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Amikor

Amikor

Amikor

Amikor

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.

Tisztelt Olvasóink!

Amikor önök kézbe veszik ezt a lapot, már tényleg csak pár nap 
van hátra ebből a tanévből és kezdődik a nyári szünet. Vannak, 
akiknek táborozással, másoknak az iskolai napközivel – ami 
valljuk be, évről évre egyre érdekesebb programokat kínál -, 
megint másoknak a nagymamával, a távoli unokatestvérekkel 
való találkozással. A budaörsieknek szóló tábor hirdetésekkel 
már márciusban és áprilisban találkozhattak a Budaörsi Napló-
ban, így most már csak egy-két utolsó szabad helyre lehet jelent-
kezni, egyebek között a Csikibe vagy a Zichy Majorba, illetve 
azok helyére, akiknek közbejött valami és ezért visszamondták 
a foglalásukat. Arról, hogy miként szervezzük meg úgy a nyári 
szünidőt, hogy minden családtag, de főként a gyerekek kelle-
mesen érezzék magukat, a 15. oldalon olvashatják szakértőnk 
tanácsait. 

Amikor önök kézbe veszik ezt a lapot, már tudják, hogy miként 
alakul az idei, első féléves infláció, hogy azt, amit a statisztikai 
hivatal 10 százalék körülinek mond, miért érezzük 32-35 száza-
lékosnak, és hogy vajon megengedi-e ez uniós tagságunk a ma-
gyar rendszerszámú autókba az olcsóbb benzint, míg a külföl-
dieknek a drágábbat. Aligha. Ami azonban már most biztosan 
látszik, hogy hatalmas a drágulás minden területen, különösen 
sokat emelkedtek az élelmiszerek árai, a hús mellett most kü-
lönösen a gyümölcsöké, és ezzel együtt persze az éttermeké, a 
panzióké, a utazásszervezőké  és így tovább. A kormány által 
egyebek között a bankokra, a nagy kereskedelmi láncokra és 
egyebek között a légitársaságokra kivetett „extraprofitot” lefö-
löző különadónak nincs miért örülni, mert bizony olyan, hogy 
extraprofit közgazdaságilag értelmezhetetlen, és az érintett cé-
gek nem fogják a plusz sarcot némán lenyelni, hanem  bizony 
velünk fogyasztókkal fizettetik majd meg. 

Amikor önök kézbe veszik ezt a lapot, már tudják, hogy a Covid 
után elérte-e Magyarországot is az új kór, a majomhimlő. A bő-
rön keletkező kelések undorítóak, de egyelőre azt olvashatjuk 
a nemzetközi sajtóban, hogy nem lesz belőle járvány és nem is 
olyan veszélyes. Bízzunk benne, de azért figyeljünk oda saját 
magunkra és egymásra továbbra is, hiszen ha nem is beszélünk 
most róla, de a Covid sem tűnt el. 

Amikor önök kézbe veszik ezt a lapot, nagyjából már tudják, 
hogy milyen cikkekre számíthatnak, hiszen ez a nyomtatott, 
szerkesztett magazin a havi összefoglalója az előző lapszámunk 
óta történt, az online újságunkon figyelemmel kísért esemé-
nyeknek. Például beszámoltunk a Budaörs Fesztiválról, a Jókai 
Napokról, a gyermeknapi rendezvényekről. Tudósítottunk a 
képviselő-testület aktuális üléséről, megkerestük a kamaraerdei 
időközi választás jelöltjeit, igyekeztünk összeszedni a budaörsi 
vállalkozások sikereit, no meg a helyi sportklubok eredményeit. 
Ez utóbbiak között jó hír, hogy az asztaliteniszes lányok hatod-
szor lettek a legjobbak az Extra Ligában, és sajnos egy rossz hír, 
hogy a férfi, felnőtt futball csapatunk pedig hét év után kiesett az 
NB II-ből így a következő bajnokságot már csak az NB III-ban 
folytathatja. Az okokat bizonyára sokáig elemzik még az illeté-
kesek, de egyelőre az derült ki, hogy a januárban érkezett veze-
tőedzőt gyorsan elbocsátották. Ahogy az elődeit is sorra lecse-
rélték, amikor elkezdett hanyatlani a csapat teljesítménye. Pedig 
valljuk be, inkább az előző bajnokságban elért negyedik-ötödik 
helyre kellett volna rácsodálkozni a relatíve szerény feltételek 
mellett. Hiszen az élsport és különösen a futball már nagyon 
régen nem a helyben nevelt játékosoknak ad kiugrási esélyt, ha-
nem hogy melyik szakvezetés, tulajdonos honnan, mennyi pén-
zért tudja a „legjobbakat” összevásárolni ki az a vezetőedző, aki 
csapatot csinál belőlük.

EE

Sorozataink folytatáSért éS friSS cikkEkért kattintSanak idE: 

http://budaorsinaplo.hu
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E R R Ő L D Ö N TÖT T E K A MÁ J U S I  Ü L É S E N A K É P V I S E LŐ K

Újraindul a rádió, 
támogatással

Jelentős pénzügyi támo-
gatást nyújt az önkor-
mányzat a Budaörs 
Rádió újraindításhoz, de 
határoztak arról is a 
képviselő-testület 
május 25-én megtartott 
ülésén, hogy mire költik 
a tavalyi évről megma-
radt mintegy félmilliárd 
forintot. Szinte vita nél-
kül, igen gyorsan sza-
ladtak végig a képvise-
lők a napirendeken.

 

 A napirend előtti hozzá-
szólásokat Stift Nándor 

(Budaörs Fejlődéséért Egyesü-
let) nyitotta, aki tolmácsolta a la-
kók köszönetét, hogy határidőre 
és precízen elkészült a lakótele-
pen a Patkó utca 1. számnál lévő 
parkoló, az Ifjúság utca 10-20. 
számnál a járda rekonstrukciója 
és a Bleyer Jakab Általános Iskola 
mögötti útszakaszt is átadták. Je-
lezte, hogy a Bretzfeld utcai kör-
forgalom és a bevásárlóközpont 
között nincsenek szeméttárolók, 
ezért kérte, hogy helyezzenek el 
néhányat ezen az útszakaszon.

Dr. Czuczor Gergely (Fi-
desz-KDNP) gratulált a Budaörs 
Fesztivál szervezőinek. Ugyan-
akkor jelezte, hogy a belvárosi 
lakosokat a késő esti koncertek 

zavarják, ezért arra kérte a hiva-
talt, hogy a jövőben szabjon hatá-
rozott időkorlátokat.

Kisberk Balázs (Budaörsi 
Gazdakör) kérte, hogy helyezze-
nek ki zsákutca jelzőtáblát a Li-
get utcai társasháznál, mert több 
esetben teherautók hajtanak be 
az utcába, amelyek zavarják az 
ott élők közlekedését.

Kapitány Gábor (Fidesz-
KDNP) azt jelezte hogy a sze-
métszállítók továbbra is törik a 
kukákat és a kihulló hulladékot 
is otthagyják az utcán. Javasolta, 
hogy az illetékes szakbizottság 
vizsgálja meg a budaörsi focicsa-
pat egyre rosszabb teljesítményét. 
Wittinghoff Tamás polgármes-
ter biztosította, hogy a kukákat 
pótolja szolgáltató. Viszont hatá-
rozottan leszögezte, hogy az ön-
kormányzati testületeknek nem 
feladata egy civil szervezet, vagy 
egyesület munkájába beleszólni 
és a teljesítményét számonkérni.

Hauser Péter (Budaörs Fej-
lődéséért Egyesület) a lakók 
köszönetét tolmácsolta a körze-
tében kihelyezett fekvőrendőrö-
kért. Az ott élők szerint jól sike-
rült a zöldhulladék elszállításá-
nak első üteme. Illetve elégedet-
tek a Budapesti úton a sövények 
nyírásával is.

Laczik Zoltán (Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület) arról 
számolt be, hogy a Szabadság út-

Ibolya utca-Szüret utca kereszte-
ződésében alig egy hete telepített 
okos gyalogátkelő műszaki be-
rendezései megsérültek. A Mű-
szaki Ügyosztály vezetője szerint 
a kár súlyos, a helyreállítás hosz-
szabb időt fog igénybe venni.

A napirendek között első-
ként az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló beszámolót fogadták 
el, illetve döntöttek a közel 578 
millió forint értékű költségvetési 
maradvány felosztásáról. Többek 
között ebből a pénzből telepíte-
nek újabb térfigyelő kamerákat 
Kamaraerdőre, felújítják az Újte-
mető ravatalozóját, és a Holdfény 
utcai óvoda belső udvarát is kor-
szerűsítik.

Lakossági észrevételeket is 
figyelembe véve módosították az 

idén február 26-ától érvényes, 
közutakra történő behajtás 
súlykorlátozását. A szabályozást 
enyhítették a betarthatóság érde-
kében.

A legutóbbi, április 27-i tes-
tületi-ülésen elfogadott, a Buda-

örsi Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratának módosításait a Szer-
vezeti és Működési Szabályza-
ton is át kellett vezetni, amit szin-
tén elfogadtak.

A Budaörsi Csicsergő Óvo-
da intézményvezetői munkakör 
betöltésére kiírt felhívásra beér-

kezett pályázat elbírálása alapján 
a testület a jelenlegi intézmény-
vezetőt, Veres Gábornét bízta meg 
újabb öt évre az óvoda vezetésé-
vel.

Elfogadták a képviselők Bia-
torbágy belépését a Fővárosi 

Agglomeráció Önkormányzati 
Társulásba. Egyúttal támogatták 
Budaörs 2022. december 31. 
napjával történő kilépését a Tár-
sulásból. Indoklásként elhang-
zott: Budaörs 2020-ban azzal a 
céllal csatlakozott a társuláshoz, 
hogy a tagönkormányzatokkal 
közösen lépjenek fel az agglome-
rációs tömegközlekedés javítása 
érdekében. A társulás azonban 
olyan határozatot hozott, amely 
jelentős különbséget tesz az ön-
kormányzatok fizetési kötelezett-
ségében, az adóerő-képességhez 
igazítva a szolgáltatás igénybe-
vételének költségét. Ez Budaörs 
számára elfogadhatatlan, mert 
a döntés szakmaiatlan, igazság-
talan és előnytelen Budaörs szá-
mára.

Jóváhagyta a testület a MOL 
NyRt. a Garibaldi utcában lévő 
töltőállomásának fejlesztési 
munkáihoz szükséges Település-
fejlesztési Együttműködési Szer-
ződést.

Az egyre növekvő infláció 
miatt a jelenleg rendelkezésre 
álló pénzügyi keret nem fedezi 
a 2022. évre ütemezett karban-
tartási és fenntartási feladato-
kat. Ezért a BTG Kft. 2022. évre 
megállapított keretösszegének 
emeléséről szavazott a testület. 
Egyúttal elfogadták a BTG Non-
profit Kft. 2021. évi mérlegbeszá-
molóját, vagyongazdálkodásról 
szóló beszámolóját és a 2022. évi 
tervét. Továbbá megemelték az 
önkormányzat hozzájárulását a 
Városi Uszoda és Sportcsarnok 
üzemeltetéséhez.

Támogatta a testület, hogy 
pályázatot írjanak ki a társashá-
zak villámvédelmi rendszere-
inek korszerűsítésére 5 millió 

forintos keretösszeggel.
Döntöttek a képviselők a Sza-

badság út 45. szám alatti ingat-
lan egy részének értékesítéséről.

Elfogadta a testület a Patkó 
u. 9. szám alatti épület föld-
szintjén található ingatlanok, 
a Buda-környéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesülete és a Bu-
daörsi Tanoda Alapítvány részére 
történő bérbeadásról szóló 2021. 
évi határozatának visszavonását, 
mivel az áremelkedések miatt az 
ingatlanok felújítása nem valósít-
ható meg költséghatékony mó-
don. A költségvetésben a Patkó 
utca 9-ben található ingatlanok 
felújítására elkülönített összeget 
átcsoportosították, és az itt ta-
lálható ingatlanok bérbeadására 
pályázatot írtak ki. Egyúttal a 
Patkó utca 1. szám alatti épület 
földszintjén egy 47 négyzetméte-
res részt a Buda-környéki Látás-
sérültek Közhasznú Egyesülete 
részére haszonkölcsönbe adtak.

Jóváhagyták az ebrendészeti 
feladat ellátására vonatkozó pá-
lyázat kiírását.

Elfogadták az Érd Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságának tá-
mogatásáról szóló határozat mó-
dosítását, de a támogatási összeg 
változatlan maradt.

A Budaörs Rádió első és 
másodfokon is pert nyert a Mé-
diatanáccsal szemben, így ismét 
újraindul a régi – Budaörs FM 
104,8 – frekvencián a Budaörs 
Rádió. Az újra induláshoz szük-
séges támogatást a képviselőtes-
tület elfogadta.

Az önkormányzat költségve-
téséből támogatott civil szerve-
zetek 2021. évi beszámolóit is 
elfogadták.

Jóváhagyták az önkormány-
zat belső ellenőrzésére vonatko-
zó 2021. évi jelentést.

Engedélyezte a testület az 
óvodai csoportlétszámok húsz 
százalékkal történő megeme-
lését.

Sürgősségi indítványként tár-
gyalták a Szabadság út 26. szám 
alatti ingatlanhoz tartozó raktár 
bérbeadását a Budaörsi Latino-
vits Színháznak.

Zárt ülésen döntöttek teme-
tési költségekhez való hozzájáru-
lás ügyében.

K É S T E K A Z A NYAG O K ,  
K É S I K  A B E R U H Á Z Á S B E F E J E Z É S E

Ezért nem  
nyitott még ki 

a strand

Budaörsön nem használ-
hatóak még a kültéri 
medencék, holott 
hagyományosan május 
1-je a strandok megnyi-
tásának az ideje. Itt 
azonban  nem végeztek 
időben a felújítással, az 
anyagbeszerzés elhúzó-
dása miatt. Várhatóan 
június közepén vehetjük 
birtokba a létesítményt.

 A kültéri medencék felújí-
tásához szükséges anyagok 

nem érkeztek meg időben, ezért 
nem nyíltak még meg a nagykö-
zönség számára a Budaörs Városi 
Uszoda, Sportcsarnok és Strand 
kültéri medencéi – derül ki a 
TV2040 által készített riportból. 
És ha majd meg is érkeznek és 
elkészülnek a felújítási munkála-
tok, az engedélyeztetés (ellenőr-
zik, hogy megfelel-e az előírások-
nak) szintén időbe telik még.

„Három nagyobb munkában 
vagyunk” – nyilatkozta Székely 
Bulcsú létesítményvezető. Ezek 
közül kettő a két medence bur-

kolásának helyrehozatala. A na-
gyobb strandmedence csempe-
borítását és a felső részét kellett 
kijavítani, ehhez az önkormány-
zat biztosított forrást. A gyerek-
medencének szintén a burkolatát 
újították fel, ugyanis kezdett fel-
púposodni és kongani. A léte-
sítményvezető elmondta, hogy 
inkább most késnek a nyitással, 
mint hogy szezon közben legyen 
szükség arra, hogy lezárják vala-
melyik medencét. A harmadik 
feladat az épület faburkolatának 
karbantartása, festése.

A burkoló anyagok beszer-
zését az nehezen oldották meg, 
emiatt késnek a felújítási mun-
kákkal, így tájékoztatott Székely 
Bulcsú. Június 5-e táján várható a 
medencék javítási munkálatainak 
befejezése, de ez után még ki kell 
tisztítani a medencéket és enge-
délyeket kell beszerezni a strand 
megnyitásához. Az engedélyezés-
hez vízminta bevizsgálás szüksé-
ges, ami szintén több napot vesz 
igénybe.

„Ha minden optimálisan ala-
kul, akkor – bízom benne -, hogy 
az iskola befejeztével egyidőben 
meg is tudunk nyitni” – fejezte be 
a tájékoztatást Székely Bulcsú.
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mat a egy 2021 decemberi mó-
dosítás eltörölte, így a pandémia 
elmúltával a környezetvédelmi 
törvény alapján továbbra is az 
önkormányzatok hatásköre a 
kérdés szabályozása.)

Az önkormányzati rendelet 
hatálya Budaörs Város közigaz-
gatási területén valamennyi ma-
gánszemélyre és itt tevékenykedő 
vállalkozásra kiterjed.

A rendelet szerint avar és 
kerti hulladék az ingatlanokon 
azok tisztán tartása, ápolása, 
gondozása, vagy egyéb kerté-
szeti munkálatok végzése során 
keletkezett fű, lomb, gyökérma-
radvány, szár, levél, kaszálék, és 
egyéb növénymaradvány (ezeket 
összefoglaló néven kerti hulla-
déknak nevezzük). 

A főszabály az, hogy kerti 
hulladék égetése nem végezhe-
tő sem közterületen, sem pedig 
– és ez lehet, hogy sokaknak 
meglepetést okoz – a rendszeres 
háztartási hulladék elszállítás-
ba bekapcsolt ingatlanon, azaz 
ahonnan a kukásautó elviszi a 
háztartási szemetet. Ez Buda-
örsnek szinte a teljes területét 
érinti!

Ahol esetleg mégsem tilos 
kerti hulladékot égetni, ott a ren-
deletben írt részletes szabályokat 
kell betartani, melyek közül csak 
egyet emelek ki: kerti hulladékot 
égetni kizárólag március és ápri-
lis, valamint október és novem-
ber hónapokban, keddi és szom-
bati napokon, 9 és 18 óra között 
lehet.

Szabálytalan égetés esetén – 
amennyiben magánszemély égeti 
a hulladékot – a Budakeszi Járási 
Hivatal Hatósági Osztályához le-
het fordulni, ha nem magánsze-
mély területén égetnek, akkor 
pedig a Pest Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályához. A 
környezetvédelmi hatóságok ál-
tal kiszabható bírság magánsze-
mély esetén akár 100 ezer Ft-ig is 
terjedhet.

Budaörsön hagyományosan 
a törvényben meghatározottak-
nál nagyobb sűrűséggel szállítják 
el a zöldhulladékot. Ennek alter-
natívája a komposztálás lehet.

A Levegő Munkacsoportot 
idézem, amely szerint kerti hul-

ladék esetében a megoldást a 
komposztálás jelenti.

„Valamennyi kerti hulladék és 
avar komposztálható. A folyamat 
során az elhalt növényi részeket 
mikroorganizmusok bontják le és 
alakítják át a szárazföldi élet nél-
külözhetetlen anyagává, humusz-
szá. A humusz hosszú távon tárol-
ja és a növények számára könnyen 
felvehető formában adagolja azo-
kat az ásványi anyagokat, melyek 
a növekedéshez szükségesek. De 
talán ennél is fontosabb, hogy a 
tömegének sokszorosát kitevő víz 
megkötésére, tárolására képes. A 
komposztálás során elkerüljük a 
hatalmas légszennyezést, értékes 
humuszhoz, növényi trágyához 
jutunk. Komposztálni mindenki 
tud. Mindössze néhány négyzet-
méter árnyékos helyre és egy kis 
időre van szükségünk a kertben. 
A komposztálás alapvető szabálya 
a komposztálandó anyag megfele-
lő aprítása, a komposzt rendszeres 
keverése, nedvesen tartása és a 
tűző nap elleni védelme. Fontos, 
hogy a komposzt közvetlen kap-
csolatban legyen a talajjal, hiszen 
a lebontó mikroorganizmusok 
onnan „költöznek” bele. A kom-
posztálás folyamata általában 1 
év, de bizonyos növények, vasta-
gabb ágak komposztálása ennél 
több időt is igénybe vehet. Széles 
körben elterjedt téveszme, hogy a 
dió, tölgy levele nem komposztál-
ható. Való igaz, hogy ezek olyan 
un. allelopatikus vegyületeket tar-
talmaznak, melyek gátolják más 
növények növekedését. Azonban 
néhány hónap alatt alatt ezek is 
lebomlanak maradéktalanul, ezt 
a kertészeti egyetem vizsgálata is 
kimutatta, sőt a diófa levél kom-
poszton jobban nőttek a növé-
nyek, mint a kontroll csoport. Nél-
külözhetetlen szerszám a vasvilla 
vagy ásóvilla, mellyel a komposzt 
keverését végezzük. Hasznos se-
gédeszköz a komposztálóedény, 
aprítógép, és a komposztálódást 
gyorsító anyagok, indító kultúrák. 
Ezek hiányában halomba rakva 
is komposztálhatunk, az aprítást 
metszőollóval is végezhetjük.”

kérdéSEikEt idE várjuk: 

   eller60erzsebet@gmail.com 

Dinamikusan fejlődő szín-
házunk keresi elhivatott, 
a színházi közönségszer-
vezésben járatos mun-
katársát, színházjegyek 
értékesítésére, ügyfélkap-
csolatok ápolására

FELADATOK:

•	 színházjegyek és bérletek 
értékesítése, közönségkapcsolati 
hálózat kialakítása és működtetése 

•	 az ezekhez kapcsolódó adminisztratív 
feladatok ellátása, jegyfoglalások 
kezelése, kapcsolattartás az 
ügyfelekkel 

•	 új értékesítési lehetőségek keresése, 
kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel 
cégekkel, közintézményekkel 
(iskolák, óvodák) 

•	 bizományosi rendszer kiépítése 
•	 pénztárkezelés, alkalmi jelleggel 
•	 a színház repertoárjának naprakész 

ismerete 
•	 együttműködés a színház 

marketinges munkatársaival 

Munkatársunk lehetsz 

 2022. augusztus 15-ei kezdéssel,  
teljes munkaidős, határozatlan időre 
szóló munkaviszonyban.

ELVÁRÁSOK:

•	 3 éves szakmai gyakorlat színházi 
jegyértékesítésben 

•	 legalább középfokú végzettség 
•	 kiváló kommunikációs és 

szervezőkészség 
•	 InterTicket és MS Office programok 

magabiztos, felhasználói szintű 
ismerete 

•	 önálló és csapatban való 
munkavégzés 

•	 határozott, kedves fellépés 
•	 konfliktuskezelő és 

problémamegoldó képesség 
•	 rugalmasság és terhelhetőség 

Várjuk jelentkezésed, 

–  ha szívesen dolgoznál a színház 
érdekes, változatos világában,

–  ha szívesen alkalmazkodsz a színház 
profiljából adódó kihívásokhoz,

–  ha szeretnéd egy lendületes csapat 
tagjaként támogatni a színház 
fejlődését új jegyértékesítési 
lehetőségeket keresve. 

A JELENTKEZÉSEDET ÍRÁSBAN, FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A  

munkaugy@latinovitsszinhaz.eu 

E-MAIL CÍMRE VÁRJUK, 2022. JÚLIUS 15-IG

A Budaörsi Latinovits 
Színház marketing-
kommunikációs 
munkatársat keres 
az új évad kezdetétől

FELADATOK:
 

•	 a színház marketingtevékenységét 
tervezi és koordinálja; a meglévő 
kommunikációs és hirdetési 
csatornákat működteti, miközben új 
megjelenési lehetőségeket keres 

•	 szorosan együttműködik 
a közönségszervezési és 
jegyértékesítési munkatársakkal 

•	 koordinálja a nyomtatott arculati 
termékek és egyéb promóciós 
anyagok (pl. szórólap, plakát, 
valamint videó-, kép- és hangajánlók 
stb.) elkészítését 

•	 szerkeszti a színház honlapját 
•	 kezeli a színház közösségi 

médiafelületein megjelenő 
tartalmakat, végzi az ott folyó 
közönségkapcsolati tevékenységet 

•	 előkészíti a marketing 
tevékenységhez kapcsolódó 
szerződéseket, megrendeléseket 

•	 a szerződésekről, megrendelésekről 
naprakész nyilvántartást vezet; 
a marketing tevékenységhez 
kapcsolódó számlák alaki és tartalmi 
ellenőrzését elvégzi 

•	 méri a marketing megjelenések 
hatásait 

ELVÁRÁSOK:
 
•	 3 éves szakmai gyakorlat marketing 

területen (nem feltétlenül 
színháznál) 

•	 felsőfokú végzettség 
•	 kreatív beállítottság 
•	 kiváló írás- és kommunikációs 

készség 
•	 MS Office programok és a közösségi 

médiafelületek magabiztos, 
felhasználói szintű ismerete 

•	 önálló és csapatban való 
munkavégzés 

 
ELŐNYT JELENT:
 
•	 színházban szerzett tapasztalat 
•	 idegen nyelv ismerete 
•	 határozott, kedves fellépés 
•	 rugalmasság és terhelhetőség 
 

 
VÁRJUK JELENTKEZÉSED,
–  ha szívesen dolgoznál a színház 

érdekes, változatos világában,
–  ha szívesen alkalmazkodsz a 

színházunk profiljából adódó 
kihívásokhoz,

–  ha szeretnéd egy lendületes csapat 
tagjaként támogatni a színház 
fejlődését

 
MUNKATÁRSUNK LEHETSZ 
 2022. augusztus 15-ei kezdéssel, 

részmunkaidős (6 órás), határozatlan 
időre szóló munkaviszonyban.

N I N C S K Ü LÖ N Ö N KO R MÁ NY Z AT I  „C S E N D R E N D E L E T ”, 
D E A K E R T I  H U L L A D É K É G E T É S É R E VA N

Ha zajos a szomszéd, 
ezt teheted

Mivel az igazi nyári 
meleg még várat magá-
ra, egyre többen töltik 
az időt kerti munkával. 
Ami azonban nem egy-
szer szomszédi vitához 
vezet, mert míg az egyi-
künk aktív pihenésre 
vágyik, a másikunk 
csendre, nyugalomra. 
De mikor, kinek van – 
legalábbis jogi értelem-
ben – igaza? Budaörsön 
vajon milyen helyi sza-
bályok vannak érvény-
ben a zajosabb kerti 
munkákkal kapcsolat-
ban és az égetésre? 
Továbbá a kerti bulikra? 
Kiderül a cikkből.

 Itt a tavasz, sőt, nyakun-
kon a nyár. Családi házas 

övezetben a nyitott ablakok mel-
letti pihenést gyakran zavarja 
meg kora reggel a szomszédból 
építkezés, flexelés, fűnyírás, vagy 
késő este egy jól sikerült kerti 
parti zaja.

Ezekről a nagy zajjal járó te-
vékenységekről nincs Budaörsön 
külön helyi önkormányzati ren-
delet. A szabályozást magasabb 
rendű jogszabály, törvény, illetve 
kormányrendelet tartalmazza, de 
Budaörsön jó alappal számítha-
tunk a helyi lakosok józan belátá-
sára, együttműködési és jó szom-
szédi törekvéseire is – tudtuk meg 
Ács Annamáriától, a városháza 
kommunikációs munkatárstól. 
Aki így folytatta: Ha ezek sajnála-
tos módon hiányoznának, a Pol-
gári törvénykönyv birtokvédelmi 
szabályait lehet érvényesíteni, 
amelyek értelmében az ingatlan 
tulajdonosának, bérlőjének, ha-
szonélvezőjének (mindenkori 

használójának) kötelessége, hogy 
tartózkodjon minden olyan ma-
gatartástól, amely szükségtelenül 
zavarja a környezetében lakókat, 
szomszédokat. Birtokháborítás 
esetén a helyi jegyzőhöz lehet 
fordulni.

A környező ingatlanok hasz-
nálóinak nem kötelességük el-
tűrni a szükségtelen, illetve in-
dokolatlan zajt, mindegy, hogy 
az milyen napszakban hallatszik, 
mindegy, hogy kültérről, vagy 
bentről származik. A hangsúly 
itt a „szükségtelen” illetve „in-
dokolatlan” szavakon van. Köny-
nyen belátható, hogy egy éjsza-
kai csőtörés elhárítása vagy más 
hasonlóan váratlan és közvetlen 
beavatkozást igénylő tevékenység 
jogosan végezhető, bármekkora 
zajjal is járjon az.

Azt, hogy a környezeti zaj-
és rezgésterhelésnek milyen ha-
tárértékeken belül kell esnie, a 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet állapítja meg, 
attól függően, hogy az ingatlan 
hol helyezkedik el, milyen mesz-
sze van a szomszéd, illetve nappal 
vagy éjszaka keletkezik-e a zaj. 
Kisvárosi lakóterületen, zöldte-
rületek területén például 06-22 
óra között 50 dB; 22-06 óra kö-
zött (éjjel) 40 dB a megengedett 
zajterhelés. 

Kerti parti esetén – amely 
nem közterületen megtartott, 
alkalmi rendezvénynek minő-
sül - nappali időszakon a 6:00 
és 23:00 közötti időszakot, éjjeli 
időszakon a 23:00 és 6:00 közöt-
ti időszakot kell érteni, a zajtól 
védendő valamennyi területen 
a zajterhelési határérték nappali 
időszakban 65 dB, éjjeli időszak-
ban 55 dB. Ezek a határértékek 
megítélési szintben kifejezett ér-
tékek, ahol a megítélési idő nap-
pal a legnagyobb zajterhelést adó 
folyamatos 8 óra, éjjel a legna-
gyobb zajterhelést adó folyama-

tos fél óra.
A súlyos csendháborítás 

egyben szabálysértés is lehet. A 
szabálysértésekről szóló törvény 
kimondja: aki lakott területen, az 
ott levő épületben, vagy az ahhoz 
tartozó telken, tömegközlekedé-
si eszközön, továbbá természeti 
és védett természeti területen 
indokolatlanul zajt okoz, amely 
alkalmas arra, hogy mások nyu-
galmát, illetve a természeti vagy a 
védett természeti értéket zavarja, 
szabálysértést követ el. Ilyenkor 
a rendőrséghez lehet fordulni, 
mint szabálysértési hatósághoz.

A szomszédok indokolatlan, 
szándékos és rendszeres zajon-
gással való zavarása azonban a 
zaklatás vétségét is megvalósít-
hatja, amely a Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. tör-
vény 222. §-a akár egy évig ter-
jedő szabadságvesztéssel is bün-
tethető. Fontos kiemelni, hogy az 
indokolt zaj nem képezi bünte-
tőeljárás tárgyát még akkor sem, 
ha a zajkibocsátás meghaladja a 
környezet tűrőképességét. Indo-
kolt lehet munkavégzés, lakásfel-
újítás, vagy a kárelhárítás miatti 
zajterhelés esetén. Indokoltság 
esetén is vizsgálni lehet azonban 
a zaj mértékét. A környezeti zaj 
és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 
29.) Korm. rendelet 2. § j) pontja 
kétféle „veszélyes mértékű kör-
nyezeti zaj”-fajtát definiál: egy-
részt amely meghaladja a külön 
jogszabályban (pl. az adott tevé-
kenységre vonatkozóan) megálla-
pított zajszennyezettség, illetőleg 
zajkibocsátás megengedett határ-
értékét. Másrészt veszélyes mér-
tékű környezeti zaj lehet az olyan 
szabadidős zajforrástól származó 
zaj, amelyre jellegéből adódóan 
határértéket megállapítani nem 
lehet, mert azonos körülmények 
között nem ismételhető és érzék-
szervi észleléssel megállapítható-
an a hatásterületen élő lakosság 
nyugalmát zavarja.

Több szempontból is aggá-
lyos az avarégetés. Budaörsön az 
avar és kerti hulladékok égetésé-
ről, valamint a háztartási tevé-
kenységgel okozott légszennye-
zés helyi szabályozásáról szóló 
4/2011. (II.04.) önkormányzati 
rendelet szabályozza a kérdést. 
(A veszélyhelyzet idején volt egy 
kisebb zavar abból, hogy a kör-
nyezet védelméről szóló törvény 
2020 nyarától általános égetési 
tilalmat vezetett be, melyet egy-
úttal a covid miatti veszélyhelyzet 
idejére feloldottak, de ezt a tilal-
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K AMA R A E R D Ő J Ú L I U S 3- Á N VÁ L A S Z T 

„Jó itt élni”

Július 3-ra írta ki a 
Budaörsi Helyi 
Választási Bizottság a 
10-es körzet 
(Kamaraerdő) időközi 
választását, ahol 2019-
ben dr. Kisfalvi Péter 
szerzett mandátumot az 
önkormányzatban. Ő 
2021 nyarán elhunyt, és 
a pandémia miatt akkor 
nem lehetett megtarta-
ni. A szavazás 6 és 19 óra 
között lesz. A jelölt állí-
táshoz az ajánlóíveket 
május 14-től lehet 
átvenni, a kampány idő-
szaka május 14-től július 
3-án 19 óráig tart. Eddig 
két jelöltről tudtuk 
meg, hogy már össze-
gyűjtötte a szükséges 
aláírásokat. Hajdu 
László a Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület, 
Török István pedig (a 
Fidesz volt budaörsi 
elnöke) a 
Kamaraerdőért 
Érdekvédelmi Egyesület 
színeiben indul.

H A J D U 
L Á S Z LÓ 

a Budaörs Fejlődéséért Egyesü-
let képviselő jelöltje 16 éve lakik 
családjával a körzetben, két ti-
zenéves lánya van. A Kamaraer-
dei Részönkormányzat tagja 2019 
óta – derül ki a vele való beszél-
getésből. Mint mondja, mintegy 
2340 szavazó polgára van Ka-
maraerdőnek, ami nagyjából 650 
háztartást jelent. Jelöltként sokat 
beszélget az ott lakókkal, régiekkel, 
újakkal egyaránt, akik mind egy-
formán gondolkodnak Kamara-
erdőről: soha nem szándékoznak 
elköltözni, mert jó itt élni, a sok 
zöldfelület, a jól karbantartott 
közterületek, utak még Budaör-
sön belül is kiemelkedően szép 
hellyé teszik Kamaraerdőt.

Azonban itt is vannak meg-
oldásra váró problémák – teszi 
hozzá. De a körzet képviselő je-
löltjeként úgy véli, mindenre van 
jó megoldás. Magát környezet-
barátnak tartja, de úgy véli, nem 
minden esetben kell a végsőkig 
ragaszkodni például egy fához, 
ami a bicikliút építésénél útban 
van, és egy környezetvédő mér-
nök is kivágásra javasol, hanem 
inkább 10-20 új fát kell ültetni 
helyette.

Kamaraerdőn is egyre több 
az új építésű ház, ami sokaknak 
nem tetszik. Hajdu László azon 
az állásponton van, hogy meg kell 
akadályozni a túlzott beépítést, 
eddig ezt szerencsére megakadá-
lyozta a helyi szabályzat, de saj-
nos mivel az építésügyi hatósági 
jogköröket elvették Budaörstől, 
már nem tudják ellenőrizni, hova 
és mi épül. Azonban vannak még 
üres telkek, és sokan szeretnének 
ideköltözni, ezért ez majd még 
felvet olyan teendőket, mint az 
óvodai férőhely bővítés, illetve a 
megnövekedő autós forgalom – 
szögezi le.

Összességében tehát Hajdu 
László képviselő jelölt megvá-
lasztása esetén arra törekedne, 
hogy a lakosok észrevételeit, 
javaslatait teljes mértékben kép-
viselje és a mostani, kedvező tu-
lajdonságait (csendes, nyugodt, 

élhető) Kamaraerdő a jövőben is 
megtartsa. Ahogyan fogalmazott: 
“Az egy prioritás, hogy azokat az 
értékeket, amiket előteremtettünk 
itt az elmúlt években, azokat meg 
tudjuk őrizni.”

TÖ R Ö K 
I S T VÁ N

a Fidesz volt budaörsi elnöke a 
Kamaraerdőért Érdekvédelmi 
Egyesület színeiben indul.

– Mi az, ami pozitívum, és 
mi a legnagyobb gond Kamara-
erdőn? – kérdeztük tőle.

Az 1960-as évek elején ami-
kor az autópálya megépült, nem-
csak a HÉV szűnt meg, hanem 
az autópálya gyakorlatilag ketté-
vágta Budaörsöt és Kamaraerdőt. 
Kamaraerdőnek a mai napig ez 
az egyik legfőbb problémája. Nem 
fér hozzá azokhoz az infrastruk-
túrákhoz, amelyet a budaörsiek 
könnyedén tudnak használni. 
Ott sem mindenki rendelkezik 
autóval, és akiknek nincs kocsi-
juk azok számára probléma, hogy 
nincs gyógyszertár, posta, vagy 
akár egy dohánybolt. Nagy gond 
még az ipari zajszennyezés, nincs 
gyógyszertár, posta, vagy akár egy 
dohánybolt. Nagy gond még az 
ipari zajszennyezéa “túl-méretes” 

beruházások – persze sok fa kivá-
gásával… 2010 és ’14 között vol-
tam itt helyi képviselő és igyekez-
tem fejleszteni a térséget. Akkor 
létesült önálló háziorvosi körzet, 
oda került egy rendőrségi körzeti 
megbízott, amely nagyban javí-
totta a közbiztonságot. Összes-
ségében próbáltam foglalkozni a 
több évtizedes elmaradottsággal, 
ami Budaörs többi részéhez ké-
pest értendő. Ez szerintem több 

tekintetben igen sikeres volt ak-
kor, és sajnos úgy vélem, hogy 
2014 után ez a folyamat megsza-
kadt.

A városrész abszolút pozití-
vuma a kertvárosias, zöld jelenleg 
és a jó levegő. Ez okozza a nép-
szerűségét is, ami miatt nagyon 
sokan szeretnének oda költözni. 
Gyakorlatilag ki lehet tenni a 
“megtelt” táblát. A túlépítések, 
és a túlzott beépítés Kamaraer-
dő jellegét veszi el végleg. Ennek 
gátat kell szabni! A Helyi Építési 
Szabályzat módosítását kell kez-
deményezni, oly módon, hogy egy 
meghatározott telek méretre csak 
egy család költözhessen, és ne le-
hessen soklakásos társasházakat 
építeni. A Kormányhivatalon 
számon kérni az ellenőrzést csak 
akkor lehet, ha előtte helyben 
megfelelő szabályzókat alkotunk. 
Vannak erre jó példák például 
Zsámbékon…

– Tudomásom szerint ott is 
vissza kellett vonni a helyi kor-
látozást jogi aggályok miatt. 
Nem Kamaraerdőn él, de mint 
említette, volt már a körzet kép-
viselője. Mi köti Kamaraerdő-
höz továbbra is?

Azt gondolom, hogy az ön-
kormányzat jogászai biztosan 
találnak jó megoldást. Én magam 

valóban nem Kamaraerdőben 
élek, de ezer szállal kötődöm 
oda. 2010-ben szinte véletlenül 
kerültem oda képviselőjelöltként. 
Akkor nyertem. Megszerettem, 
és megismertem ezt a városrészt 
és az ott élő embereket. Nagyon 
sok barátom, kedves ismerősöm 
lakik ott. Az ő “mindennapos un-
szolásukra” döntöttem úgy, hogy 
ismételten megpróbálom a jelölt-
séget. Felkértek, hogy vállaljam 
el. Úgy gondolom, hogy a kép-
viselői munka nem elsődlegesen 
ahhoz kötődik, hogy a területen 
lakik-e valaki, hanem elsősor-
ban a professzionalitáson. Én 
ezt tekintem a legfontosabbnak. 
Amennyiben megválasztanak, 
mindenképpen és kizárólagosan 
a kamaraerdei érdekeket fogom 
képviselni a testületben, ha kell 
rámenősen, és minél eredménye-
sebben. Számomra nem létezik, 
nem létezhet olyan, hogy bármi-
lyen “összvárosi”, vagy egyéb mo-
tiváció felülírja helyi választóim 
akaratát és szándékát. Helyre kell 
állítani a részönkormányzat ha-
tásköreit, és ehhez forrást is kell 
rendelni!

– Mi az oka, hogy az egye-
sület jelöltje és nem a Fideszé?  
Az önkormányzati képviselői 
munka (érdekvédelem, érdek 
érvényesítés) elsődlegesen nem 
pártfeladat. Az előzőleg ismer-
tetettek az oka annak is, hogy a 
Kamaraerdőért Érdekvédelmi 
Egyesület színeiben indulok, és 
nem párt vagy más jelölő szer-
vezet képviselőjelöltjeként. 2010 
óta vagyok tag az egyesületben. 
Egyesületünk valóban civil: a 
baloldaltól a liberálison át a jobb-
oldalig mindenféle pártpreferen-
ciájú kamaraerdei megtalálható 
benne. Ebben különbözünk a 
többi jelölttől, jelöltektől Csak 
és kizárólag Kamaraerdőért aka-
runk dolgozni és együttműködni 
bárkivel, aki ebben segít nekünk. 
Egyesületünkkel nem kampá-
nyoltunk az országgyűlési válasz-
táson sem Menczer Tamás, sem 
Szél Bernadett képviselőjelölt 
mellett vagy ellen sem. Innen le-
het felmérni, hogy egy szervezet 
valóban független-e, vagy csak 
szlogenként állítja magáról.

Bé - EE
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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 

Diabetológia: a terápia maga az életmód
Testsúlyra figyelni, 
eljárni a szűrővizsgála-
tokra, a háziorvos 
beutalása alapján felke-
resni a diabetológiai 
szakrendelést: a 2-es 
típusú cukorbetegség 
kialakulása, ha nem 
előzhető is meg minden 
esetben, de odafigyelés-
sel, megfelelő étrend-
del, rendszeres testmoz-
gással késleltethető – 
mondja dr. Ábel Tatjána 
diabetológus főorvos, 
aki a járványidőszak 
alatt is személyesen 
fogadta a betegeket 
Budaörsön.

 A Budaörsi Egészségügyi 
Központ diabetológiai 

szakrendelése a Magyar Dia-
betes Társaság által akkreditált 
szakellátóhelyként fogadja a felnőtt 
pácienseket a hét három napján. A 
rendelésen a három diabetológus 
szakorvos mellett egy szakasszisz-
tens és két dietetikus szakember 
dolgozik, az orvos-beteg találkozá-
sok száma a járvány előtti eszten-
dőkben megközelítette az évi háro-
mezret. Az 1-es típusú (régen: „in-
zulinfüggő”) diabétesszel élők mel-
lett az esetek mintegy 80 százalékát 
teszik ki a 2-es típusú (felnőttkori) 
cukorbetegek. A harmadik csoport-
ba azok a nők tartoznak, akiknél 
várandóssági cukorbetegség alakul 
ki. Emellett a diabetológiai szakren-
delés foglalkozik a vérzsír-rendel-
lenességek – koleszterin- és trigli-
ceridszint-emelkedés – ellátásával 
is. A szakrendelés felkeresésének 
feltétele a beutaló, amit jellemzően 
a háziorvos állít ki. A beutalás oka 
lehet a megemelkedett vércukor- 
vagy vérzsírszint, de akár a váratlan 
testsúlygyarapodás is. 

A diabétesz, illetve a betegséget 
megelőző állapot felismeréséhez 
nagyon fontos a szűrővizsgálatokon 

való részvétel – hívja fel a figyelmet 
Ábel Tatjána. 45-50 éves kortól 
mindenkinek érdemes évente kon-
zultálnia háziorvosával, aki előírja 
a vérvétellel járó vércukorvizsgá-
latot, illetve – ha a diagnózis nem 
egyértelmű – a szükségesnek ítélt 
további vizsgálatokat. A cukorbe-
tegségre való hajlam, elsősorban a 
2-es típusú diabétesz esetében, ge-
netikailag öröklődik, ezért minden-
képpen számon kell tartani, hogy az 
első fokú rokonságban – édesapa, 
édesanya, testvérek – volt-e, van-e 
érintett. Ha igen, a vércukorszint 
rendszeres ellenőrzése már fiata-
labb kortól indokolt. 

A vércukorszint emelkedé-
sének jellemző tünete lehet, ha 
valaki sok vizet iszik és ürít, vagy 
ha jó étvágy mellett is fogy. A test-
súly megváltozása mindig intő jel: 
rendszerint valamilyen anyagcse-
re-rendellenességre utal, a túlsúlyos 
állapot pedig magával hozhatja a 
2-es típusú diabétesz kialakulását. 
Sajnos a cukorbetegségnek ez a vál-
tozata sokszor lappangva kezdődik, 
akár egy évtized is eltelhet a tünetek 
észleléséig, ezért is fontos a rend-
szeres szűrés.

A szűrővizsgálatok mellett mit 
tehetünk magunkért, ha veszélyez-
tetettek vagyunk, esetleg kezdődő 
cukorbetegségünk van? A legfon-
tosabb feladat a testsúly megtar-
tása, az elhízás elkerülése. Ami a 
táplálkozást illeti, kiindulásnak 
jó a vörös húsok fogyasztásának 
mérséklése és az összetevők egyen-
súlyán alapuló mediterrán étrend 
követése, ám hangsúlyozni kell, 

hogy az anyagcsere mindig egyén-
függő, vagyis ami az egyik ember 
számára ideális, a másiknak esetleg 
egyáltalán nem. Itt kapnak szerepet 
a téma szakértői, a dietetikusok, 
akik tanácsadással segítik a páci-
enseket. A másik dolog, amire oda 
kell figyelni, a folyadékbevitel. Napi 
kettő és fél, három liter folyadékot 
szükséges meginni, természetesen 
víz formájában, ami a vese műkö-
dése szempontjából is fontos. Vé-

gül a harmadik, amit a betegeknek 
meg kell tenniük saját érdekükben, 
a rendszeres testmozgás. Hogy e té-
ren kinek mi a legjobb, megint csak 
egyénenként kell meghatározni. Ál-
talánosságban elmondható, hogy az 
állóképességet növelő mozgásfor-
mák hasznosabbak, mint a hajszolt, 
intenzív edzések.

A cukorbetegségnek számos 
veszélyes szövődménye van; a 
diabetológus szakorvos a laborvizs-
gálat mellett gyakran küldi szemé-
szeti vagy – ha a kiemelt kockázati 

csoportba tartozik – kardiológiai 
vizsgálatra a beteget. 

A járványügyi korlátozások 
időszakát Ábel Tatjána és kollégái 
végigdolgozták, a betegfogadás fo-
lyamatos volt. A diabétesszel vagy a 
betegség szövődményeivel, például 
magas vérnyomással vagy szívelég-
telenséggel élő páciensekre nagyon 
oda kellett figyelni, az ő esetükben a 
megfertőződés és kórházba kerülés 
súlyos, akár végzetes következmé-
nyekkel fenyegetett. Ezek a betegek 
okkal féltek a rendelőbe jönni, őket, 
ha máshogy nem, telefonon keresz-
tül gondozták. A diabetológiai terü-
let számára a járvány kemény idő-
szak volt – mondja Ábel Tatjána –, 
az itt gyógyító orvosoknak a szak-
feladatokon túl bizony sokszor kel-
lett szerepet vállalniuk a betegutak 
felkutatásában, egyengetésében 
is, hogy mindenki megkapja az 
egészsége megőrzéséhez szükséges 
ellátást.

HELYIEK ELŐNYBEN
A diabetológiai szakrendelés igénybevételéhez a beutaló mel-
lett időpontfoglalás is szükséges. Az előjegyzési idők csökken-
tése érdekében a Budaörsi Egészségügyi Központ változtatásra 
készül: 2022. szeptember 1-jétől már csak az ellátási területén – 
Budaörsön, Herceghalmon – élőket fogadja közfinanszírozott 
formában, a máshonnan jövők számára ezzel párhuzamosan 
térítéses magánrendelést tud majd felajánlani. Mivel a cukorbe-
tegség folyamatos orvosi kontrollt igényel, az ellátási területen 
kívülről érkező pácienseket az intézmény már most tájékoztatja 
az ősszel esedékes változásról. 

KÖZEL KÉT ÉVTIZEDE 
BUDAÖRSÖN

Dr. Ábel Tatjána belgyógyász, diabetológus és lipidológus a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen diplomázott. 1990-
től 1999-ig a SOTE III. Belklinikáján, 2000-től az Országos 
Gyógyintézeti Központ Anyagcsere Ambulanciáján, megszűné-
se után a Honvéd Kórház belgyógyászati szakrendelésén dolgo-
zott főorvosként. Rendszeresen publikál, tankönyvet, szakköny-
veket szerkeszt, előadásokat tart a diabetológia, lipidológia, 
hipertónia és obezitás tárgykörében. A Budaörsi Egészségügyi 
Központban 2005 augusztusa óta visz szakrendelést, munkáját 
2015-ben Budaörs Egészségügyéért díjjal ismerte el a város.

NEWSTERRA
TISZTELT OLVASÓINK! 

Vannak bérlőink, amelyek cégei nőnek, mások 
világosabb helyre vágynak, megint mások 
azért költöznek új helyre, hogy a többieknek 
segítsenek. És eközben, például magához a köl-
töztetéshez egymás szolgáltatásait is igénybe 
veszik, amit jellemzően kedvezményes áron 
kapnak meg. E lapszámunkban is megismerhet-
nek újonnan érkezett cégeket is, és további 
érdekességekről írunk, például egy kiemelten 
védett madárról, amelyik tavasszal a 
Terraparkot választotta új otthonául. 
Kérdéseiket vagy észrevéleiket, a hírlevélben 
való megjelenési szándékukat pedig kérjük, 
hogy írják meg az erikawg@terrapark.hu e-mail 
címre a titkárságunkra! 

 J.S.LOGISTICS KFT. 
BŐVÜLÉS
A J.S.Logistics Kft. 2020 májusában költözött a Terraparkba, az érdi 
központjukat kinőtték és itt Budaörsön találták meg a megfelelő új 
irodaközpontjuk helyszínét; 2022.áprilisában további területekkel 
növeli bérleményét a cég. Az elmúlt 2 év történéseiről kérdeztük 
Bujtás-Kiss Emese ügyvezetőt

ÚJ OTTHONÁBAN 
A  BUDASENSOR Kft. – 

ISMÉT JÓ VÁLASZTÁS A TERRAPARK
A Budasensor Kft. nemcsak meghosszabbította a szerződését, 
hanem az erőteljes fejlődésének következtében nagyobb terüle-
tet is igényelt a Terraparkban: az általa korábban a D1 épületben 
béreltnek közel a dupláját. Ezt úgy lehetett megvalósítani – mivel 
tevékenysége miatt földszinti helyiségekre van szüksége –, hogy 
a D3 épületben három kisebb bérlőnek kellett új helyet keresni. E 
bonyolult logisztikai feladat során került az előző számban bemu-
tatott a Progast Kft. egy kisebb, de világosabb helyre. Mindkét cég 
költöztetését az a Frachtmeister Kft. végezte, amely szintén a D3 
épületben bérel irodát, ami jól mutatja, hogy a Terrapark irodahá-
zak bérlői olykor, mint egy szimbiotikus közösségben, szolgáltat-
nak egymásnak, a profiljuknak megfelelően.

ZALAPACK 
BEMUTATÓTEREM ÉS SHIP-SHOP
A Zalapack több mint 30 éve a csomagolástechnika meghatározó 
szereplője Magyarországon, és teljes egészében magyar családi 
vállalkozás. Vevőik az ipari és e-kereskedelmi cégektől a ház-
tartásokig szinte mindenki, a csomagolásaik alapanyaga pedig 
lehet papír, műanyag vagy fa  – tájékoztatta lapunkat Szili Ádám 
ügyvezető. „Tevékenységi körünk a csomagolóanyag gyártástól a 
disztribúción és a szállításon (amit saját flottával végzünk) keresztül a 
raktározásig terjed, ez utóbbit  bérben is kínáljuk, és a hagyományos 
értékesítés mellett van webáruházunk is, illetve hamarosan lesz egy új 
bemutató termünk, úgynevezett „ship-shop”-pal, itt a Terraparkban.  
Jelenleg a vállalat  három telephelyen működik, a budaörsin kívül 
Zalaegerszegen található a központunk és a gyártó üzemünk, és Tö-
kölön van a  logisztikai elosztó központ.”

DIMANTEC 
 „VISSZAJÖTTÜNK, MERT 
MEG VOLTUNK ELÉGEDVE”
A Dimantec korábban már bérelt irodát a Terraparkban és most 
visszatértek. Mi volt ennek az oka? - kérdeztük Kálmándi Gábor 
ügyvezetőt, illetve a termékeikről is faggatuk, melyek orvostechni-
kai eszközök, bőrhálósításhoz, sterilizáláshoz.

Bővebben: terrapark.hu/ Terranews
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H O G YA N TA L Á L J  TÁ R S AT…? 10.  R É S Z

A házassági szerződés
A társkeresésről szóló 
sorozatunkban már szó 
volt arról, hogy 40-50-60 
év felett vagy akár még 
idősebb korban mire 
figyeljünk e folyamat 
során, hogy ne sérül-
jünk, hanem sok örömet 
kapjunk. Olvashattak 
arról, hol és kikkel 
ismerkedhetünk meg, 
mire számíthatunk az 
első személyes találko-
zásig, sikeres és kevésbé 
sikeres történeteket is 
bemutattunk. Így jutot-
tunk el egy – sokak sze-
rint – kényes kérdéshez: 
a pénzhez, amiről a 9. 
részben írtunk bőveb-
ben. Mai témánk szoro-
san ehhez kapcsolódik: 
kinek mi a véleménye a 
házassági szerződésről?

 „A házassági szerződés egy 
jó találmány. Vagyonosok-

nak találták ki. Ilyen szerződést 
fiatalok ritkán kötnek, inkább a 
későn házasodók vagy a második 
körben futók dilije ez, ahol már 
van veszteni valója mindkét félnek 
egy esetleges válásnál. Szerintem 
korrekt dolog, hogy csak azon osz-
tozzanak, ha eljön az ideje, ami 
a közös együttélésük alatti közös 
szerzemény. Szerintem. Nem kell 
megsértődni, ha valamelyik fél ezt 
felveti, ismerve a magyar bírósá-
gok válási ítélethozatalait, felér 
egy életbiztosítással” – válaszolja 
sorozatunk kedvenc interjúala-
nya, az ötven felett járó Zozó 
arra a kérdésünkre, hogy férfi 
szemmel mit gondol a házassági 
szerződésről. 

„Lehet önérzeteskedni és azt 
mondani, hogy milyen bizalmat-
lan és megalázó, ha valaki há-
zassági szerződést köt, hiszen, ha 
szeretem a páromat, akkor min-

denem az övé is, egészen addig 
a pontig, amíg a rózsaszín felhős 
szerelmi állapotot össze nem töri 
valami. Ha szélsőségesen nagyok 
az anyagi javak, akkor elfogadom 
a kockázat felmérést, és a szer-
ződést, bár bennem akkor is ott 
motoszkál a kisördög, amit bizal-
matlanságnak nevezek” – ez már 
az ötven feletti hölgy, Rénesné E. 
Gertrúd véleménye. Aki így foly-
tatja: „Mert ha valaki nagy anyagi 
javakat visz be egy házasságba, és 
a kapcsolat nem örök életű, a vá-
lás utáni osztozkodásban ezt írott 
szerződés nélkül is rendezni lehet. 
Nem hiszem, hogy minden ember 
önzően igényt tartana arra, ami 
mondjuk a párja vagyona volt ere-
detileg. Más kérdés, ha már van-
nak gyermekeik, hiszen akkor 
a váló feleknek rájuk is gondol-
niuk kell. A gyermekek számára 
pedig érdektelen, hogy ki mit vitt a 
házasságba, van-e házassági szer-
ződés. A gazdag fél feléjük akkor 
is felelősséggel, anyagiakkal is tar-
tozik. De minden jóhiszeműségem 
ellenére, sajnos sokkal több olyan 
negatív példával találkoztam, ahol 
válás után a közösen megszerzett 
vagyonok kerültek igazságtalanul 
elosztásra. Ahol jobb lett volna, ha 
a valóban közös vagyon (például 
ingatlan, cég stb.) közös néven fut. 
A partnerség (házasságon belüli 
társ szerep, ami az enyém az övé 
is) már ott megmutatkozik, ami-
kor családi cégalapításkor együtt 
lesznek tulajdonosok. Számomra 
ez az igazi házassági szerződés.”

A hatvanhoz közelítő Má-
jer Bea megengedő: „Ha ettől 
egyenlőbbnek érzik a pár tagjai 
a kapcsolatukat, akkor kössenek 
szerződést. A házasság így is, úgy 
is szerződés, a szó legnemesebb 
értelmében. A pénzügyek viszont 
idősebb korban különösen érzé-
keny területet jelentenek, ezért 
ha írásba foglalt szerződés teszi 
könnyebbé a dolgot, kössenek!” – 
mondja.

A negyven feletti, frissen el-
vált Emese szerint azonban „ké-
nyes kérdés a házassági szerződés. 

Minden szerelmes felháborodik 
azon, hogy mit gondol a párja 
róla, mert ő aztán sosem használ-
ná ki a másikat. Viszont ha még-
sem jön össze a kapcsolat, min-
dig kiderül, hogy milyen előnyös 
lett volna leírni, ki mit hozott. 
Nehéz döntés, de nem hülyeség. 
Olyan mint a biztosítás, jó ha 
van, de remélhetőleg nem lesz rá 
szükség.”

Vele ért egyet a már nyugdí-
jasként élő, évtizedek óta elvált 
Pollák Judit is, aki szintén úgy 
kezdi válaszát, hogy „a házassági 
szerződés intézménye igen kényes 
téma a felek között.” Ám mégis 
úgy véli, hogy szükséges. „Ami-
kor dúl a szerelem, nagyon rossz 
szembesülni azzal, hogy a házas-
ságkötéshez társul egy kellemetlen 
jogi irat is. Csakhogy az érzés bi-
zony elmúlhat, jöhet az egyik fél-
nek egy másik, és máris minden 
borul. Nem egy és nem két olyan 
helyzetet láttam már közelről, 
ahol egy csodálatos, minta házas-
ság hullott darabjaira egyetlen pil-
lanat alatt, rengeteg fájdalmat és 
nehézséget, kilátástalan élethely-
zetet okozva az elhagyott félnek, 
és netán még utcára is került az 
illető. A házassági szerződést tehát 
szerintem meg kell csinálni, nem 
kell tőle félni.”

És vajon milyen tanáccsal 
szolgál e témában jogi szakér-
tőnk, dr. Moravcsik Krisztina? 
Őt arról kérdeztük, hogy: mikor 
gondoljunk a házassági szer-
ződésre és mit tartalmazhat? 

Élettársi kapcsolatban is lehet-e 
házassági szerződést kötni és mi-
ben legyen más? Mit tapasztal, 
kik kezdeményezik a házassági 
szerződést? Illetve mi a mai jogi 
helyzet válás esetén, ha nincs há-
zassági szerződés?

„Amennyiben a saját hely-
zetünkre nem éreznénk igazsá-
gosnak a törvény által biztosított 
vagyonközösségi rendszert, azon-
nal érdemes házassági szerző-
désre gondolni, mert egy ilyen 
szerződésben rögzíteni tudjuk 
a már meglévő különvagyoni 
kört, valamint többféle módo-
zatban el lehet térni a törvényes 
vagyonjogi rendszer alkalmazá-
sától. A Ptk. különféle választható 
rendszereket ad meg, mint példá-
ul a vagyonelkülönítő rendszer, 
de nincsen akadálya annak sem, 
hogy a felek még ettől is eltérve, 
egy teljesen egyedi vagyonjogi 
rendszert szabályozzanak” – is-
merteti a szakember. „Természe-
tesen élettársi kapcsolatban is le-
het vagyonjogi szerződést kötni 
(igaz, ezt ilyenkor nem nevezzük 
házassági szerződésnek), sőt sok 
esetben élettársak között még 
fontosabbá válhat egy vagyonjo-
gi szerződés. Köztük ugyanis csak 
az általános szabályok szerint tud 
közös vagyon keletkezni, hiszen 

esetükben a közös vagyoni véle-
lem egyáltalán nem érvényesül. 
Felmerülhet a szükségessége azért 
is, mert az együttélés alatt, közös 
gazdálkodásból esetleg komoly be-
ruházások történnek valamelyik 
fél különvagyonába. Amennyiben 
az együttélés házasságba megy át, 
akkor természetesen visszamenő-
leg az együttélés kezdetére ki fog 
terjedni a házassági vagyonjogi 
rendszer minden törvényes sza-
bálya.”

„Azt tapasztalom, hogy a 
legtöbb házassági szerződés nem 
a klasszikus értelemben vett há-
zassági szerződés. Leggyakrab-
ban a felek nem akarnak eltér-
ni a törvényben szabályozott 
rendszertől, viszont rögzíteni 
kívánják a különvagyonuknak 
azt a körét, amit mindenképpen 
védeni kívánnak egy esetleges 
válás esetén. Tekintve, hogy igen 
sok válásra kerül sor, és ezért sok 
olyan házasság születik, ami már 
nem az első házasság, a felek már 
jelentős vagyonnal rendelkeznek 
és gyerekek is vannak, ezért ki-
emelkedően fontos lehet a már 
meglévő vagyoni kör lefektetése. A 
házassági szerződések gyakran 
együtt járnak egyéb, a hagyaték-
ra is kiterjedő nyilatkozatokkal. 
Sokaknak szándéka ugyanis, hogy 
az új házastárs ne ‘örököljön bele’ 
a gyerekeknek járó hagyatékba. A 
másik leggyakoribb típus a teljes 
vagyonelkülönítő házassági szer-
ződés, mely esetben a feleknek csak 
külön ilyen rendelkezés esetén ke-

letkezik közös vagyona.”
„Ha nincs házassági szerző-

dés, akkor a Ptk. házassági va-
gyonjogi szabályai vonatkoznak 
a felekre. Röviden: az életkö-
zösség fennállásától kezdődően 
a közös vagyon vélelme érvé-
nyesül, kivéve az ajándékot és az 
öröklés által szerzett vagyontár-
gyakat, hiszen azok különvagyon-
nak minősülnek. Az életközösség 
keletkezése előtti szerzések is kü-
lönvagyont képeznek. A legtöbb 
problémás helyzet abból adódik, 
hogy az eredetileg különvagyont 
képező vagyontárgy eladásra ke-
rül, és az életközösség alatt annak 
a helyébe másik vagyontárgy lép. 
A másik problémás eset, amikor 
jelentős közös vagyoni beruházás 
történik a különvagyonba. A leg-
rázósabb helyzet, amikor egy har-
madik személy, például valame-
lyik fél szülőjének vagyontárgyába 
ruháznak be a felek. Ez azt jelenti, 
hogy odaköltöznek valamelyik 
szülőhöz és az ő ingatlanát átala-
kítják, ráépítenek.”

Végül az ügyvéd még kieme-
li, hogy „a házassági vagyonjogi 
szerződések a mai világban na-
gyon fontosak, mert a törvényes 
rendszer nagyon gyakran nem 
eredményez olyan helyzetet, amit 
a felek igazságosnak éreznek. Na-
gyon gyakori, hogy a már meg-
lévő ingatlanok, autók helyébe 
újabb vagyontárgy lép. Gyakran 
találkozunk komoly bizonyítá-
si nehézségekkel egy-egy válás 
esetén.”

Hozzátéve: „Természetesen 
házassági vagyonjogi szerződés 
készítése minden esetben szakem-
ber segítségét igényli, s azt ügy-
véd által ellenjegyzett okiratba, 
vagy közokiratba kell foglalni. 
Ahhoz, hogy harmadik szemé-
lyekkel szemben is hatályos legyen 
(például egy banki adósság ne vál-
jon közös adóssággá, és így a bank 
se tudjon akár végrehajtást is indí-
tani mindkét házasfél vagyonára), 
szükséges a vagyonjogi szerződést 
egy erre szolgáló nyilvántartásba 
is lehelyezni. Megemlítem még, 
hogy házassági szerződést nem-
csak a házasságkötés előtt lehet 
kötni, hanem már házasok is 
megköthetik azt.” 

folytatjuk

EllEr ErzSéBEt
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40 éves a Fenyő 
A Rózsa utca 20. szám 
alatti Fenyő Vendéglő 
1982-ben, éppen 40 évvel 
ezelőtt nyílt meg. Ez volt 
Budaörsön az első, 
magántulajdonú családi 
vállalkozás keretében 
üzemeltetett 
vendéglátóipari egység 
az előző rendszerben. A 
népszerű étterem a négy 
évtized alatt folyamato-
san bővült, fejlődött, csak 
a koronavírus-járvány 
miatti korlátozások ide-
jén torpant meg, de végül 
kevés veszteséggel sike-
rült átvészelnie. 

 Id. Fenyvesi János és felesége, 
akik a Fenyő éttermet 1982-

ben megnyitották, 2015-ben nyug-
díjba vonultak, azóta két idősebb 
fiuk, János és András vezeti a buda-
örsi üzletet. A fiatalabbik Fenyvesi 
fivérrel, Andrással beszélgettünk.

A KEZDETEK

Fenyvesi János eredetileg bo-
rospincét szeretett volna kialakíta-
ni, ezzel szemben felesége elkép-
zelése egy jövedelmező bolt volt. 
Végül a két szándék a Fenyő Bisztró 
megteremtésében egyesült, amit 
1982-ben nyitottak meg, családi 
vállalkozásként. Azonban ez csak 
úgy volt lehetséges, hogy egy állami 
intézményhez, a kertészeti egyetem 
szigetcsépi tangazdaságának kiren-
deltségéhez tartozott a vendéglő, 
ahova havonta leadták a bevétel egy 
részét. „A működésbe nem szóltak 
bele, csak annyi kikötésük volt, hogy 
az ő borukat kellett árulni” – mesél-
te Fenyvesi András, aki ezekben az 
időkben még kisgyerek volt. Érde-
kesség, hogy a nyolcvanas években 
gyakran tértek be a Fradi focistái, 
Ebedli Zoltán és Nyilasi Tibor, akik 
szívesen elbeszélgettek a helyiekkel 
fröccsözés közben.

A bisztróban András édesanyja 
és édesapja dolgozott, de a nagypapa 
is besegített, aki egyébként a 
Gellért-szálló éttermének főpincére 
volt. A kezdetekben 20-30 ember 
fért el és 5-6 féle étel volt az állan-
dó kínálatban, ezek közül sok ma is 
rajta van az étlapon, többek között 
ilyen a népszerű pacalpörkölt, amit 
Mészáros Miklós, a 35 éve itt dolgo-
zó szakács készít utánozhatatlanul.

1992-ben alakult önálló céggé, 
B. Fenyő Bt. néven, ez azóta nem 
változott. 

A Fenyő vendéglő annak a csa-
ládi háznak az aljában nyílt meg, 
ami jelenleg is a bázisát képzi. Az 
évek során vendéglő folyamatosan 
nőtt, fejlődött. A központi házban 
található bokszok és a „vadászte-
rem” az eredeti berendezés részei, 
nem változtak a negyven év alatt. A 
konyha, méretének növekedése mi-
att és a bárpult viszont „vándorolt”, 
jelenlegi helyén és kétoldalas for-
májában a ’90-es évek közepe óta 
van. Az elülső terasz beépítésének 
idején kapott az épület egy plusz 
toldást 1990 tájékán, amivel akkor 
megduplázódott az étterem befo-
gadó kapacitása. Majd a ’90-es évek 
végén megvették a szomszéd telket 
a bővítéshez, illetve főként azért, 
hogy legyenek szabadtéri asztalok 
is. 2000-re épült meg a régire me-
rőleges új épület a bowling pályával 
- ami akkoriban még ritkaság 
volt Magyarországon -, biliárd 

szobával és egy különteremmel 
és nyílt meg a kerthelyiség. Az ezt 
követő években az újdonságokkal 
felvirágzott a vendéglő, de azután 
a 2008-as gazdasági válság miatt 
néhány évig felére esett vissza a 
forgalom, majd volt egy növekedés, 
ami a 2020-as koronavírus 
járvánnyal ért véget. Az első hullám 
kéthónapos lezárását még könnyen 
átvészelte az étterem, de az ősz-
szel bevezetett korlátozás, ami fél 
évig tartott már némi veszteség-
gel járt, azonban az elviteles és ki-
szállításos megoldásokkal sikerült 
túlélniük. „A negyven év alatt a 
legkatasztrófálisabb a covid időszak 
volt az étterem fennállása óta” – je-
gyezte meg Fenyvesi András. 

A ’80-as, ’90-es években még 
nem sok, 2-3 vendéglátó hely volt 
Budaörsön, ami étteremként is 
működött, így akkor természetes 
volt, hogy mindig megtelt az ét-
terem. Ma sincs okuk panaszra, 
a törzsvendégek és a környező 
társasházakba beköltözők közül 
is sokan fedezik fel maguknak a 
hangulatos vendéglőt, amely egy-
részt nyugodt étkezésekre való, 
másrészt kisebb családi rendezvé-
nyek helyszíne lehet, harmadrészt, 
a hátsó különteremben jellemzően 
osztálytalálkozók, bankettek meg-
tartására alkalmas a téli időszak-
ban, hiszen nyáron ezeket inkább 
a kerthelyiségben tartják meg szí-
vesebben. 

JELEN

A covid után az újabb prob-
léma az áremelkedés. A háború is 
gazdasági válságot von maga után, 
de a drágulás már korábban meg-
kezdődött. Például a Trappista sajt 
ára tavaly ősz óta a duplájára nőtt. 
Emiatt a Fenyő vendéglőben is volt 
már egy áremelés februárban, ami 
elkerülhetetlen volt.

Fenyvesi János és András fele-
ségeikkel együtt sokat dolgoznak, 
alkalmazottaik a létszám felét teszik 
ki. Heti váltásban vannak, de hétvé-
genként is besegítenek egymásnak. 
Mindenki ott dolgozik, ahol éppen 
több segítség kell, hétvégén And-
rás is a konyhán segít, ott van rá 
nagyobb szükség, csak hétköznap 
tud felszolgálni, az emberekkel be-
szélgetni. Valójában szükség lenne 
még munkaerőre, de ezzel a hiány-
nyal nem csak ők küzdenek egyedül 
Budaörsön.

AZ ÉTTEREM CÉLJA

„Elsődleges célunk, hogy az itt 
étkező családok jól érezzék magukat, 
finomakat egyenek” – szögezte le a 
vendéglős. „Azt mondják a ven-
dégek, Miklós pacalja verhetetlen a 
környéken már 35 éve” – tette hozzá. 
A családoknak kedvez a kis játszó-
sarok is a kertben.

B.é

A R U T I N B I S Z T R ÓT M Ű KÖ DT E TŐ PA L L AG DÁV I D E L I S M E R É S E

Az Év Ifjú Séftehetsége 
Az Év Ifjú Séftehetsége 
díjat nyerte el Pallag 
Dávid, a budaörsi Rutin 
Bisztrót üzemeltető fia-
talember az Audi – 
Dining Guide Év Étterme 
gálán hétfő este, ahol 
Magyarország legelis-
mertebb 
gasztrokalauzának díja-
it osztották ki.

 Az Audi – Dining Guide 
Top 100 Étteremkalauz 

minden évben kiadja a Magyar-
ország első száz legjobbnak ítélt 
éttermének ranglistáját. Ennek 
érdekében a kalauz képviseleté-
ben ellenőrző csoportok járják a 
hazai vendéglátóipari egységeket, 
persze a legnagyobb titokban, és 
tapasztalataik alapján állítják fel 
ezt a sorrendet.

Az Audi-Dining Guide 
gasztrokalauz az éves gáláján a 
legjobb étterem díja mellett több 
különdíjat is kihirdet. Erre az 
ünnepségre idén május 16-án, 
hétfőn került sor. Az Év Étterme 
díjat a budapesti Rumour by Rácz 
Jenő nyerte, az esemény budaör-
si vonatkozása pedig az, hogy a 
Rutin Bisztró tulajdonosa-séfje, 
Pallag Dávid kapta az Év Ifjú 
Séftehetsége díjat.

Arra a kérdésre, hogy mi 
alapján hozza meg az Étteremka-
lauz a döntését egy-egy étterem-
mel kapcsolatban, Pallag Dávid 
elmondta, ő ezt nem tudja ponto-
san, de valószínűleg számít, hogy 
mennyi idő telik el a rendeléstől 
a felszolgálásáig, a kihozott étel 
esztétikailag hogy néz ki, külső-
re van-e valamilyen hibája. Az 
ízeket tekintve megállapítják, he-
lyesen készültek-e el az étel egyes 
részei, például a hús és a köret, 
illetve hogy e kettő ízben har-
monizál-e egymással. Fontos az 
étterem tisztasága is és az, hogy 
mennyire felkészültek a felszol-
gáló kollégák, be tudják-e mutat-
ni az ételt, kérdésekre tudnak-e 

válaszolni.
A 2022-es Étteremkala-

uz készítésekor mintegy 600 
vendéglátóipari egység került 
látómezőbe, melyek közül a 
pandémiás időszakot jellemző 
étterembezárások, átalakulások 
miatt 454 helyre jutottak el a 
tesztelők 2021. augusztus 11. és 
2022. május 4. között.

„Nem tudtuk, hogy itt voltak. 
Csak azután hívtak fel, hogy beke-
rültünk az Audi – Dining Guide 
Top 100-ba” – mesélte a történte-
ket Pallag Dávid.

Az Audi-Dining Guide hon-
lapján így írtak róla: „Az  Év Ifjú 
Séftehetsége,  a budaörsi  Rutin fi-
atal séfje,  Pallag  Dávid  modern 
bisztrókonyháról alkotott képe, a 
jól eltalált ízek, a fogásokon tetten 
érhető gasztronómiai ösztönössége 
magabiztosan kiemeli a Rutint az 
átlag bisztrók mezőnyéből.”

Pallag Dávid, amikor az Év 
Ifjú Séftehetsége díjat átvette, azt 
hangsúlyozta: „Hiába engem ne-
veztek most meg, ez alapvetően 
egy óriási csapatmunka, óriási 
hivatás volt mindenki számára, 
hogy mi, a Rutin bisztró csapata 
ide kerüljünk.”

A most 29 éves Pallag Dávid 
budaörsi, itt járt óvodába, álta-
lános iskolába. A XIII. kerületi 

vendéglátóipari szakközépisko-
la elvégzése után a szakmában 
helyezkedett el, és azon belül is 
igyekezett annak minél több ol-
dalát megismerni, jártasságot 
szerezni, így tematikus éttermek-
ben dolgozott: magyaros, ázsiai, 
halas… stb. Az RTL Klub Kony-
hafőnök című főzőversenyében 
is szerepelt 2016-ban és negyedik 
lett. Ez abból a szempontból szép 
eredmény, hogy erre a műsorra 
általában 3-400-an jelentkeztek.

Ezután feleségével, aki 
sommelier, a Balaton-felvidéken 
éltek néhány évig, de amikor 
megszületett a kislányuk, akkor 
döntöttek úgy, hogy Budaörsöt 
választják. 2020 tavaszán a ko-
ronavírus első hullámával Pallag 
Dávid is elvesztette állását, és 
részben az önállósodás kénysze-
réből, nagyrészt viszont a saját 
irányítású étterem megnyitásá-
nak vágya miatt úgy döntött, egy 
lapra tesz fel mindent. Így 2020 
decemberében megnyitotta a 
Rutint, éppen a legnagyobb be-
zárások és kijárási tilalom idején, 
viszont arról gondoskodott, hogy 
ebben a helyzetben is működni 
tudjon, ezért pékségként és bor-
üzletként üzemelt – saját maga 
sütötte a kenyereket -, majd elvi-
telre főzni is elkezdtek. 2021 nyár 
elején kezdtek enyhíteni a koro-
navírus miatti korlátozásokon, 
először a terasz nyílhatott meg, 
a nyár folyamán pedig a beltér is.

S hogy a betérő vendégeknek 
mit nyújt a Rutin? „Őszinte gaszt-
ronómia, amit csinálunk, nincsen 

benne átverés” – fogalmazott 
tömören a séf. Majd elmondta, 
náluk vannak teljesen hagyo-
mányos ételek is, és újfajta, „tel-
jesen elszálltak” is, de mindkét 
esetben arra törekednek, hogy 
magas minőséget és harmonikus 
ízvilágot nyújtsanak. Emellett a 
péntek estéken a vacsora jellem-
zően hangulatos élőzene mellett 
fogyasztható, de rendeznek bor-
vacsorákat is.

Pallag Dávid számára a Rutin 
azt a lehetőséget nyújtja, hogy 
biztonságban tudja a családját, 
hiszen ezért is hozta létre. „Azért 
nyitottam saját éttermet, mert 
szerettem volna egy jó helyen dol-
gozni” – – mondta a tulajdonos-
séf. „És rajtam kívül még sok em-
bernek nyújt lehetőséget, akik ve-
lem dolgoznak. Gasztronómiailag 
színes brigád jött össze, én is tudok 
mindenkitől tanulni valamit” – 
tette hozzá. Azt is elmagyaráz-
ta, miért Budaörsöt választotta 
a saját bisztró megnyitásával: 
„Nekem Budaörs a biztonság, itt 
vagyok itthon. Ha máshol vállal-
koznék és ott befuccsolnék, akkor 
teljesen egyedül maradok. Az em-
ber a saját mikrokörnyezetében, 
ha esetleg veszít, akkor sem úgy 
veszít, mintha egy idegen környe-
zetben veszítene.” 

Most azonban éppen egy 
rangos díjat nyert meg Pallag 
Dávid, mint séf, és étterme be-
került Magyarország 100 legjobb 
vendéglátóipari egysége közé az ő 
és csapata szorgalmas munkájá-
nak köszönhetően.
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T Ú R A H E LYE T T

Szomszédban a Rupp-hegy
Budaörs keleti határától nem messze áll a 257 méter magas Rupp-hegy, melyen van egy tanösvény is. Ezt a dom-
bocskát több irányból is meg lehet közelíteni, Budaörs felől a Felsőhatár útról nyíló Csillagőszirózsa utca vezet az 
erdőbe vezető ösvényekhez (Google Maps ilyet nem ismer, Spanyolréti útnak jelöli).
Bár a tanösvény 1. táblája a XI. kerületi Ördögorom út és Örkény István utca kereszteződésénél van, lényegében 
mindegy, milyen sorrendben tekintjük meg őket.

A Természetvédelmi terület 
kezdetét tábla jelzi.

Innen két irányba lehet 
elindulni. Hosszabb, de lan-
kásabb a baloldali, amin egy 
közkút is van, azonban ebből 

vizet nem lehet nyerni.

A beépült utcaszakasznál már 
a piros négyzet turistaútra 

csatlakozunk, ami rövid úton 
a tanösvény 3. táblájához 
vezet, ahol áll egy hársfa.

Innen bal felé látható egy 
lőszerfülke a II. világháború 

idejéből.

A csúcsra vezető, rövidí-
tett út le van most zárva a 
növényzet megóvása érde-
kében. Ilyen, a XI. kerületi 
Önkormányzati Rendészet 

szalagjával lezárt ösvény 
több helyen is található a 

Rupp-hegyen.

A 3. táblától mindkét 
irányban végigjárhatjuk a 
tanösvényt. Jobbra a piros 
háromszöggel jelölt úton a 
4. táblához érkezünk, de az 
nincs a helyén. A kis táblák 

azonban tájékoztatnak a pan-
non gyíkról, ami a budaörsi 

kopárokon is él. 

A tanösvény 5. és 6. informá-
ciós táblája ezen a szakaszon 

a Rupp-hegy növényvilágáról, 
illetve Budapest természeti 

értékeiről tájékoztatnak.

A tetőre vezető úton lépcső-
ket alakítottak ki, de legyünk 
óvatosak, az alsó fokot már 

kimosták az esőzések.

Az 5. és a 6. tábla után hamar 
felérünk a hegytetőre, ahol 

egy öntöttvas talapzaton zász-
lótartó rúd végén lengedez a 

nemzeti lobogó. 

A közeli sajmeggy fán szö-
vőlepkék hernyói tanyáznak. 
Hernyóra kevésbé jellemző 

módon megriadnak, ha köze-
lítünk feléjük egy fényképe-

zőgéppel.

A gyepes területeken a kopá-
rokéhoz hasonló növényvilá-

got találunk.

Í G Y L E G YE N A VA K ÁC I Ó F E L H ŐT L E N Ö R Ö M

Pihenés és/vagy tanulás?
Még hátra van néhány 
dolgozat, értékelés, a 
nagyobbaknál az erdei 
iskola és véget ér a 
tanév. A szülők számára 
pedig ismerős a problé-
ma: hogyan töltsék a 
gyerekek tartalmasan a 
nyári szünidőt. 
Felhőtlen pihenéssel 
vagy készüljenek a (pót)
vizsgákra, a jobbak 
tanuljanak előre? Erről 
beszélgettünk elsőként 
Farkas Gáborral, a buda-
örsi Herman iskola fej-
lesztő pedagógusával. 

 Milyen arányban valósuljon 
meg a gyerekek pihenésre és a 
tanulásra (az ismétlés vagy fel-
zárkózás) fordított ideje a nyári 
vakáció alatt?

Azt gondolom, hogy ebben 
nem lehet egységes tanácsot 
adni minden családnak vagy 
minden gyerek esetében. Mert 
vannak gyerkőcök, akiknek 
„csak” a lehetőséget kell megte-
remteni és csak úgy habzsolják 
az új tudást, vagy örömmel hasz-
nálják, „gyakorolják” az eddig 
megszerzetteket. Olvasnak, raj-
zolnak, énekelnek, játszanak a 
számokkal, de még írnak is, ha 
lehet. Saját örömükre kutatnak a 
természetben, vagy egy érdekes 
téma nyomába erednek néhány 
könyv, az internet, vagy egy lel-
kes szülő, nagyszülő segítségével. 
Mások jelmezeket, díszleteket 
készítenek, vagy focikaput sze-
relnek össze. Akad, aki kis házat, 
vagy éppen virágoskertet épít, 
ha kap egy kis segítséget. Olyan 
is van, aki horgászni kezd, vagy 
fotókon próbálja megörökíteni 
azt, hogyan látja a világot. De 
ha valaki a labdát pattogtatja 
naphosszat, ugrókötelezik, vagy 
elkoptat egy garnitúra bringagu-
mit, az is jó. Számomra ezek len-
nének az ideális nyári tanulás 

ismérvei. Ebben nem lehet túl-
terhelni senkit. Persze sok olyan 
gyermek van, akivel ennél sokkal 
irányítottabban kell foglalkozni. 
Mert lassan tanul, gyorsan felejt. 
Vagy meg sem tanulta… Náluk 
szükség lehet némi ismétlésre, 
a tananyag „átnézésére” is. Ha 
meg ráadásul a nyár végén egy-
két-há… pótvizsga is vár rá, ak-
kor kifejezetten kell a tervezett és 
irányított tanulás. Ez esetben is a 
mérték az érték! Ki kell pihennie 
a kudarcosra sikerült tanévet. 
Meg kell értetni vele, mik voltak 
az okok. Új utakat, módszereket 
kell keresni hozzá. Segíteni kell 
őt abban, hogy ügyesen ossza be 
a napokat, heteket, azt a két hó-
napot, ami neki adatott a vakáció 
alatt. Hogy jusson idő feltöltő-
désre, meg fejlődésre is. De ná-
luk se legyen több az irányított 
tevékenység, mint a szabadidő 
negyedrésze! 

 Mivel teszünk jót gyereke-
inknek, ha engedjük néha a tévé 
képernyője, illetve a számítógép 
előtt ülni vagy ha csupa szabad-
téri és offline programokat szer-
vezünk nekik?

Ma már nem nagyon lehet el-
tiltani a gyerekeket a képernyőtől. 
De elterelni, talán igen. Minél ki-
sebb, annál könnyebben. Minden, 
ami három dimenziós, ami kézzel-
fogható, ami a valóságban is meg-
tapasztalható és főleg ami mozgá-
sos élmény, az érdekes, értékes és 
nagyon jót tesz az idegrendszer, 
az érzékszervek és a mozgás fej-
lődésének is. De lesznek majd 
kibírhatatlanul meleg nappalok, 
esős időszakok, fáradt, munkás 
napok, amikor nem ördögtől való 
megnézni egy jó filmet, végig 
menni egy virtuális pályán, vagy 
belekukkantani a tengerek életébe. 
Csak tanítsuk meg a gyermekein-
ket és magunkat is, a kikapcsoló 
gomb használatára!

 Mi a véleménye arról, hogy 
ilyen hosszú nálunk a nyári 
szünet? (Más országokban van, 

ahol rövidebb, de a téli, őszi stb. 
szünetek hosszabbak.)

Nyilván pedagógiatörténeti 
oka van ennek. Illetve egyfajta 
alkalmazkodás az éghajlathoz. 
Tudnék olyan budaörsi iskolát 
említeni, ahol napsütéses 
időben április második fe-
létől szinte kibírhatatlanul 
meleg van, a szépen felújí-
tott harmadik emeleten, 
külső árnyékolás híján. 
Sok vita alakul mostan-
ság arról, hogy lehetne 
másként szabdalni az 
évet. Vannak érvek pro 
és kontra is. Illetve már 
hazánkban is akadnak 
a tanévet az átlagtól 
eltérő módon tagoló 
iskolák.

 Milyen szempontok szerint 
válasszunk tábort a gyerekek-
nek (ott alvós, napközis stb.), 
illetve milyen egyéb lelki szem-
pontokat (nem csak az, hogy mi 
érdekli) vegyünk figyelembe?

Vannak nehezebben leváló, 
a családhoz erősen ragaszkodó 
gyermekek, akiknek csak lassan 
fokozatosan lehet az ott alvós 
táborokat felajánlani. Mások 
alig várják, izgalmas kalandnak 
tekintik az idegenben alvást. A 
tábor jellege, illetve a földrajzi 
távolság is meghatározó. Min-
denképpen sokat segít, ha a gye-
reket is bevonjuk a választásba, 
mert akkor lesz majd igazán kí-
váncsi és motivált az új helyze-
tek kipróbálásához. Viszont egy 
erősen szorongó kisember nem 
fog tudni feloldódni, elmerülni 
a tábori világba, ha nem sikerül 
megnyugtatni arról, hogy biz-
tonságban lesz és mindez csak 
átmeneti helyzet.

 Milyen mennyiségben 
lehet megkövetelni a házimun-
ka végzését a gyerekektől, amit 
napközben végezzenek el?

Korosztályonként más-más, 
de emelkedő szinten. A növeke-
dés, a fejlődés változó lehetősé-

gekkel, jogokkal, kötelességekkel 
is jár, jobb esetben. Ez is tanulás, 
sőt lehet játék is! Határozottan 
azt gondolom, hogy a házimun-
kától túlzottan megkímélt, ki-
szolgált gyermek könnyen válhat 
kiszolgáltatottá felnőtt korára. 

Ha pedig fokozato-
san, életkorának megfelelően 
bevonjuk ebbe is, akkor azt fogja 
megélni ő is, hogy eredményes, 
kompetens, megbízható emberré 
neveltük.

 Hogyan készítsük fel a 
gyerekeinket arra, ha egyedül 
hagyjuk őket napközben?

Fokozatosan! Ahogy már a 
táborozás témakörénél is em-
lítettem, nagyon különbözhet 
az egyes gyerekek és családok 
szorongási hajlama. Akiben bíz-
nak, az előbb-utóbb bízni fog 
önmagában is. Aki megtanulja 
irányítani önmagát, az egyre ke-
vésbé szorul rá, a külső kontroll-
ra. Nyilván való, hogy az egyes, 
szűkebb, tágabb környezet adta 
veszélyforrások feltérképezése és 
figyelembevétele is elengedhetet-
len. Az értelmi, érzékszervi, vagy 
mozgássérült, túlzottan aktív, 
ingerkereső gyermekek különös 
figyelmet érdemelnek. Náluk 
majd lassabban következik be ez 
az időszak.

farkaS GáBor 

kapcSolódó cikkünk:

 https://budaorsinaplo.hu/

tajekoztato-a-nyari-napkozis-

taborrol-junius-5-ig-lehet-

jelentkezni/



18 2022. MÁRCIUS Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  19   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

 –  N O V E L L A 4.
Irodalmi csemegét is ígértünk újévkor olvasóinknak, és meg is találtuk legújabb sorozatunkhoz a megfelelő szer-
zőt. Ványai Pál 41 éves, Budaörsön nőtt fel, most is itt él már a saját gyerekeivel, és még sehol nem publikált. 
Fogadják hát szeretettel negyedik novelláját, ami így nyár elején, miről is másról, mint újfent a szerelemről szól.

Nagyon hosszú lesz a nyár… R A N D I?

Ötvösy Lajos, negyvenhét éves, bátortalan, elvált, fizika-matemati-
ka szakos általános iskolai tanár volt. Rengeteget változott kívülről, mi-
óta a felesége otthagyta. A válás egyenesági következményeként erősen 
lefogyott, súlya újra kétszámjegyű lett, ami már 
nagyon nem ártott neki, hiszen százhuszonnégy 
kilót cipelni nap mint nap nem egy leányálom. 
Hosszú, kesze-kusza szakállát a filmsorozat 
megjelenése óta ápolt Magnum-bajuszra, kombi 
Wartburgját pedig egy sportosabb, piros Skoda 
Rapidra cserélte, mert ez hasonlított legjobban a 
Ferrarira azon autók közül, amiket meg is tudott 
fizetni. Elkezdett laza ingben járni, farmerral és 
napszemüveggel. Az eladott közös ház ráeső ré-
széből egy lakótelepi legénylakásra futotta Buda-
örsön, és így legalább közel került az iskolához is, 
ahol tanított.

Belülről azért ez a változás nehezebben ment.
A kihalt iskolaépület földszinti folyosójának 

végén ácsorgott, mondhatni rejtőzködött. Neki-
dőlt a vállmagasságig fényesre festett falnak, csak néha lesett ki a sarok 
mögé. Zsebre dugott kezével egy ottfelejtett blokkot gyűrögetett idegesen. 
A folyosó egy aulába torkollott, aminek a másik végében két nyolcadikos, 
egy fiú és egy lány susmorgott. A terem akusztikája miatt a sarkon strázsá-
ló tanár tökéletesen hallotta minden szavukat, bár az aulában lévő lépcső 
takarásában voltak, látni nem látta őket.

– Tudod… hogy… szóval… – szerencsétlenkedett a fiú, hallgatni is 
rossz volt – Mennyire hosszú lesz a nyár!

– Annyira azért nem – válaszolt a lány sokkal határozottabban.
– Nem is úgy, persze! – folytatta a fiú kapkodva – Csak hát utána más 

suliba is megyünk, meg minden. Így nem fogunk találkozni, ki tudja meddig.
– Na és?
– Csak arra gondoltam, hogy mi lenne, ha… – minden szó után aka-

dozva folytatta a mondatot.
Lajos majdnem leleplezte búvóhelyét, mert legszívesebben odakiáltott 

volna: „Nyögd már ki!” Rettentően idegesítette, hogy a srác ilyen mamlasz. 
Miért ilyen teszetoszák a kamasz fiúk? Sokkal többre mennének vele, ha 
határozottan megragadnák a lány kezét, és úgy vennék le őket a lábukról. 
Nem csak hogy idegesítette, egyenesen nevetségesnek találta az ilyen ko-
rúak sutaságát.

A fiú végre megint megszólalt:
– … mi ketten találkoznánk és fagyizhatnánk, vagy valami.
– Randi?
A fiú valószínűleg csak bólintott, hang nem jött ki a torkán, mert a 

lány folytatta egy-két másodperccel később, de már lágyabban, szinte bo-
csánatkérően:

– Olyan cuki vagy! De nem szeretném elrontani a barátságunkat, ugye 
megérted?

Talán valami elmakogott persze-persze lehetett csak a válasz, arra La-
jos már nem annyira figyelt, mert gyors tűsarok-kopogás hangzott fel a 
lépcső tetején. Végre! Most jött el az ő ideje, megmutatja, hogy ezt hogyan 
is kell.

– Hess-hess! Kifelé, Zsóka néni már biztos keres titeket, mindjárt kezdő-
dik az évzáró! – torkolta le a „barátokat” lefelé kopogtában Harta Edit, a 
negyvenes, néhány éve fiatalon megözvegyült magyartanárnő.

Az udvar felé Lajos mellett futott el a két 
nyolcadikos, és nemsokára követte őket a nő is.

– Edit, csak egy pillanatra! – állította meg 
őt a férfi. Bajsza megremegett, zsebéből kihúz-
ta, és csípőre tette a kezét.

– Jaj, Lajika, úgy megijesztettél! Mit buj-
kálsz itt a sarok mögött? – szorította Edit az 
évzárón kiosztandó jutalomkönyveket a váll-
töméses fehér ingét gombelpattanásig feszítő 
kebleihez.

Az inggombok feszülésének és a hosszú 
szőke dauerolt hajfürtöknek a látványa sok fér-
fit kényszerített már térdre a történelem során, 
és nem volt ez másképp Lajossal sem. Az is 
kizökkentette, hogy a nő Lajikának szólította, 
mint a többiek a tanáriban. Ezt gyűlölte.

A korábban órákon át mantrázott mondatok most egy pillanat alatt 
szálltak ki Lajos fejéből. Hiábavaló volt minden egyes előre megkomponált 
tökéletes kezdőszó, minden remekbe szabott mondat, most egyetlen egy 
sem jutott eszébe, csak amit az előbb hallott.

– Nagyon hosszú lesz a nyár – nyögte ki, megadva magát elméje ku-
darcának.

– Mihez képest?
– Igen, kérdezhetnénk, hogy mihez képest, csak tudod, nem találkozunk 

augusztus végéig.
– A nyarak már csak ilyenek – lesett át Edit a férfi válla felett az évzáró 

helyszínének irányába türelmetlenül.
– Van a nagybátyámnak egy nyaralója Zamárdiban…
A nő távolba néző tekintete az udvarra nyíló széles üvegajtóról vissza-

tért, és újra Lajos szemébe nézett. Gyorsan a férfi szavába vágott:
– Nem megyek veled csak úgy nyaralni kettesben – hangja vágott, mint 

a törött üveg.
Lajos újra kamasznak érezte magát, pont olyannak, mint amilyen az a 

fiú volt az előbb. Gyomrost kapott a sorstól, szája kényszeredett vigyorba 
fagyott. Odakint a parkolóban a piros Skoda halványabb volt a ragyogó 
napsütésben, mint akkor az ő arca.

– Persze-persze, nem is úgy értettem – préselte ki Lajos a fogai közt, 
még mindig merev mosollyal.

Edit megkerülte, elindult ki az udvarra, de pár tűsarok koppantás után 
megállt, és félig hátranézett.

– Ha az évzáró végéig kitalálod, hogy hova vigyél el vacsorázni, akkor 
talán oda elmegyek.

Ezután végigsietett a folyosón, lendületesen 
tépte fel a nyikorogva nyíló üvegajtót, és magára 
hagyta Lajost a gondolataival. A nagy csendben ő 
csak állt, nézett a végtelenbe, de egyetlen közeli ét-
terem sem jutott hirtelen az eszébe.

ványai pál

25 É V E S A B U DAÖ R S I  T E N I S ZC E N T R U M

Befektetőt keres

A közeljövő terveiről 
Csoknyay Bertalan, a 
most 25 éves Budaörsi 
Teniszcentrum alapítója 
annyit árul el, hogy fon-
tos feladat az energia 
rendszer teljes átalakí-
tása, napelem és hőszi-
vattyú beépítése és a fő 
cél most az infrastruktú-
ra továbbfejlesztéséhez 
egy befektető keresése. 
Az évfordulóra egy visz-
szatekintő kis kiállítás 
látható a klubházban.

 Éppen 25 évvel ezelőtt 
Csoknyay Bertalan egykori 

válogatott teniszező majd edző az-
zal kereste meg a város vezetését, 
hogy külföldről hazatérve tenisz-
centrumot nyitna a Terraparkban. 
A fehér sport kedvelői hamar belak-
ták az új létesítményt, és az amatőr 
játékosok mellett – főként az első 
tíz évben - gyakran szurkolhattunk 
a nemzetközi és hazai versenyekre 
érkező profiknak is, akik közül a 
legjobbakat később nagyobb torná-
kon láthattuk viszont.

A teljesség igénye nélkül a 
Budaörsi Teniszcentrum (BTC) a 
következő eseményeknek adott ott-
hont 1997 májusától: Stella Artois 
Kupa profi nemzetközi versenyek, 

magyar felnőtt országos tenisz-
bajnokság, magyar kerekesszékes 
bajnokság, amatőr és veterán ver-
senyek, utánpótlás hazai és nemzet-
közi versenyek, céges rendezvények 
(többek között az egykori Pannon 
GSM,  Vodafone, BMW, Napi 
Gazdaság, Piac és Profit, Mapei), 
népszerű volt a művészek tenisz-
bajnoksága. A gyerekek előtt pedig 
folyamatosan ott volt a lehetőség, 
hogy ha kitartóak és persze tehetsé-
gesek a tanfolyamokról pár év után 
átkerüljenek az ugyanitt otthonra 
talált  Budaörsi Sport Club valame-
lyik csapatába.

Tény, hogy néhány éve csen-
desebben zajlik már itt az élet. A 
kiemelkedő versenyek ritkábbak és 
elsősorban az utánpótlás korosz-
tálynak szólnak, és a tulajdonosok 
illetve az edzők  szintén elsősorban 
az oktatásra helyezik a hangsúlyt a 
pezsgő felnőtt klubélet helyett. Ami 

abban is megmutatkozik, hogy pél-
dául a környező iskolákból érkezve 
testnevelés óra keretében is ismer-
kedhetnek a tanulók a tenisszel. Ezt 
az irányváltást részben a kényszer 
szülte, hiszen megváltozott a sport-
ágban a hazai és nemzetközi kör-
nyezet, másrészt azonban tudatos 
volt, felismerve, hogy helyi szinten 
inkább a gyerekekre érdemes kon-
centrálni, mint a felnőtt profikra.

A 25 éves évforduló alkalmából 
a napokban egy kis kiállítás nyílt 
a klubházban, melyen az elmúlt 
évek eseményeit idézik fel, továbbá 
Breczkó Péter budaörsi tűzzománc 
művész képei teszik ünnepélyessé. 
A tablókról, képekről egyebek kö-
zött kiderül, hogy a BTC alapjaiban 
családi vállalkozás (mint írtuk a 
Csoknyay családé), és a városi ön-
kormányzattal közösen alapították 
meg az üzemeltető részvénytár-
saságot. Megtudjuk azt is, hogy a 
BTC nagyban hozzájárult a magyar 
tenisz támogatásához, és hogy az 
eredeti megállapodás szerint ma 
is jelentős mennyiségű pályaórát 
biztosítanak a Budaörsi Sport Club 
részére.

Kiderül továbbá, hogy az évek 
során több száz teniszt kedvelő lá-
togatta meg a centrumot, akiknek 
több mint 60%-a utánpótláskorú.

A közeljövő terveiről Csoknyay 
Bertalan annyit árul el, hogy fontos 
feladat az energia rendszer teljes 
átalakítása, napelem és hőszivattyú 
beépítése és a fő cél most az infra-
struktúra továbbfejlesztéséhez egy 
befektető keresése. Végül leszögezi: 
kisvállalkozásként azt tartja a leg-
nagyobb eredményüknek, hogy az 
elmúlt években túlélték a gazdasági 
válságot, a közelmúltban a Covid 
járványt, a sportirányítás már em-
lített teljes megváltozását, jelenleg 
pedig a szomszédban zajló háborút 
és az azzal járó energia válságot. 
Mivel mindezek ellenére fennma-
radtak és működnek, ez úton is 
köszönet a BTC minden támogató-
jának, a vendégeiknek, és minden-
kinek, akivel évek óta kialakult egy 
partnerség és jól működnek együtt.

Június 14. kedd 19.00

Filmklub: 
Könyvesbolt Párizsban 
(olasz-francia-amerikai víg-

játék)

Vezeti: Banai Katalin

A belépés ingyenes!

Június 15.szerda 19.00

Vinyl klub: 
The Velvet Underground
Folytatódik a rocktörténeti 

sorozatunk Gimesy Péter mű-
vészettörténész vezetésével, 

aki ez alkalommal a The Velvet 
Underground & Nico (1967) 
albumot fogja bemutatni és 

a zenekar történetét. A zenés 
előadás után kötetlen be-

szélgetés mellett a lemezt is 
végighallgatjuk, jó idő esetén 

a JMMH kertjében!

A belépés ingyenes!

Június 23. csütörtök

Szent Iván-éji 
mulatság

Zene, tánc, ételek, italok, ha-
gyományok felidézése, tűzug-
rás a JMMH előtti parkolóban 

és az intézmény kertjében

A belépés ingyenes!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Bővebb infó 

a jmmh.hu oldalon!
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E G Y E B E K  KÖ Z Ö T T  E R R Ő L  O L VA S H A T N A K  M É G  A  b u d a o r s i n a p l o . h u  O N L I N E  Ú J S Á G O N
BUDAÖRSRE  

LÁTOGATOTT AZ UKRÁN 
NAGYKÖVET

Ukrajna magyarországi 
nagykövete, Nepop Ljubov 
nagykövet asszony a Budaörsi 
Olvasókör vendége volt ked-
den, május 17-én. A találkozóra 
az olvasókör elnökének, Tóth 
Zoltánnak a kertjében került 
sor. Az eseményen elhangzott, 
hogy a Budaörsi Olvasókör 
mekkora részt vállal az ukrán 
menekültek segítéséből, illetve 
a nagykövet asszony elmondta, 
miért fontos, hogy Ukrajna ne 
adja meg magát. A szintén jelen 
lévő Wittinghoff Tamás polgár-
mester beszámolt arról, hogy 
mennyi segítséget ad a város és 
lakói az ukrán menekülteknek.

https://budaorsinaplo.hu/budaorsre-
latogatott-az-ukran-nagykovet/

ASZTALITENISZ:  
A BSC NŐI CSAPATA 
HATODSZOR LETT  

A LEGJOBB

Az SH-ITB Budaörsi Sport 
Club női csapata végzett az első 
helyen a Komlón megrendezett 
Négyes Döntőn május 14-15-én  
és ezzel a Budaörsi Sport Club 
a legeredményesebb magyar 
női asztalitenisz szakosztály az 
elmúlt 15 évben.

https://budaorsinaplo.hu/asztalitenisz-
a-bsc-noi-csapata-hatodszor-lett-a-

legjobb/

COMMODORE 64 
ÉS TÁRSAI – PRÓBÁLD KI 

A MÚLT SZÁZAD 
SZÁMÍTÓGÉPEIT!

Retró számítógépekből nyílt 
afféle interaktív kiállítás péntek 
délután, azaz tegnap a Jókai 
Mór Művelődési Házban. A 
tárlat darabjai egytől-egyig ki-
próbálhatók, a gyereknap alkal-
mából elsősorban kifejezetten 
gyerekek rendelkezésére állnak, 
hogy kipróbálhassák, szüleik 
milyen számítógépes játékok-
kal játszottak gyerekkorukban. 
A kiállítás csak május utolsó 
hétvégéjén volt látogatható, de 
beszámolónk itt olvasható:

https://budaorsinaplo.hu/commodore-
64-es-tarsai-probald-ki-a-mult-szazad-

szamitogepeit/

ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ  
AZ INVITECH ÉLÉN

Az Invitech ICT Services Kft. 
vezérigazgatója július 1-jétől 
Bőthe Csaba – közölte a tele-
kommunikációs társaság.
A közlemény szerint Bőthe Csa-
ba tapasztalt szakember, akitől 
a tulajdonos 4iG Nyrt. azt várja, 
hogy a vállalati ügyfelek piacán 
vezető szerepet érjen el vezetékes 
hang- és adatszolgáltatások érté-
kesítésében. 
Az Invitech 2021-ben került a 
4iG tulajdonába. A tranzakció 
indoklása szerint a társaság stra-
tégiai fontosságú eszközökkel 
rendelkezik a nagysebességű 
adatkommunikáció, illetve a há-
lózati- és távközlési infrastruk-
túra területén, szolgáltatásaiban 
és infrastruktúrájában jelentős 
növekedési lehetőségek rejlenek. 
Utolsó nyilvános beszámolója 
szerint a budaörsi központú 
Invitech 2019-ben több mint 
26 milliárd forint, 2020-ban 
majdnem 25 milliárd forint ár-
bevétellel zárt. Az éves eredmény 
eközben 451 millió forintról 3,1 
milliárd forintra nőtt. Az új ve-
zető Gerald Grace-től veszi át a 
vezérigazgatói feladatokat.

https://budaorsinaplo.hu/
uj-vezerigazgato-az-invitech-elen/

AUTOMATIZÁLT ÜZLETET 
FEJLESZTETT KI 
BUDAÖRSÖN A  

KENDE GASTRO ZRT.
A Kende Gastro Zrt. automati-
zált konténerüzlete Budaörsön 
az MTI tudósítójának a figyelmét 
is felkeltette. Az alábbi képeket 
2022. május 16-án adta ki a 
hírügynökség. Az ezeken lát-
ható mesterséges intelligencián 
alapuló technológiával felszerelt 
automatizált üzletekben nincs 
szükség pénztárosra, és kame-
rákkal követik nyomon a vásár-
lást és azonosítják be a polcról 
levett termékeket. Így emberek 
közreműködése nélkül a nap 
24 órájában üzemeltethetők. 
A rendszer a polcról levett ter-
mékeket virtuális kosárba teszi, 
majd az ellenértéket automati-
kusan leemeli az applikációba 
elmentett bankkártyáról.

https://budaorsinaplo.hu/
automatizalt-uzletet-fejlesztett-ki-a-

budaorsi-kende-gastro-zrt/

KÖNYVAJÁNLÓ  
TANÖSVÉNYEKRŐL 
KISEBB-NAGYOBB  

KIRÁNDULÁSOKHOZ
A Magyar Természetjáró Szö-
vetség szerint tavaly 25%-kal 
megnőtt a kéktúrázók száma, 
és a koronavírus járvány óta 
jelentősen megnőtt a kirán-
dulók száma is. A nagy kérdés 
pedig, ami minden pénteken 
felmerül: hová menjünk a hét-
végén? Ehhez nyújt segítséget 
a Gingko kiadó új, hiánypótló 
túrakalauza, Hegyes Katalin Ki 
a szabadba! című könyve, mely 
rövidebb és hosszabb túrákra is 
jó javaslatokat ad. A könyvben 
6 budaörsi tanösvény ismerte-
tése is megtalálható.

https://budaorsinaplo.hu/konyvajanlo-
tanosvenyekrol-kisebb-nagyobb-

kirandulasokhoz/

BUDAÖRSI JÓKAI NAPOK 
– ÍGY ZAJLOTT

Egy kellemes, igencsak lazára 
sikerült beszélgetéssel kezdő-
dött május 23-án este a Jókai 
Napok, ami három évtizede 
a budaörsi Jókai Mór Műve-
lődési Ház évente visszatérő 
rendezvénysorozata. És további 
érdekes, akár csapatépítő prog-
ramokkal folytatódott.
A nyitó program házigazdája Fa-
lusi Mariann és Lang Györgyi 
volt, a vendégük pedig Hernádi 
Judit. Kiderült, hogy színésznö-
vendékként Hernádi Judit járt 
Lang Györgyinél házibuliban, 
akinek az anyukája azonban 
“szerencsére” nem volt otthon. 
Azt is megtudtuk – sok más 
mellett -, hogy Hernádi beteges 
kisgyerek volt, így gyermekor-
vos apukájának ő maga is adott 
munkát. 
Május 26-án csütörtök 19.00 órá-
tól a Sárik Péter Trió koncertje 
Falusi Mariann-nal kiegészülve, 
„Jazz kívánságműsor magya-
rul” címmel hatalmas buli volt. 
Majd május 28. szombat délelőtt 
megint volt Jókai Főzőverseny, a 
színész-humorista Szőke András 
vezetésével és 13 csapattal. 

https://budaorsinaplo.hu/budaorsi-
jokai-napok-igy-zajlik/

FOCI NB II: 
HÉT IDÉNY UTÁN KIESETT 

A BUDAÖRS

Egy döntetlennel ért véget a 
szezon
Egy döntetlennel zárta az NB 
II. 38. fordulójában a 2021-
2022-es szezonját csapatunk a 
hévégén. Toldi Gábor együttese 
Siófokra látogatott az utolsó 
fordulóban. A BSC már a 
meccs elején magához ragadta 
a kezdeményezést, amelynek a 
7. percben meg is lett az ered-
ménye – Molnár Márkó sze-
rezte meg a vezetést. A hazaiak 
még a szünet előtt egyenlíteni 
tudtak, és az eredmény már 
nem is változott a mérkőzés 
végéig.
Ezzel Budaörs hét szezon után 
kiesett a másodosztályból. A 
BSC egy viszontagságos szezon 
végén, végig harcban a benn-
maradásért végül 38 ponttal a 
19. helyen végzett. A következő 
szezont az NB III.-ban kezdjük 
meg.

https://budaorsinaplo.hu/foci-nb-ii-
het-ideny-utan-kiesett-a-budaors/

A VIVART VASÁRNAP ESTI 
KONCERTJÉVEL  

SIKERESEN ZÁRULT  
A 2022. ÉVI BUDAÖRS 

FESZTIVÁL
24. alkalommal rendezte meg a 
budaörsi önkormányzat  Buda-
örs legnagyobb ingyenes kultu-
rális seregszemléjét, a Budaörs 
Fesztivált május első hetében. 
Az első tizenöt évben Mandel 
Róbert nevéhez kapcsolódott, 
majd Selmeczi Ágnes lett a fesz-
tivál igazgatója, a programok fő 
szervezője, ami egy stílusváltást 
is hozott. S bár most szombaton 
(azaz 2022-ben) az egyik fellépő  
nem bántó szándékkal ugyan, 
de “falunapnak” nevezte az 
eseményt, az utolsó 9 év legna-
gyobb változása éppen az, hogy 
az egyszerre nagyon sok ember, 
tömeges szórakoztatása helyett 
valami mást, személyre szabottat 
kapunk.
Végül is az 5 nap alatt, 6 hely-
színen 33 program közül válo-
gathattunk, és mivel vasárnap a 
záróeseményen egy teljes szim-
fonikus zenekar állt színpadra 
(illetve a sportcsarnok küzdő 
terére) négy kórussal kiegészül-
ve, összesen 160 közreműködő 
vett részt az idei Budaörs 
Fesztiválon. Bár a zenei produk-
ciókat már csak felvételről lehet 
visszahallgatni, a három képző-
művészeti kiállítás még néhány 
napig megtekinthető, és a péntek 
délutáni kerekasztal-beszélgetést 
is láthatjuk majd a BKTV-ben, 
illetve az elhangzottakról elol-
vashatják a legfontosabbakat 
a Budaörsi Napló összefoglaló 
cikkeiben. A hol kellemes, más-
kor vidám vagy éppen emelke-
dett hangulatot pedig az egyes 
eseményeken készült fotókkal 
igyekszünk megőrizni. Illetve 
visszaadni azok számára, akik 
most ugyan nem jöttek el, mert 
nem értek rá vagy nem érdekelte 
őket a fesztivál, de hátha éppen 
ezt olvasva határozzák el, hogy 
ha lesz jövőre is, azon feltétlenül 
ott lesznek.

https://budaorsinaplo.
hu/a-vivart-vasarnap-esti-

koncertjevel-sikeresen-zarult-a-2022-
evi-budaors-fesztival/

Fénymásolás
HOL? 

Budaörs, 
Szabadság út 137. 

(fsz. a parkra néző oldalon)

Időpont telefonon 
egyeztethető  

06 30/645-4643  
vagy 

06 30/192-6676

SóSkút IparI parkban működő

külkereskedelmi vállalat 
keres munkatársat 
legalább középfokú angol 

nyelvtudással 8 órás irodai munkára. 
Német nyelv ismerete előny.

részletekért keresse Csikós andrást 
a 23/330-875 telefonszámon.
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Bu da ör si Nap ló 
Ki ad ja: Budaörsi Nap ló Bt. 

Felelős szerkesztő: 
ELLER ER ZSÉ BET eller60erzsebet@gmail.com 

Felelős kiadó a Bt. ügyvezetője
Szerkesztőség Bu da örs, Sza bad ság u. 137. 

föld szint  (a park ra néző ol da lon!)
Nyit va h.–cs. 10–16 órá ig, p. 10–14-ig  

Te le fon: 0630/6454-643 
E-ma il: bnaplo@t-on line.hu

Főmunkatárs: Borhegyi Éva
Nyom dai előkészítés: Ka szás Zol tán

  Terjesztés: Portik Kócsi Róbert
Hirdetésszervező: Eller Mária

Nyo más: EPC Nyomda  ISSN 1216-1985

A MÁJUSI REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: 
Házi kézműves fagylalt 
különleges ízekben is

A HOLLÓSY CUKRÁSZDA 

2000-2000 forintos utalványát nyerték: 

Lux Józsefné, Boss Kálmán,  

Szarka József, Mitrócsák Lászlóné

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

TALPMASSZÁZS
SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 13 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT, 

SZOMBATON 8 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT

ÉS GYÓGYPEDIKŰR
MINDEN SZERDÁN 7 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT

VÁRJUK SZERETETTEL, 
VÁLJÉK EGÉSZSÉGÉRE!

www.bulake.hu
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Az  Abacus Hotel Herceghalom 
munkatársat keres SZAKÁCS pozícióba!

Szállodai büféasztalra (reggeli, ebéd,vacsora) a’la carte étkezésre 
megfelelő ételek elkészítése, nagy mennyiségben főzés.

A munkaidő naponta jellemzően 10-22 óráig tart, havi 15-16 nap
Bérezés: 2.500-3.000 Ft/óra

AMIT KÍNÁLUNK:

• igényes munkakörnyezet
• remek csapat
• napi étkezés

• munkábajárás költségtérítés
• partnerszállodáinkban kedvezményes üdülés

 

Önéletrajzát küldje el a 
job@abacus.hu e-mail címre!



KÉSZLETRŐL, AZONNAL ELVIHETŐ MODELLEK 
AZ OPEL FÁBIÁN KÍNÁLATÁBAN!

ÚJ

OPEL CROSSLAND
A KÜLSEJE , A BELSEJE 

A képen látható gépkocsi illusztráció, a felszerelt tartozékcsomag nem része az alapfelszereltségnek.
Opel Crossland fogyasztási adatok: 4,5-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 118-143 g/km

A tájékoztatás nem teljeskörű, a gépjárművek felszereltségéről, a ténylegesen elérhető extrafelszereltségről és az egy egyéb részletekről 
kérjük, érdeklődjön az Opel márkakereskedésünkben vagy a www.opel.hu weboldalon. Az Opel márkakereskedésünket és a WAE CEE Kft.-t 

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


