsi 
1. Számú Általános Iskola 2 na
pos sztrájkot tart, március 16án 
és 17én. Az akcióban 37 pedagó
gus vesz részt 4 szolidáris kollégá
val. 16án nem tartottuk meg az 
óráinkat, 17én órarend szerint 
tanítunk, hogy eleget tegyünk a 
kormányrendeletben előírt 50%
os aránynak. Köszönjük annak a 
647 szülőnek a támogatását, akik 
nem küldték be ezen a napon 
gyermeküket, így jelezték szolida
ritásukat.”

A sztrájkot a választások 
alatt felfüggesztette a szakszer-
vezet, de hamarosan folytatják. 
Bár kétséges, hogy hányan vesz-
nek benne részt, mivel a tanárok 
csak most szembesültek vele, 
hogy márciusra mennyivel csök-
kent a munkabeszüntetés miatt a 
fizetésük.

LEHETŐ LEGMAGASABB ÁRON 
ÉS LEGJOBB FELTÉTELEKKEL

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

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

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

www.dhprime.hu

Kulcs az 
ingatlan

ügyekhez

BÍZZA SZAKÉRTŐRE  
INGATLANÜGYEIT!

személyre szabott 
stratégia

valódi támogatás

teljes ügyintézés  
a birtokbaadásig
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egy álomért
rendező BERZSENYI BELLAAGH ÁDÁM

ÁPRILIS 16., 22.; MÁJUS 30.

SZÉKELY CSABA 

öröm és boldogság
rendező ALFÖLDI RÓBERT

ÁPRILIS 12., 23.; MÁJUS 15.

WILLIAM SHAKESPEARE 

szentivánéji
álom
rendező FEHÉR BALÁZS BENŐ

ÁPRILIS 14., 30., MÁJUS 12., 24.

THOMAS VINTERBERG
TOBIAS LINDHOLM
DAVID FARR 

vadászat
rendező PELSŐCZY RÉKA

www.latinovitsszinhaz.eu
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 S U R R A N Ó K T Ú R A K LU B

Tízéves
Tíz évvel ezelőtt, 2012 
márciusában indult a 
Budaörsi Jókai Mór 
Művelődési Ház szerve-
zésében az a túraklub, 
ami később a Surranók 
nevet kapta. Mindjárt 
az első alkalommal 
közel hetvenen jelentek 
meg a művház előtt 
megbeszélt találkozón. 
A klub azóta is töretlen 
népszerűségnek örvend, 
a túrázók – ha nem is 
mindig hetvenen – 
havonta kétszer elindul-
nak valamerre Petrény 
András túravezetővel.  A 
kerek évfordulót a múlt 
hétvégén megrendezett 
Ébredj, Budaörs! prog-
ramsorozat keretében 
ünnepelték szombat 
este a klubtagok.

 A Budaörsi Jókai Mór Mű-
velődési Ház programjai 

közül talán a Surranók túraklub 
az, amelyik a legnagyobb sikerrel 
büszkélkedhet, mint közösség-
építő szervezet. Története 2012-
ben kezdődött, amikor Simon 
Erikát nevezték ki a művelődési 
ház élére, és az ő elképzelése alap-
ján született meg a rendszeres 
jelleggel működő kiránduló kör, 
melynek élére Petrény Andrást 
kérte fel az intézményvezető.

A túrák az első évben jobbá-
ra a környéken található helyszí-
nekre vezettek, majd fokozatosan 
egyre távolabbi tájegységekre. A 
kiindulópontra eleinte busszal, 
majd a gazdaságosabb, rugal-
masabb telekocsis rendszerben 
jutottak el. Egy idő után igény 
kerekedett arra is, hogy az ország 
egy-egy távolabbi területeit több-
napos túra keretében fedezzék 
fel, így jártak a Surranók már az 
Őrségben és a Zemplénben is.

A túrákon bárki részt vehet, 
a Facebook oldalon (Surranók 
túraklub) előzetesen tájékozód-
ni lehet az útvonal hosszáról és 
nehézségi fokáról, szintkülönb-
ségről, így mindenki önmagát 
ismerve eldöntheti, képes-e 
abszolválni azt. Bár általában 
elmondható, hogy nem szélső-
séges kalandtúrák ezek, hanem 
közepes nehézségűek, ahogyan a 
klubban is a középkorú, 40-50-60 

éves korosztály képviselteti ma-
gát leginkább. Kedvezőtlen idő-
járás miatt még sosem maradt el 
túra, esőben-fagyban is menetelt 
már a csapat. Nagyobb szünetet 
csak a koronavírus rendelt el, de 
még akkor is kaptak a tagok öt-
leteket, útvonalakat, hova menje-
nek egyéni szervezésben.

A túraklub tagjaiból, közös-
ség, sőt baráti körök szerveződ-
tek, akik sokszor a természetjá-
ráson kívül is összejárnak, illetve 
rendszeressé vált, hogy a túra-
klub keretében külön programo-
kat, például szilveszteri bulit és 
farsangi mulatságot rendeznek.

A tíz évnek a legfontosabb 
hozadéka éppen ebben rejlik, a 
testmozgás mellett a kialakuló kö-
zösség erejében. A természetjárás 
már önmagában is elősegíti a testi 
és pszichés egészség fenntartását, 
a kötetlen keretek között kialaku-
ló emberi kapcsolatok pedig még 
inkább felerősíti ezt a hatást.

5 nap, 6 helyszín, 35 program
2022. május 11. szerda

PostART Kulturális Színtér 
(Clementis L. utca és Ébner György köz sarok)

18.00 Ludvig Művésztelep  
kiállítás megnyitó 

19.00 Fesztivál megnyitó  
– Wittinghoff Tamás polgármester 

19.10 Beck@Grecsó 
20.40 Lázár Tesók

2022.május 12. csütörtök
A Garázs Galéria, 

Köztér18 Közösségi Alkotótér (Köz tér 18.)
18.00 Neil Wolstenholme 

KIÁLLÍTÁSA 
19.00 Möbius akusztik

Zichy Major (Clementis László utca 22.)
19.00 BUM tavaszi tárlat 

 MEGNYITÓ 
20.00 JAZZ SZÍNPAD: VENI
PostART Kulturális Színtér  

(Clementis L. u. és Ébner György köz sarok)
18.30 Sorbonne Sexual 

20.00 Felső Tízezer 
22.00 4s Street

2022.május 13. péntek
Kálvária tér

18.00-21.00 Muzsikáló terek 
Játszik: Kodachrome duo, Lőrincz Sándor,  

a Madách Színház színésze
Zichy Major (Clementis László utca 22.)

19.00 JAZZ SZÍNPAD:  
Nagy Emma Quintet

20.00 Malter Vándor 
Filmfesztivál 

Amatőr független filmtől a profi, stúdióban 
készült alkotásokig a Malter Filmfesztivál helyet 
biztosít azoknak a finom, harsány és szikrázó ár-
nyalatoknak is, amelyeket nem lehet mindenhol 
megtalálni. Szélesen merít, mert így akadnak fel 

a hálón igazi gyöngyszemek. 
Török Levente: Az én történetem – 13 perc 

Kőváry Dániel: Diszkó Diktátor – 16 perc 
Nagy Kálmán: Olyan dolgok 25 perc 

Chilton Flóra: Még emlékszem – 6 perc 
Rebák Tamás: Escape Velocity – 8 perc 

Sipos Bence: Valahogy így – 24 perc
PostART Kulturális Színtér  

(Clementis L. u. és Ébner György köz sarok)
17.00 A digitalizáció hatása  

a kultúrafogyasztásra  
– KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 

A beszélgetés résztvevői: Gyeskó Ágnes, a 
budaörsi Illyés Gyula gimnázium magyar tanára, 

Kurinyecz Gergely, a LiveYu online platform 

ügyvezető igazgatója, 
Máté Gábor, Katona József színház igazgatója

19.00 Filc (Fülesbagoly 
tehetségkutató nyertese) 

20.30 Ohnody 
22.00 Analog Balaton

Jókai Mór Művelődési Ház (Szabadság út 26.)
19.00 Szólíts a nevemen! – zenés-
performatív színházi est európai szintikkel és 

romákkal – bemutató előadás 
Rendező: Stefan Herrmann 

Közreműködik: Herrmann Brigitte, Dotschy 
Reinhardt, Melanie Weiss, Willi Herrmann, Ro-

mano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport

2022. május 14. szombat
Templom tér

10.00 Eszterlánc mesezenekar 
KONCERTJE 

11.15 “Egy utca só” – All in Two 
Circus, a Tűzmadarak előadása 

12.00 Belvárosi Betyárok
15.00 Danny Bain és Ágoston Béla 
16.00 Street salsa – Carmen Salsa 
17.30 Áron András & the Black 

Circle Orchestra 
19.45 Bohemian Betyars 

21.30 30y

KÍSÉRŐ PROGRAMOK: 
Paprika Jancsi Csúzlizdája, Felhővadászat, 

Molyolda, Kádár Ferkó Fotószínháza, 
BÁBaKALÁCS Bábszínház, BabTársulat, civil 

szervezetek, budaörsi intézmények, utcatárlat, 
utcazene,  kézműves vásár,  vesszőkosaras 

körhinta, népi játékok, komédiások

2022. május 15. vasárnap
Budaörs Városi Sportcsarnok

 (Hársfa utca 6.) 
Vivart Budaörs Orchestra  

ZÁRÓ KONCERTJE
Beethoven: István király – nyitány 

Kodály: Galántai táncok 
Psalmus Hungaricus

Közreműködik: Horváth István – tenor 
Budaörsi Pro Musica Kórus  
(karigazgató Tóth Csaba) 
Budapesti Lantos Kórus  

(Karigazgató Gerenday Ágnes) 
Vass Lajos Kórus (karigazgató Szűcs Dániel) 

Vezényel: Török Géza Liszt-díjas,  
Hauser József-emlékdíjas karmest 

A fesztivál háziasszonya: Szórádi Erika 

Az összes program ingyenesen látogatható! 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Budaörs Fesztivál kiemelt támogatója: Budaörs Város Önkormányzata
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N O V E L L A
Irodalmi csemegét is ígértünk újévkor olvasóinknak, és meg is találtuk legújabb sorozatunkhoz  
a megfelelő szerzőt. Ványai Pál 41 éves, Budaörsön nőtt fel, most is itt él már a saját gyerekeivel,  
és még sehol nem publikált. Fogadják hát szeretettel második tavaszi novelláját!

Mandala a porban 
Áprilisi fényes délután van és úgy várom Lillát a Kálvária-domb 

lábánál, mint az első randevúnkon, még tizenhét évesen. Pontosabban: 
kettőnk közül egyedül én hittem randevúnak, ő sétának vélte, mint 
bármikor előtte. Mégis megérezhetett valamit, mert búcsúzáskor meg-
kérdezte, miért vagyok vele olyan kedves. Nemcsak most, hanem úgy 
általában, az iskolában, a baráti társaságban.

 Ez persze már nem a dombnál történt, addigra körbejártuk a kör-
nyéket, és a buszmegállóban, az útpadkán ücsörögve vártuk a nyolcvan-
nyolcast. Időre haza kellett érnie, a szülei szigorúan fogták, minden má-
sodperc ellenem dolgozott. Éreztem, hogy az indigó lila nagy dög, ami 
hamarosan elrabolja tőlem, már valahol a Marx Károly utcában járhat, 
és hamarosan begurul ebbe a megállóba. Én pedig, mint minden mohó, 
tapasztalatlan és forrófejű kamaszfiú, aki azt hiszi hatalmas szavaitól 
majd elalél a NŐ és remegve borul a karjaiba, szerelmet vallottam neki. 
Meg kellett tudnia, hogy „elalvás előtt csak rá gondolok”, hogy „a szemei 
olyanok nekem, mint két fényes csillag, amiket lehoznék neki az égről”, és 
hogy „tűzbe mennék érte”. Felhasadt a lelkem, kiömlött belőlem minden 
cukorszirupos mondat, amit az összes romantikus filmből és könyvből 
össze tudtam szedni és sok gyakorlás árán megtanultam.

Mára belátom, nem is cukorszirup volt, hanem melasz. Egy gusz-
tustalanul ragacsos, kiállhatatlan melléktermék, ami takarmányozásra 
még jó, de emberi fogyasztásra már nem. Nem csoda, hogy Lilla úgy 
érezte, ha nem menekül el, beleragad és ott fullad meg lelki ömlengé-
sem mocsarában.

Én pedig úgy hittem, hogy a váratlanul elővarázsolt, érzelmileg 
túlfűtött monológom robban, mint a sújtólég, és magával sodorja őt 
is, de hamar meg kellett tapasztalnom, hogy az ilyen dolgok nagyon 
másképp működnek. Hogy az indokolatlanul nagy szavak inkább ne-
vetségesek és ijesztőek bárki számára, különösen a kamaszlányok lép-
nek tőlük egyet hátra. Nem csak képletesen, hanem szó szerint. Lilla 
felállt, mintha ez a melasz láthatóan ott folyna a lába előtt, és ha nem 
távolodna még hátrébb tőlem, akkor összekoszolná a szirupfolyam a 
cipőjét, ne adj’ isten odaragasztaná a buszmegállóhoz.

Körülnézett, felkapott egy hosszú botot a megálló mögötti bokor 
alól, és a buszok fékezése nyomán kialakult, felgyűrt aszfaltgödörben 

meggyűlő szürke porba karcolt egy mandalát.
Egy kecses ívvel kezdte a rajzolást. A lelkemben nőtt a nyomás, 

láttam, hogy ebből egy szívecske lesz, amolyan gömbölyded tetővel, 
de nem talál szavakat, inkább lerajzolja, mit érez. Hát lehettem volna 
ennél boldogabb?! Mégsem eltávolodni akart a hömpölygő, instant cu-
kor-mocsaramtól, hanem csak alkalmas módszert keresett a válaszra? 
Ám a bot rossz felé kanyarodott. Nem is rajzolt, írt. Nem szívecske ké-
szült, a megkezdett ív tovább görbült S betűvé. Még boldogabb lettem, 
mert leírja, hogy szeret, mert fél, ha kimondaná, akkor elveszne ez a 
gyönyörű, törékeny pillanat. Felnéztem az arcára. Nem fordult felém, 
ám a tartása és a homlokán megjelent apró ráncok valahogy mégsem 
azt tükrözték, mint amit látni szerettem volna. Fátyolos szemekkel, 
lebiggyedt ajakkal koncentrált az írásra, kerülve a tekintetemet. Nem 
értettem, csak akkor esett le, mit is akar mondani, amikor végre újra 
lenéztem a porfoltra. Befejezte a szót: “SORRY.”

„Bárcsak tíz évvel idősebb lennél!” – mondta rövid csend után. „Na
gyon kíváncsi vagyok, milyen leszel akkor. Most inkább olyan…” „Olyan 
mi?” – kérdeztem megsemmisülten. „Olyan…” – el kellett gondolkod-
nia, mivel bánt meg legkevésbé – „…fiú vagy még.”

Begurult a busz, köszönés nélkül felszállt, én pedig ott maradtam, 
nézegethettem a port, amiben a rajz már keréknyommá változott.

Eltelt a tíz év, férfi lettem. Megházasodtam, gyerekeim születtek. 
Neki még nem. Eltelt újabb három év. Ő is megházasodott, neki is gye-
rekei születtek. Néha beszéltünk telefonon, aztán egyre ritkábban. El-
telt harmincöt év. Ő két éve megözvegyült, én tavaly elváltam. A válás 
után sokáig dobozokban állt a holmim, és amikor az új lakásomban 
kipakoltam, elém került egy gyerekkori fénykép, amin együtt voltunk 
Lillával. Felhívtam és végtelen hosszan beszélgettünk. Mielőtt letettük 
volna a telefont, félve megkérdeztem, hogy nem találkozunk-e másnap 
a Kálvária-domb lábánál. Csak annyit mondott: „Boldogan.”

Úgy várom őt ezek után, mint azon az első 
randevún, még kamaszként. És most, hogy ked-
ves alakja feltűnik a házak mögül a sarkon, el-
mosolyodom. Ő is. Lehet, hogy a haja fakóbb, a 
mosolya talán ráncosabb, de én most is azt lá-
tom, ahogy a tizenhét éves Lilla közeledik felém.

Írta: ványai pál
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A J O G Á S Z VÁ L A S ZO L

Mikor köthet szerződést 
egy kiskorú?

Bármily meglepő, 
nem minden kiskorú 
egyformán kiskorú. A 
szerződéseik szem-
pontjából legalábbis 
nagy különbség lehet 
kiskorú és kiskorú 
között attól függően, 
hogy mennyi idős 
gyermekről beszé-
lünk.

A civil logika is érzi, hogy kü-
lönbség van egy ötéves és egy 
tizenhat éves gyerek között. A 
tizenhat éves gyerekről általá-
ban csak idézőjelben gondol-
kodunk gyerekként. Ezeket az 
életkori különbözőségeket a 
jog világa is figyelembe veszi és 
igyekszik követni.

A Polgári törvénykönyv 
szerint, aki a 18. életévét nem 
töltötte be, az kiskorú. Halkan 
jegyzem meg, hogy 16 évesen 
házasságkötéssel már nagyko-
rúvá lehet válni. De ez igen ritka 
eset.

A kiskorú kategórián belül 
beszélünk cselekvőképes és 
cselekvőképtelen kiskorúról. Aki 
a 14. életévét nem töltötte be, 
az cselekvőképtelen kiskorú, aki 
pedig a 14. életévét már betöl-
tötte, az cselekvőképes kiskorú.

A cselekvőképtelen kisko-
rú nem köthet szerződéseket, 
mert az ő jognyilatkozata fő-
szabály szerint semmis. Kivételt 
képeznek a teljesített csekély 
jelentőségű szerződések, me-
lyek megkötése a mindennapi 
életben tömegesen előfordul és 
nem igényel különösebb meg-
fontolást. Ilyen például, amikor 
a 12 éves gyerek megveszi a 
bérletét, vagy bemegy egy bolt-
ba vásárolni. Komolyabb szer-
ződéseikhez, például ingatlan-

ügyletekhez természetesen tör-
vényes képviselőjük aláírása 
szükséges. Törvényes képvise-
lő lehet a két szülő együttesen, 
avagy a szülői felügyeletet kizá-
rólagosan gyakorló szülő.

Gyakori, hogy ingatlanügyle-
tek esetén a kiskorú a törvényes 
képviselőjével érdekellentétbe 
kerül. Ilyenkor természetesen 
nem képviselheti a kiskorút a 
törvényes képviselője. Az is ér-
dekellentétnek minősül, ha a 
törvényes képviselőnek az ügy 
tárgyát képező ingatatlanon 
özvegyi joga van, vagy az ingat-
lanban tulajdonostárs.

A korlátozottan cselekvő-
képes kiskorú már bizonyos 
jognyilatkozatokat a törvé-
nyes képviselője hozzájárulá-
sa nélkül is megköthet, így ő is 
köthet kisebb jelentőségű szer-
ződéseket, amik a mindennapi 
élet szokásos szükségleteinek 
fedezése körébe esnek és külö-
nösebb megfontolást nem igé-
nyelnek. Rendelkezhetnek to-
vábbá munkával szerzett jöve-
delmükkel, illetőleg köthetnek 
olyan szerződéseket, amelyek-
kel kizárólag előnyt szereznek. 
Például köthetnek ajándékozá-
si szerződést (az ajándékozási 
szerződéseknél gyakorta felme-
rül, hogy a kiskorú által megka-
pott ingatlanon valamilyen te-

her van, ami természetesen már 
sok bonyodalmat okozhat.)

Amennyiben a kiskorú (akár 
korlátozottan cselekvőképes, 
akár cselekvőképtelen) olyan 
szerződést köt törvényes kép-
viselője nélkül, amit a szabá-
lyok nem engednek meg, úgy 
a jognyilatkozat semmis, tehát 
joghatás kiváltására keletkezé-
sétől fogva teljesen alkalmatlan. 
Természetesen minden esetben 
ügyvéd, vagy más jogász szak-
ember segít megítélni, hogy az 
adott jognyilatkozatot a kisko-
rú megteheti – e önállóan, s ha 
nem, milyen képviseletre van 
szükség. Ezekre a szabályokra az 
ingatlanügyi hatóság is nagyon 
figyel és adott esetben felhívja 
az eljáró ügyvédet, hogy a kis-
korú jognyilatkozatát törvényes 
képviselője, vagy esetleg eseti 
gondnoka kell megtegye.

Mindezeken felül vannak 
bizonyos szabályok, melyek 
a kiskorúak vagyonszerzése, 
avagy vagyonvesztése esetére 
a gyámhatóság hozzájárulását 
kívánják meg. Ezért jól tesszük, 
ha megfontoltan, körültekintő-
en járunk el a kiskorúak vagyon-
szerzését illetően.

dr. moravCsik krisztina

BőveBBen: 

moravcsik.hu

2022
április

www.latinovitsszinhaz.eu

Wéber Anikó
AZ OSZTÁLY VESZTESE
bemutató előadás
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub 
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EZÉRT 
ÁPRILIS ELSEJE 
A “BOLONDOK” 

NAPJA

Többféle magyarázat létezik 
rá, hogy miért pont április el-
seje a “bolondok” napja. Egyes 
források szerint a régi francia 
naptár miatt, ugyanis abban 
az új év április 1-jén kezdődött 
egészen addig, amíg IX. Károly 
király 1564-ben azt a rendeletet 
hozta, hogy az esztendőnek 
onnantól fogva január 1-jén 
kell kezdődnie. De a régi év-
kezdet még sokáig kísértett az 
emberek emlékezetében, ezért 
az április elseji ajándékozgatás 
átalakult, és lassan a korábbi 
újévi értékes meglepetések he-
lyett ilyenkor inkább tréfákat 
küldtek egymásnak. Végül a 
hamis évkezdetet hamiskodás-
sal, vagyis bolondozással ünne-
pelték meg.

https://budaorsinaplo.hu/ezert-

aprilis-elseje-a-bolondok-napja/

KIGYULLADT 
EGY ÉPÍTÉS ALATT 

ÁLLÓ ÉPÜLET 
A SZABADSÁG ÚTON

Hatalmas füst terjedt 2022. már-
cius 26-án, szombaton délután 
Budaörs belvárosában, amitől 
sorra jelentek meg a bejegyzések 
az interneten a közösségi oldala-
kon. Majd hamarosan a  
havaria.baleset-info.hu hírül 
adta, hogy egy kétszáz négyzet-
méter alapterületű, építés alatt 
álló épület égett a Szabadság 
úton.

https://budaorsinaplo.hu/

kigyulladt-egy-epites-alatt-allo-

epulet-a-szabadsag-uton/

AZ AUCHAN 
MEGSZÜNTETI 

ÜZLETEIBEN 
A MŰANYAGZACSKÓT

Húsvét után eltűnik az Auchan 
hazai áruházaiból a zöldség-
gyümölcs, illetve a pékáru 
leméréséhez és hazaszállításá-
hoz használt műanyagzacskó, 
az úgynevezett rollbag: április 
19-től a vásárlók a már eddig is 
kínált környezetbarát csoma-
golóeszközökben vihetik haza 
az árut.
Az áruházlánc sajtóközleménye 
szerint ezzel a fenntarthatósági 
stratégiájának következetes vég-
rehajtásában úttörő lépést tesz-
nek, hiszen ezt a magyar piacon 
nem tette még meg egyetlenegy 
lánc sem.

https://budaorsinaplo.hu/

az-auchan-megszunteti-

uzleteiben-a-muanyagzacskot/

E GY E B E K  KÖ Z Ö T T E R R Ő L  OLVA S H AT N A K
 M É G  A Z  O N L I N E  Ú J S Á G O N

KÖ N NY Ű KÓ S Z Á L Á S 

Sorrento 
környékén

Hamarosan elkezdődik a 
tavaszi szünet, húsvét 
táján pedig akár még 
egy kirándulásra is időt 
szakíthat a család. 
Budaörsről nagyjából 
három turistaúton 
indulhatunk ki a termé-
szetbe, de tulajdonkép-
pen északi, észak-nyu-
gati irányban minden út 
a Csiki-hegyekre vezet, 
ha nem veszünk el a 
zegzugos utcák rengete-
gében.

 Ezúttal a Sorrento környékét 
ajánljuk bejárásra. A Sor-

rento-sziklákat a sárga turistajel-
zés mentén találjuk, Budaörsről a 
Csalogány utca felől indulhatunk, 
ami már az jelzett turistaút, ami a 
sárgába vezet a sorompónál. Innen 
észak felé indulva a sárgán haladva 
könnyen, a sorompótól 20-30 perc 
alatt járhatjuk be, de persze ha az 
érdekesebb helyekre felmászunk, 
bekukkantunk, megfigyeljük a 
természetet, akár két óra is. És ez 
persze csak az odaút, a vissza útra 
is érdemes erőt tartalékolni.

Hogy még érdekesebb legyen 
a kirándulás, úgyvezett geocaching 
láda is van a Sorrentonál, a sárga 
turistaút mentén, egy nagy szikla-
repedésben. A gyerekek kedvenc 
játszótere, amiről a Pilisi Parkerdő 
munkatársai bizonyára máshogy 
gondolkodnak, és tényleg; csak 
óvatosan engedjük a kisebbeket itt 
ugrálni. Fontos, hogy a tavaszi szá-
razság miatt szigorúan tilos tüzet 
gyújtani az erdőben.

Amikor haladunk, balra talál-
juk a szürkével lefestett régi jelzé-
seket, jobbra az új sárga. Ez kicsit 
megtévesztő lehet, és nem is igazán 
érthető, hogy ha már a régebbi tu-
ristajelet lefestették szürkére, miért 
került mellé az ugyanolyan új is.

Aki az erdőben szeret gyűj-
tögetni is, annak a tobozokat 
ajánljuk, hiszen ilyenkor tavasszal 
hullanak le a fákról, most érdemes 
őket kiválogatni a szépeket, jók 
lesznek karácsonyra.

Még lehet találni leánykökör-

csint is itt-ott, de ezekhez szigorú-
an tilos hozzányúlni, fotózzuk le és 
úgy vigyük haza emlékbe.Sajnos 
néha meglepő dolgot is lát az em-
ber, például a fa tetején egy bicikli 
belsőt. Ha legközelebb erre járok, 
hozok magammal egy kést is.

Már virágzik a gubóvirág, a 
Gubóvirág tanösvény Farkas-hegy 
környékét ismerteti. Jó túrázást kí-
vánok mindenkinek!

https://budaorsinaplo.hu/

konnyu-koszalas-a-sorrento-

kornyeken/
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„Minden döntést a lakó
közösség egyet értésével 

hozzunk meg”

A társasházi közös képvi-
selők munkájáról szóló 
sorozatunk utolsó részé-
hez érkeztünk. Kisberk 
Balázs közös képviselő a 
gazdálkodástól a jogsza-
bályi környezetig vette 
sorra az elmúlt félévben 
a fontosabb témákat, de 
ha további kérdéseik 
vannak, írják meg 
lapunknak vagy kereshe-
tik őt közvetlenül.

A közös képviselet elsajátí-
tásához azon túl, hogy az ember 
elhivatottságot/bátorságot érez, 
hogy alkalmas a feladatra, cél-
irányos képzés is feltétlenül kell, 
egyebek között azért, hogy nap-
ra készek legyünk a társasházak 
működésére vonatkozó jogsza-
bályokból. És még miből?

Tudnunk kell például azt is, 
hogy a társasházak fő bevételi 
forrása a közös költség és a 
bérleti díj. Ezekből fedezhetjük 
a felmerülő kiadásokat, mint a 
fenntartási és karbantartási költ-
ségek: az épületé, az elektromos 
hálózaté, a lifté, a gépészeté, a 
közös víz- és villanyszámla. A 
közös költség hónapról hónapra 
való befizetése teszi lehetővé a 
ház stabil működését.

A közös képviselő felelős-
sége az is, hogy a ház esetleges 
megtakarításait a lehető legjobb 
konstrukcióban helyezze el vala-
melyik pénzintézetnél.

Továbbá a jó gazdálkodás 
további feltétele, hogy minden 
döntést a lakóközösség egyet-
értésével hozzunk meg, ezért a 
nagy horderejű döntések előtt 
össze kell hívni a közgyűlést és 
annak jóvá hagyásával indulhat 
meg például egy a felújítás.

Az egyik legkényesebb téma, 

de nagyon fontos a társasházak 
működtetésében a megfelelő 
kintlévőség kezelés, vagyis a 
közös költség tartozások behaj-
tása. Amennyiben a társasház 
működési szabályzata nem ha-
tároz másként, akkor három havi 
összeg elmaradásakor lépni kell, 
ezt írja elő a társasházi törvény 
is. Fontos ugyanis, hogy ne hal-
mozódjon fel nagyobb tartozás 
senkinél, hiszen ahogy nőnek, a 
behajthatóságuk egyrészt költ-
séges, másrészt időigényes, és 
komoly likviditási gondot jelent-
hetnek még egy tartalékkal ren-
delkező ház esetében is. A likvidi-
tási gondok pedig későn fizetett 
számlákat, az abból adódó kése-
delmi kamatokat, egyes munkák 
vagy karbantartások elmaradá-
sát és így végül a ház állagának 
romlását okozhatják.

A közös képviselő munká-
ját a Társasházi Törvény szabá-
lyozza, az abban foglaltaktól 
nem lehet eltérnie. A törvényt 
azonban 2003-ban alkották, 
ami napjainkra már sok esetben 
elavult. S bár számtalanszor mó-
dosították, szükség lenne egy 
újabb frissítésre, ami alkalmazko-
dik az időközben megváltozott 
helyzethez, mert a törvény nem 
ad kellő felhatalmazást a közös 
képviselőnek arra sem, hogy 
például a házirendet megszegő 
lakóval szemben bármit lépjen.

A sorozatunk tehát  
most befejeződött, de kérdé-
seikkel bátran keressék meg  

lapunkat vagy keressék  
a szerzőt, Kisberk Balázst,  

és választ kaphatnak.
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