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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.

a gyógyulás 
a pontos
diagnózissal 
kezdődik!

Endokrinológia 

Kardiológia 

Mammográfia

MR 

Ultrahang

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

A parkolóhely kereséssel nem kell bajlódnia, 
ingyenes, zárt, őrzött parkolónk áll rendelkezésére.

1117 Budapest Hunyadi János út 9.
+36 1 505 8888

www.pet.hu

Tisztelt Olvasóink! 
„Mi az, ami jelen pillanat-
ban, 2022. augusztus 
6-án  foglalkoztat és a 
leginkább befolyásolja az 
életedet?” Ugye kitalál-
ják, hogy mit válaszoltak 
rá lapunk - többségében 
Budaörsön élő - olvasói? 
Azt, hogy a következő 
hónapban várható vil-
lany- és gázszámlák. 
Ezzel összefüggésben 
pedig azt, hogy vajon 
érdemes volt-e a legna-
gyobb hőségben a szol-
gáltatóknál sorban állni, 
illetve telefonon vagy 
interneten a sikertelen 
kapcsolás miatt órákat 
eltölteni a mérőórák állá-
sának a bediktálásával. 
Vagy már olyan mindegy, 
hiszen az elszabadult inf-
láció miatt egy nagyobb 
bevásárlás után úgyse 
marad pénz az „átlag 
felett fogyasztóknak” a 
korábbi sokszorosára 
megemelt rezsire?  
Vagy fordítva, befizetjük 
rendesen a számlákat,  
de erőteljesen vissza  
kell fognunk az egyéb 
kiadásokat?

 Budaörs gazdag város – 
hallhattuk nem egyszer. 

Amiben - egészen a pandémia 
előtti évekig - volt is némi igazság, 
meg talán van is. De egyrészt a 
„gazdagság” mindig relatív, attól 
függően, hogy egy hozzánk ha-
sonló méretű és adottságokkal 
rendelkező, mondjuk osztrák vagy 
német (ha már svábok lakták egy-
kor a településünket) kisvároshoz 
hasonlítjuk-e, vagy egy igen sze-
gény szabolcsi faluhoz. Sőt, minél 
tehetősebb egy város, annál több 
„szegény” embert vonz magához, 
akár az ország másik végéből is, 

a jobb megélhetés, a munka, il-
letve előbb az albérlet majd egy 
saját otthon reményében. A meg-
emelt rezsidíjak tehát (nem, nem 
szeretném a kormány szóhasz-
nálatát átvéve a „rezsicsökkentés 
csökkentésének” nevezni, hanem 
annak ami, az energetikai árak 
emelésének) nagyok sok budaör-
sit érintenek. (Közülük egy család 
történetét az édesanya szemszögé-
ből a 8. oldalon találják!)

A saját nem reprezentatív, de 
azért mérvadó felmérésünkban a 
második helyen az iskoláinkban 
kialakult (várható?) tanárhiányt 
említették a megkérdezettek. A 
Kesjár igazgatójának a levele ka-
pott nagyobb médiafigyelmet két 
hete, hogy hat munkatársuk ment 
el, akiket azonban ott azóta már 
pótoltak.De a Herman igazgatója 
szintén nyolc betöltetlen álláshely-
ről beszélt egy kereskedelmi csa-
torna híradójában, és nem tudni, 
hogy Budaörsön és országosan va-
jon hány nyugdíjas tanár és tanító 
megy vissza szeptember 1-től a ka-
tedrákra, miután azt a kormány - a 
korábbi saját maga által bevezetett 
tiltás feloldásával i- smét megen-
gedi. Ezzel együtt olvasóink azt is 
szóba hozták, hogy vajon lesz-e 
majd kényszerű „szénszünet” az 
oktatási intézményekben, mert 
ahogy országosan sem látják reá-
lisnak, hogy az energiaválság meg-
oldására a közintézményekben 
visszatérjünk a fa- és széntüzelésre 
(ennek lehetőségét az oktatásért is 
felelős belügyminiszter mérette fel 
júliusban a tankerületeken keresz-
tül az iskolákban), Budaörsön még 
kevésbé. Nem beszélve arról, hogy 
ha..., és a sokszoros ha esetén át is 
tudnának állni az iskolák, óvodák 
stb. a gázról, villanyról másra, már 
most hiány keletkezett a piacon 
tüzifából, pedig hol van még a téli 
felkészülés!

Az inflációt, főként az élelmi-
szerek drágulását a rezsidíjaktól 
függetlenül is sokan érzik saját 
mindennapjaikat is meghatározó, 
korlátozó változásnak, amivel a 
legtöbben csak most szembesül-
tek. Mint egy középosztálybeli 
apuka mesélte, korábban még 

soha nem fordult elő vele, de 
most az egyik megfizethetőnek 
tartott, gyakran felkeresett helyi 
étteremben, ahova a kislányá-
val ment ebédelni, arra kérte a 
pincért, hogy számolja már újra, 
mit és mennyiért fogyasztottak 
ketten a gyerekkel, mert szerinte 
néhány hónapja ugyanennyit a 
teljes öttagú családja után fizetett. 
Egy nagymama pedig arról pa-
naszkodott felmérésünkben, hogy 
míg a pandémia előtt soha nem 
okozott számára gondot meghív-
ni a gyerekeit és az unokáit egy 
családi, vasárnapi ebédre, amit 
természetesen ő főz, sőt még az 
alapanyagok egy részét is megter-
meli hozzá a kertjében, látva az 
áremelkedést és „az egyébként jó” 
nyugdíjának az elértéktelenédését, 
az ilyen meghívások számát  csök-
kentenie kell a jövőben.

A kiszámíthatatlanság, a 
bizonytalanság az, amit összes-
ségében a legtöbben, a negyedik-
ötödik helyen kiemeltek, mint az 

életüket befolyásoló környezeti 
problémát. Ebben benne van az év 
közben megváltozatott kisvállal-
kozói adózási szabályok (a kata) 
szigorítása, a munkahelyeken a 
romló légkör és az átszervezé-
sektől” való félelem, az immár 
harmadik éve tartó Covid és más 
betegségek fenyegetése, és ter-
mészetesen a szomszédos Ukraj-
nában immár több mint 180 napja 
tartó háború szele, ami hozzánk 
inkább csak a menekültek törté-
netein keresztül ér el, és persze a 
napi hírek által, hol felturbózva, 
hol eltagadva a valóságos hatását. 

Összehasonlításként, egy öt 
évvel ezelőtt készült, hasonló 
felmérésben, az első helyen a 
családok életében augusztusban 
az iskolakezdés szerepelt, a tan-
szerek beszerzése, és aki tavasszal 
nem vagy rosszul döntött, annak 
a megfelelő iskola kiválasztása; 
a kötelezőn felül a különböző 
szakkörök, továbbá a sportolási 
hetőségek kínálata, és hogy mi-
lyen őszi kulturális programok-
ra számíthatunk. Igaz, hogy az 
önkormányzat már akkor, tehát 
2017-ben kiadott egy, a későbbi 
mindennapjainkat igencsak meg-
határozó közleményt, mely sze-
rint a kúriához fordult, mert nem 
fogadja el, hogy a másodfokú bí-
róság október 10-én érdemi vizs-
gálat nélkül elutasította a város 
kártérítési követelését az állammal 
szemben az évi 2,1 milliárd forint 
„szolidaritási adó” elvonása miatt. 

EE

EZT OLVASTAD MÁR? 
„ITT A RENDELET, HOGY A VÉSZHELYZET IDEJE ALATT  
BÁRHOL, BÁRMIKOR  TARVÁGÁS ALKALMAZHATÓ!“                                                            
A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szüksé-
ges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. 
rendelet felfüggeszti többek között a tarvágás tilalmát magas 
természetességű állami erdőkben is. Az akácosok mintájára eltörli 
a tölgy- és bükkerdők kötelezően alkalmazandó vágáskorát. A 
tölgyeseket a kitermelés után mától elég sarjaztatással felújítani. A 
kivágott akácosok és más idegenhonos fafajú erdők helyén nem 
kell a természetes erdőtakarót helyreállítani, védett területen sem. 
A fakitermelés során nem szükséges a vegetációs időre tekintettel 
lenni, vagyis az erdő lombos állapotban, és jövő tavasszal akár a 
madárvilág költési idejében is vágható.”



4 2022. AUGUSZTUS Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  5   

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

F E LÚ J Í TÁ S M I AT T Z Á R VA

Játszótér
A Patkó utcai játszótér 
és környezete rekonst-
rukciója miatt a játszó-
teret 2022. július 18. 
napján lezárják. A beru-
házás várható időtarta-
ma 80 nap – tette közzé 
az önkormányzat a hon-
lapján.

 A Budaörs Város Önkor-
mányzata tulajdonában 

levő, 1036/67 hrsz-ú (Patkó utca 
9. – Ifjúság utca közötti területen 
elhelyezkedő) ingatlan játszótere 
és környezete (kb. 2780 m2) fel-
újításának szükségessége évekkel 
ezelőtt vetődött fel. 2019-ben a 
lakosság észrevételeit figyelem-
be véve készült el az új játszótér 
terve, melyet az önkormányzat 
költséghatékony anyagfelhasz-
nálással, a gazdaságos fenntart-
hatóság, üzemeltethetőség és az 
energiahatékonyság figyelembe-
vételével alakíttatott ki. A cél egy 
modern, mégis környezettuda-
tos, de új és különleges elemekkel 
megépített, minden korosztály 
számára használható, élvezhető 
és pihentető park kialakítása.

A tervek elfogadását követő-
en közbeszerzési eljárás kereté-
ben történt a kivitelezést végző 
vállalkozás kiválasztása, mely a 
Kobold’2003 Növénytermesztő 
és Parképítő Kft. lett.

És akkor nézzük sorban, 
hogy mi is valósul meg a terü-
leten:

A kerékpárosok számára a 
tárolás a játszótéren belül megol-
dott mindkét bejárat felől.

Növeljük a köztéri bútorok 
(padok, asztalok) számát. Az 
idősebb korosztály számára egy 
pihentetőbb részt alakítunk ki 
sakkasztallal.

A növényzet is megújul, 
újabb fákat ültetünk és a gyep-
szint mellett megjelennek 
biodiverz növényágyások. Kör-
nyezettudatosság jegyében ma-
dáretetőket és madárodúkat is 
kihelyezünk.

Modernizáljuk és kisgye-
rekek számára is könnyebben 
használhatóra cseréljük a külső 
ivókutat és a játszótéren belül is 
elhelyezünk ivókutat.

A játszótéren megépítés-
re kerül egy akadálymentes 
pelenkázós-vizes blokk (mosdó 
pavilon), mellyel meg kívánjuk 
könnyíteni a kisgyerekes anyu-
kák „helyzetét”.

A játszóeszközök számának 
bővítése mellett, igyekszünk fi-
gyelembe venni a korosztályos 
igényeket. Az alapvetően 2-14 
éves korosztály számára terve-
zett parkban újdonságként vi-
zes-pancsolós játékelem kerül 
kiépítésre, mely a fáradhatatlan 
örökmozgók rendelkezésére áll-
nak a nyári kánikula alatt.

A kreatív gyermekek számára 
aszfaltos rajzfelületet építünk.

De a közkedvelt trambulin 
sem fog hiányozni.

A játszóeszközök között, il-
letve körül a kicsiknek motoros 
pálya biztosít további ún. „ener-
gia levezető” lehetőséget.

A füves terület mezítlábas 
mozgáshoz biztosít megfelelő 
környezetet.

A tinik és serdülő fiatalok 
számára is készül egy aktívabb 
kötélpiramisos és egy beszélge-
tős, különleges ülőkékkel kiala-
kított rész.

A beruházással kapcsolatos 
tájékoztatás: Nagy Tamás Ri-
chárdné főkertész +36-23/447-
835 telefonszámon kérhető.

BővEBBEn: 

https://budaorsinaplo.hu/

igy-ujulnak-meg-a-budaorsi-

jatszoterek-lesz-pancsolo-is/

PARLAGFŰ 
MIATT 

K A S Z Á L  
A  K Á N I K U L Á B A N 

I S  A BTG

A közterületek rendben 
tartása mindenki megelége-
désére nem könnyű feladat. 
Például, ha nincs kaszálva 
a fű, az a baj, ha meg van, 
akkor például miért pont 
a nagy melegben. Most ez 
utóbbira válaszolt a BTG Kft. 
szóvivője az önkormányzati 
cég közösségi oldalán.

Kedves Budaörsiek!
Az utóbbi időben többször 

felmerült a kérdés, miért kaszál-
juk a lakótelepet ilyen meleg-
ben, amikor még a fű magas-
sága nem feltétlenül indokolná.

A hatályos jogszabályok 
alapján kötelező a parlagfű el-
leni védelem: „A földhasználó 
köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlag-
fű virágbimbó kialakulását meg-
akadályozni és ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani.”

A lakótelepen az elmúlt 
években számos infrastrukturá-
lis beruházás történt (telekom-
munikációs vezetékek fekteté-

se, távhővezeték rekonstruk-
ció), mely minden alkalommal 
a talaj bolygatásával járt. 
Ezeken a területeken min-
denhol megjelent a parlagfű, 
emiatt vált szükségessé a lakó-
telep kaszálása.

Kérjük a lakosság megérté-
sét, türelmét, valamint elnézést 
kérünk az okozott kellemetlen-
ségért, mivel sajnos az ebben 
az időszakban történő kaszálás 
jelentős porfelveréssel jár.

VÁ LTO Z TATÁ S I  T I L A LO M MA L 
A K A DÁ LYO Z Z A M E G A T É T É NYI  F E N N S Í KO N A Z É P Í T K E Z É S T

Önkormányzat

Rendkívüli képviselő-
testületi ülés volt 2022. 
július 13-án, szokatlan 
időben, a nyár közepén, 
mert a testületnek gyor-
san kellett lépnie egy 
szabályellenes, nagyfor-
mátumú, megkezdett 
építkezés ideiglenes 
leállításához, amit 
Kamaraerdő déli részén, 
jobbára a Tétényi 
 fennsíkon kezdtek  
meg néhány nappal 
korábban.

 Kamaraerdőben a Tétényi 
fennsíkon, a természetvé-

delmi övezet szomszédságában 
egy feltétezhetően nagyobb 
építkezés indult el, amiről az ön-
kormányzat is másodkézből szer-
zett tudomást, hiszen már 2016 
óta nem engedélyező hatóság. 
Amit tehet, hogy a Helyi Építési 
Szabályozásban előírja, hogy hol, 
milyen beépítettségi arányokat 
vagy milyen magas épületeket 
lehet szabályosan megépíteni, de 
ha szabálytalanságot tapasztal, 
akkor nincs más lehetőség, mint 
hogy arra felhívja a kormányhi-
vatal figyelmét. Ez esetben azon-
ban a legvégső és szinte egyetlen, 
még meglévő eszközhöz is nyúlt: 

változtatási tilalmat rendelt el a 
területen, amíg sikerül a szabá-
lyozást a legtöbb érintett számá-
ra elfogadhatóan módosítani, ez 
esetben szigorítani.

Ennek érdekében volt július 
13-án rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülés. S ha már összejöttek, 
ez alkalmat adott arra is, hogy a 
múlt héten Kamaraerdő képvi-
selőjévé választott Török István 
letegye az esküt. Napirend előtt is 
csak ő kért szót, amelyben meg-
köszönte a bizalmat azoknak, 
akik rá szavaztak július 2-án, akár 
a korábbi tapasztalataik alapján, 
akár a kampányban elhangzottak 
miatt, és mindenkinek köszöne-
tet mondott, aki ebben a nyári 
forróságban elment szavazni.

Majd rátértek az első napi-
rendre. Wittinghoff Tamás pol-
gármester ismertette, hogy azért 
kell ilyen sürgősen megtárgyalni, 
mert a területen egy szabálytalan 
építkezés kezdődött és kifuthat-
nak az egyébként igen korlátozott 
cselekvési lehetőségek esetében is 
a határidőből.

Elsőként Czuczor Gergely 
(Fidesz-KDNP) szólt hozzá. Az-
zal kezdte, hogy ők, mármint a 
Fidesz minden olyan kezdemé-
nyezést támogatnak, ami meg-
akadályozza egy újabb lakópark 
építését Budaörsön, de… „a je-
len előterjesztéssel kapcsolatban 
voltak kérdések, melyek felvetőd-

tek bennem”– tette hozzá. Az 
összeset nem sorolja fel, mert 
hátha kérdés nélkül is megnyug-
tató választ kap rájuk – mondta 
 –, viszont megtudtuk, hogy ma 
reggel Kamaraerdőben kezdett 
és megnézte a helyszínt, és látott 
már munkagépeket is, ahogy 
arról egyébként egy facebookos 
bejegyzésből tegnap értesült. 
(Lásd fent a képet, aminek for-
rása a Budaörsiek fb. csoport – a 
szerk.) Ezért arra volt kíváncsi, 
volt-e önkormányzati egyeztetés 
az ott élőkkel a mai testületi ülés 
előtt, illetve van-e építési engedély, 
mert ha nincs, akkor még időben 
vagyunk, de ha van, „attól tartok, 
későn lépett a hivatal.”

Dr. Bocsi István jegyző vá-
laszolt neki, aki egyebek között 
kiemelte, hogy nincsenek meg a 
jogszerű építkezéshez Budaör-
sön előírt közművek (csatorna 
van, víz nincs) tehát jogszerűen 
nem lehetne ott építkezni. En-
nek ellenére a beruházó egysze-
rű bejelentéssel bejelentette a 
kormányhivatal felé, hogy mit 
terveznek és a kormányhivatal 
vizsgálat nélkül már másnap ki 
is adta nekik az úgynevezett tu-
domásul vételt. Az önkormány-
zat tehát amit még megléphet, 
hogy nagyon gyorsan változtatá-
si tilalmat rendel el. Az építkezés 
megindulását egyébként egy ka-
maraerdei lakos jelezte a budaör-
si hivatalnak, mivel a beruházó a 
főépítészi irodánál sem folytatta 
le előzetesen a jogszabályban 
biztosított tervegyeztetést. (Bár 
ha lett volna, a tudomásul vételt 
úgy is kiadták volna, hiszen nem 
figyelik annak tartalmát, csak 
azt, hogy megtörtént-e a terv-
egyeztetés.)

Török István, már mint a te-
rület képviselője úgy fogalmazott, 
hogy az előterjesztést elolvasva 
„ambivalens érzései” vannak, de 
messzemenően támogatja. Neki 
is voltak kérdései, például „picit 
hiányolom a részönkormányzattal 
az előzetes egyeztetést”, illetve kí-

váncsi volt rá, hogy a változtatási 
tilalom a már folyamatban lévő 
építkezéseket érinti-e. Ezekre a 
jegyző válaszolt, de nem egy egy-
szerű igennel vagy nemmel, így 
akit érint, annak mindenképpen 
egyeztetnie érdemes, de az biztos, 
hogy aki a szabályokat betartva 
építkezik, és egy beadványban 
igazolja, azt feloldják a változtatá-
si tilalom alól.

A polgármester a párbeszéd 
végén (mert vita nem alakult 
ki) úgy foglalta össze a lényeget, 
hogy „nem azzal van a probléma, 
hogy valahol építkeznek, a saját 
telkén a szabályok betartásával 
ezzel a jogával mindenki szaba-
don élhet. A gond az, ha valakik 
visszaélnek azzal, hogy nincs már 
az önkormányzat felé bejelentési 

kötelezettség sem. A többség jog-
szabálykövető, de sajnos vannak, 
akik nem. Illetve más az érdekelt-
sége annak, aki saját magának 
épít, és annak, aki eladásra szánja, 
mint vállalkozó. Nem vagyok vál-
lalkozásellenes, félre ne értsenek, 
de...” – jegyezte meg Wittinghoff 
Tamás. Czuczor Gergelyre néz-
ve hozzátette: „Amit te ma reggel 
észleltél a helyszínen, az a jelenlegi 
szabályozás szerint sem lenne le-
hetséges.”

Az előterjesztésre mindenki 
igennel szavazott.

Második napirendi pont-
ként a képviselő-testület az 
önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának mó-
dosításával a polgármester ha-
táskörébe visszaadta azokat a 
településrendezési eszközöket, 
amelyeket egy kormányrendelet 
a képviselő-testületre delegált. 
A testület úgy ítélte meg, hogy a 
jelenlegi gyakorlat biztosítja a ha-
tékony működést.
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Biatorbágyi telephelyű, 
autók multimédiás eszközeit
gyártó vállalathoz keresünk

operátor és raktáros kollégákat 
3 műszakos munkarendben.

Kereseti lehetőség 
br. 315.000 Ft/hó + Cafeteria.

Bejárását céges buszjáratokkal segítjük.

Érdeklődés: 06-20-771-7782

E G Y H Á R O M G YE R E K E S,  B U DAÖ R S I  A NY U K A K I FA K A DÁ S A
 A K ATA É S A H I R T E L E N R E Z S I N Ö V E K E D É S M I AT T

„Nem ezt terveztem, 
nem ezt akarom!”

„Nem azért akarok dol-
gozni, hogy a vajas 
kenyeret meg tudjam 
kenni, hanem azért, 
hogy önfeledten brin-
gázni tudjam tanítani a 
gyerekeimet” – írta ki 
közösségi oldalára 2022. 
július 15-én a budaörsi 
Fehér Szonja Edina. 
Igen, a kormány által a 
nyaralási időszak alatt 
bejelentett kisvállalko-
zói adó egyik napról a 
másikra történő kivérez-
tetéséről van szó, és 
persze a „rezsicsökken-
tés” megtartása helyett 
a háztartási energia-
árak többszörösére való 
növeléséről. Ezek így 
együtt és váratlanul 
kihúzták a talajt a 
három beteges kisfiú 
anyukája alól. Edina 
még töri a fejét a meg-
oldáson, de minél előbb 
döntenie kell az életük-
ről, amit szeretne a fér-
jével összhangban meg-
tenni.

 A budaörsi Fehér család 
tipikus középosztálybeli 

életet élt a KATA megváltoz-
tatásáig és a beígért közüzemi 
díjemelésig. (Ezekről bővebben 
az országos sajtóban olvashat-
nak, de az igazságot elhallgató 
és a kormány szigorításait fél-
remagyarázó közmédiumokat 
nem ajánljuk a tájékozódásra – a 
szerk.) A férj közalkalmazott, a 
feleség az ő fizetését egészítette 
ki éveken át katásan varrással. 
(Ez is lehetne egy másik cikk té-

mája, hogy az egyébként három 
diplomával rendelkező fiatal nő 
ma Magyarországon miért var-
rónőként élhet szabadabban és 
jobban.) Így a három asztmás és 
immunbeteg kisfiú mellett is van 
félre tett pénzük, a nyugdíjra is 
gondolva, nincs hitelkártyájuk, 
de a lakáshitelt törlesztik  (nem, 
CSOK-ot nem vettek igénybe), és 
egészen mostanáig hónapról hó-
napra szépen megéltek. 

És mi történt most? Ha csak 
a KATA szabályai változtak 
volna, talán még érdemes len-
ne Szonjának újra terveznie – 
mondja. De az új rezsi díjak már 
mindenképpen ellehetetlenítik, 
mert az ipari gépei a megadott li-
mitnél jóval többet fogyasztanak, 
ezt a többletköltséget pedig bizto-
san nem tudja a termékeinek az 
árában érvényesíteni. Hogy miért 
nem számíthatnak a nagycsalá-
dosoknak járó kedvezményre?  
„Nem tudom, hogy megkapjuk-e, 
mert a ház, amiben lakunk, raj-
tam kívül az édesanyámé is, és a 
férjem nem ide van bejelentve. 
Többek között ezért  is várjuk még, 
hogy miként alakulnak a dolgok.”

„Az elmúlt két évben már a 
Covid is sok családot nullázott 
le és nem volt idő megerősödni. 
Vajon aki minimálbérből él és 
albérletben, és nincs megtakarí-
tása, azt most mit csinál? El sem 
tudom képzelni, hiszen így, hogy 
mi még az átlag felett vagyunk, 
főleg hónap végén, bizony megné-
zem, hogy mit teszek az asztalra. 
De én nem azért akarok dolgozni, 
hogy a vajas kenyeret meg tudjam 
kenni, hanem azért, hogy önfe-
ledten bringázni tudjam tanítani 
a gyerekeimet” – egészítette ki 
azt lapunknak, amit 2022. júli-
us 15-én az internetes közösségi 
oldalára írt ki a budaörsi Fehér 
Szonja Edina kisfiai fényképe 
fölé. „Tudjátok, ők a mindeneim. 
Mint a legtöbb anyának a sajátjai. 

Mint a legtöbb embernek a csa-
ládja. Per pillanat senki sem tud 
a családjával foglalkozni pláne 
nem a „középosztály” és az alatt. 
Mindenki azon van, túléljen, meg-
oldja , átvészelje … de mit? (…) 
Nincsenek nagy vágyaim, csak 
szeretnék minőségi időt tölteni 
a gyerekeimmel, egészségben és 
békességben. Ettől fosztanak meg 
minket. Ez nem csak Kata, meg 
rezsi növelés, meg persze az inf-
láció …, itt az alapvető emberi 
szabadságot korlátozzák. (...) 
Feszült vagyok, pánikrohamok 
törnek rám, vajon mi a jó döntés. 
Szorongok, hogy tényleg milyen 
világ vár a gyerekeimre?!”

Szonja sajnos nagyon jól látja 
a saját és a hozzá hasonló (Több 
ezer? Több százezer? Ki tudja 
mennyi, hiszen a kormány ha-
tástanulmányt a szigorítás ki-
hirdetése előtt nem készített!) 
fiatal családanya kétségbeejtő 
helyzetét. Mint a bevezetőben ír-

tuk, eddig otthonról tudott dol-
gozni és így volt együtt a gyere-
keivel. De ebben a pillanatban 
úgy tűnik, hogy hamarosan 
vissza kell mennie dolgozni 
egy multinacionális céghez. (És 
ahogy Orbán Viktor minisz-
terelnök fogalmazott az egyik 
szokásos péntek reggeli „interjú-
ban”, mindenki becsülje meg, ha 
van munkája, mert lehet, hogy 
hamarosan nem lesz elég mun-
kahely. Szóval, Szonja örülhet, 
hogy van hova visszamennie?) 
De vajon mi lesz, ha valamelyik 
kisfiú rosszul lesz napközben, és 
hívja az anyukát a bölcsi vagy az 
óvoda, aki már nem tud azonnal 
rohanni? Ahogy a Budaörsi Nap-
lónak mondta: „Ez már a szög 
a koporsóba, hiszen egy-egy na-
gyobb tételű céges megrendeléssel 
csak-csak bírtam volna, de így , 
hogy nekik nem adhatok számlát, 
már nem.” Hozzátéve: „A fix állás 
mellett pedig fizethetek majd egy 

bébiszittert, aki vigyáz a gyere-
kekre, ha nem tudnak bölcsibe 
menni. Ami anyagilag  jobban 
járható út, mintha a varrodával 
küzdök tovább, de milyen anya 
vagyok, ha nem velem vannak, 
amikor a leginkább szükségük 
lenne rám? Folyton ez motoszkál 
bennem és szorongok ettől. Én 
arra szültem a gyerekeket, hogy 
neveljem, szeressem, óvjam őket. 
Mellettük akartam lenni mindig, 
támogatni őket. És ha túlzottan 
magas anyagi biztonságot nem is, 
de érzelmi stabilitást adni a szá-
mukra, és egy olyan értékrendet, 
amivel elindíthatom majd őket eb-
ben a zavaros, mai világban. Ehe-
lyett nem tudom majd, mit csinál-
nak reggeltől estig a bölcsiben, ovi-
ban, később a suliban, ki viszi el 
őket külön órákra, edzésre, aztán 
a bébiszitter viszi haza, mert az 
apjuk is éppen túlórázik, én meg, 
ha végre hazaérek, a szaladó ház-
tartást kell utolérnem és megfőzni 
a következő napi ételt… Nem ezt 
terveztem, nem ezt akarom!” – fa-
kad ki a fiatal családanya.

Az online cikkünk  
h t t p s : / / b u d a o r s i n a p l o. h u / e g y -

haromgyerekes-budaorsi-anyuka-

kifakadasa-a-kata- es-a-hir telen-

rezsinovekedes-miatt/  megjelenése 
után bő két héttel újra megkeres-
tük Szonját, aki még augusztus 
elején is tanácstalan. „Kívárunk” 
- mondja. Azonban már állás-
interjúkra jár, miközben már az 
is aggasztja, hogy mi lesz a ki-
csikkel, ha szünetet rendelnek 
majd el az oktatási intézmények-

ben, mert az energiahiány miatt 
nem lesz fűtés. Hiszen a napi 
hírekben most éppen erről hal-
lani. A varrodáját pedig tényleg 
feladta, és „amíg elhelyezkedem 
a tébét fizetem magam után, és 
sajnos a tartalékainkat éljük fel. 
(…) Pillanatnyi bevétel, hogy el-
adok pár gépet, rengeteg eszközt, 
babaholmikat. (…)  Igen, megnéz-
zük majd, hogy alakul a szeptem-
ber, és csak akkor hozzuk meg a 
végleges döntéseket. Én azonban 
egyre inkább afelé hajlok, hogy 
szeretnék a gyerekekkel külföldre 
költözni. Tudom, ott sincs kol-
bászból a kerítés, de nem ez a 
gond, hanem az, hogy ebben most 
nem értünk egyet a férjemmel, pe-
dig ilyen nem fordult elő az elmúlt 
12 évben. Eddig a céljaink és a jö-
vőképünk mindig megegyezett, és 
egy család alapja talán éppen ez, 
ami most hiányzik. Neki ugyanis 
olyan a munkája, ami számára 
nem a pénzről szól, hanem a hi-
vatása, imádja, na meg jó benne. 
Külföldön viszont hosszú időre le 
kellene mondania róla. Én persze 
azt akarom, hogy a döntés, amit 
hozunk, mindenki döntése legyen, 
senkinek se legyen kényszer, amit 
később megbánhatunk. De saj-
nos mindenképpen az elköltözés 
mellett szól, hogy a megváltozott 
gazdasági helyzet miatt itthon is 
olyan szinten kell most mindent 
újrakezdeni, hogy akkor már 
máshol, szabadabb környezetben 
is megpróbálhatnánk.”

Írta: EllEr ErzséBEt

 fotók: Hartmann HEnriEtt

Fénymásolás
HOL? 

Budaörs, 
Szabadság út 137. 

(fsz. a parkra néző oldalon)

Időpont telefonon 
egyeztethető  

06 30/645-4643  
vagy 

06 30/192-6676
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www.latinovitsszinhaz.eu

 N O V E L L A 6.
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 hatodik, ezúttal “fantazy” novelláját, a szeretetről!

Mit jelent számomra a szeretet?
Gondban vagyok. A tanár nénitől azt 

a feladatot kaptuk, hogy a hétvégén írjunk 
egy egész oldalas fogalmazást azzal a cím-
mel, hogy „Mit jelent számomra a szere-
tet”. Nehéz ügy, eddig nem is álltam neki, 
mert nem tudom, mit is írhatnék. Ahány 
embert kérdeztem, mindenki mást mon-
dott. Nem is értem, miért kell a tizenkét 
éveseket ilyenekkel piszkálni, minek van 
egyáltalán ennyi házink?!

Noky, a legjobb barátnőm, a szom-
szédunk. Ő azt mondta, szereti azt az új 
fantasy játékot, amit múltkor együtt töl-
töttünk le, és ő arról írna, de nekem ez 
valahogy nem tetszik. Lehet szeretet az, 
hogy mászkálunk egy karakterrel egy ki-
talált világban, amit egy idő után úgyis 
megununk, és letöröljük a játékot? Szerin-
tem ez még így kevés. Ennél többnek kell 
lennie a szeretetnek. Ennyit már azért ma-
gamtól is tudok.

Én nagyon szeretem a cicánkat. Tu-
dom, hogy nem is igazi állat, csak robot, 
de Apa szerint olyan valósághű, mind a 
kinézete, mind a viselkedése, hogy a Föl-
dön el lehetne adni élőként is. Kíváncsi 
lennék, milyen lehet egy igazi macska, de 
mivel Apa szerint ennyire hasonlít, így 
talán észre sem venném a különbséget. 
Bár Apa jól keres, nem engedhetünk meg 
magunknak élő állatot, azt csak a leggaz-
dagabbak tudnak hozatni a Földről. Szóval 
én szeretem ezt a robotot, de nem tudom, 
a tanár néni mit szólna hozzá, ha ezt írnám le. Nagyi szerint nyugod-
tan beleírhatom a fogalmazásomba, hiszen a tanár néni arra kíváncsi, 
hogy számunkra mit jelent a szeretet, de én ezt sem gondolom annyira 
igazinak.

Nokyval jót szoktunk nevetni Noky bátyján, akinek már van ba-
rátnője. Folyton mondogatja, hogy így szereti, meg úgy szereti, közben 
meg beül a számítógépe elé, amikor ott van náluk a lány, nem is fog-
lalkozik vele. Attól, hogy folyton beszél róla, de nem tesz érte semmit, 
az szerintem igaz szeretetnek ugyanúgy kevés. Ha csak szóban létezik, 
akkor olyan, mintha nem is lenne.

A nővérem tusolni szeret. Nekem elég az engedélyezett öt perc, 
még sok is. Én először leöblítem magam, majd elzárom a vizet, be-
szappanozom a testem, majd azt is leöblítem. Nem is folyatok any-
nyi vizet, mint amennyit amúgy a vonalkódkártyám engedélyezne. A 
vízkvótámnál kevesebbet fogyasztok. De a nővérem nem, ő kihasznál 
minden másodpercet. Azt mondta, ő ezt imádja a világon mindennél 
jobban. Mindenki más dolgot szeret.

Kérdeztem amúgy Nagyit is, hogy ő mit szeret. Először azt mond-
ta, hogy minket szeret a világon a legjobban, de én tudom, hogy szereti 

a hideg tonikot, meg a Földet is. Mindig 
elszomorodik, ha arról a bolygóról beszél, 
mert azt mondja, úgysem fogja ő már azt 
az életében látni. Azt hiszem, a szeretet 
lehet szomorú is. Én itt születtem, ezen a 
bolygón, nekem a Föld nem sokat jelent, 
de el tudom képzelni, hogy mennyire hiá-
nyozhat Nagyinak az otthona, amit Buda-
örsnek hívnak. Azt szokta mondani, hogy 
itt olyan az egész év, mint ott az augusztus. 
Azt gondolom, én is szomorú lennék, ha 
többé nem láthatnám az otthonom.

Jó lett volna megkérdezni Anyát is a 
szeretetről, de őt nem ismerhetem. Bá-
nyamérnök volt, és ráomlott egy alagút, 
amikor még csak három éves voltam, 
nem emlékszem rá. Apa sokat mesél róla, 
és sok a fénykép is, de az nem ugyanaz, 
mintha hozzábújhatnék, ahogy Noky is 
be szokott néha ülni az anyukája ölébe, 
amikor azt hiszi, nem látom. A szeretet 
lehet hiányérzet is. Hiányzik, hogy Anya 
ölelése nélkül kell felnőnöm. Nagyi és Apa 
mindent megtesznek értünk, de ez akkor 
is más. Nehéz kérdés, milyen is a szeretet, 
mert egyszer ilyen, egyszer olyan.

Néha a szeretetnek illata van. Sze-
retem Nagyi főztjét, aminek mindig jó 
az illata. Néha a szeretetnek pedig szaga 
van. Apának mindig izzadtságszaga van, 
de rájöttem, hogy szeretetből. Egyszer 
meghallottam véletlenül az igazságot. 
Apa mindig azt mondja, hogy ő nem is 

szeret fürdeni, de már tudom, hogy ez nem igaz. Aztán hozzáteszi, 
hogy minek is mosakodna, hiszen informatikus, nem izzad meg mun-
ka közben, ezért mindig csak vasárnap zuhanyozik. Egyik vasárnap 
véletlenül benyitottam a fürdőszobába, mikor Apa zuhanyozott. Nem 
vett észre, háttal állt nekem. A zuhany alatt két kézzel a falnak támasz-
kodott, és csak annyit mondott, ahogy folyt rá a víz, hogy „Istenem, de 
jó!” Szóval tudom, hogy szereti, mégsem tusol le a hét többi napján.

Apa egyszer mondta, hogy a Földön, rengeteg a víz, amit nehe-
zen tudok elképzelni, mert ezen a bolygón pedig nagyon kevés. Ezért 
van a vonalkódkártya, amit ha odatartunk a zuhanyzóhoz, akkor jön 
öt percig a víz. De számomra ez bőven elég, nekem nem is hiány-
zik több tusolás egy nap. A nővérem más, ő szeret sokáig a víz alatt 
állni. Ő minden nap tíz percig folyatja magára a vizet. Apa, bár már 
tudom, hogy nagyon is szeret tusolni, vasárnap 
kivételével minden nap odaadja a nővéremnek a 
vonalkódkártyáját. Azt hiszem ez az igazi szere-
tet. Nem kimondani kell, megtenni.

 ványai Pál
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S T E FÁ N KO R N É L

Egy ifjú tudós Kamaraerdőről
 

Az ifjú tudósok verse-
nyen való részvétele 
hívta fel a laikus közön-
ség figyelmét Stefán 
Kornélra, azonban szak-
mailag korántsem ez a 
legrangosabb verseny, 
amin a fiatalember 
indult, és nem is ebben 
érte el legnagyobb sike-
reit. Kornéllal készült 
interjúnkból kiderül, 
milyen út vezet a buda-
örsi Herman iskolából a 
Szegedi Tudomány-
egyetemre, és hogy vég-
eredményben az ember 
akkor lehet tartósan jó 
abban, amivel foglalko-
zik, ha az a szenvedélye 
is egyben.

 Stefán Kornélt a televí-
zióból ismerhették meg 

sokan, akik nyomon követték 
Az ifjú tudósok vetélkedőt (in-
formatika kategória), ahol a té-
vés döntőig jutott. Megkerestük 
a budaörsi fiatalembert, hogy 
megtudjuk, milyen úton jutott 
el idáig, s miben rejlik tehetsége. 

Az ifjú tudósok versenyt az 
Oktatási Hivatal szervezi. Több, 
iskolákban megrendezett fordu-
ló után került sor a tévés dön-
tőre, amit egyébként itt, a Gyár 
utcai telepen vettek fel egy stú-
dióban. Szoros volt a verseny, 
de végül Kornél ellenfele jutott 
tovább.

Középiskolai évei alatt ba-
rátaival rendszeresen járt infor-
matikai versenyekre, és ezeken 
mindig kiváló eredményeket 
értek el, sokszor meg is nyerték 
azokat. De legtöbbet érő sikere, 
hogy első lett az országos Ágaza-
ti és ágazaton belüli specializáció 
Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak 
Versenyén (ÁSZÉV), informati-
kai ismeretekből, ami tulajdon-
képpen az OKTV szaktantárgyi 

megfelelője.
Kamaraerdei lakosként a 

Hermanba járt általános isko-
lába, ahol részt vett az iskolará-
dió műsorainak készítésében. 
Reggelente a legelső becsengetés 
előtt be kellett játszaniuk egy fi-
gyelmeztetést, hogy hamarosan 
kezdődik a tanítás, de gyakran 
előfordult, hogy ezt elfelejtet-
ték. Kornél első programja egy 
emlékeztető kisablak lett, ami a 
számítógép képernyőjére ugrott 
fel. Már úgy ment középisko-
lába, hogy volt egy kis progra-
mozói tapasztalata, azonban ott 
az első évben nem nagyon fog-
lalkozott ezzel, de úgy adódott, 
hogy benevezett egy házi infor-
matikai versenyre, amit sikerült 
megnyernie a problémamegoldó 
képességével. 

A következő évben már a 
Szegedi Innovatív Informatika 
Versenyre ment, barátaival egy 
csapatot alkotva, amit megnyer-
tek a Házizz projektükkel (ez 
egy közösségi, házi feladat meg-
osztó oldal). Máskor a ParkMyst 
kódnevű projektjükkel arattak 
sikert.

“A Dusza Árpád Országos 
Programozói Emlékversenyen 
mobil kategóriában többször is 
indultunk” – emlékezett vissza 
Kornél. Az egyiken tanároknak 
való, FelElek nevű feleletválasz-
tó applikációt fejlesztettek, ami 
kiválasztja, hogy a tanár kit felel-
tessen. Máskor autós segédprog-
ramot készítettek. “My Little 
Auto-nak neveztük el. Funkciója 
szerint jelzi, ha például esedékes 
a szerviz, vagy az új autópálya 
matrica vásárlása.“ 

Stefán Kornél GitHub ol-
dalán (programozók közösségi 
oldala) megtalálhatók projekt-
jei. Ezek közül kedvence a Light 
Lamp. Ez egy lámpa az ágya 
felett, ami akkor kapcsolódik 
fel, ha olyan korán kell kelnie, 
amikor kora reggel odakint még 
sötét van.

Egy másik, a metróajtós bár-
ki számára hasznos lehet és bár-

ki számára el is érhető: https://
metro.skornel02.hu/. Lényege, 
hogy megmutatja, melyik met-
róajtónál kell leszállni ahhoz, 
hogy minél hamarabb a kijárat-
hoz jussunk.

A pályaválasztó fiatalok 
számára Stefán Kornél példája 
megfontolásra érdemes lehet. 
Véleménye szerint, akit érdekel 
az informatika és ezzel szeretne 
foglalkozni egész életében, an-
nak nem gimnáziumba érdemes 
mennie, hanem szakgimnázi-
umba, illetve – mivel két éve volt 
váltás az oktatási rendszerben 
-, technikumba. Ő a Budapesti 
Műszaki Szakképzési Centrum 
Neumann János Informatikai 
Technikumba, korábbi nevén 
Neumann János Szakgimná-
ziumba járt. „Olyan korszerű 
tudást és átfogó ismereteket ad, 
amit egy gimnázium soha” – foly-
tatta. “A Neumannban a 12. év 
végére mindenki a képes ágazati 
szakmai érettségit tenni. Kész, 
működő programokat, weboldalt 
is létre tud hozni, illetve három 
éven keresztül hálózati ismerete-
ket is tanulnak” – tájékoztatott. 
“Ráadásul a szakképzésből most 

az új technikumi rendszerben 
egyenes átjárás van az egyetemre, 
mivel a vizsgaremek eredménye, 
ami az ötödik év végén készül, 
felvételi pontot jelent.“

Kornél idén érettségizett. 
A Szegedi Tudományegyetem 
Természettudomány és informa-
tika kara Mérnökinformatikus 
alapképzésére jelentkezett első 
helyre. Beszélgetésünk óta már 
kihirdették a felvételi ponthatá-
rokat és megtudtuk, hogy fel is 
vették ide.

Végezetül álljon itt, hogy 
rendkívül jól jellemzi, hogy Kor-
nél cseppet sem magának való 
figura – ahogyan az informati-
kusokról általában gondoljuk 
-, hogy jelentkezett és bekerült 
a szavazatszámláló bizottságba 
Kamaraerdőn. “A szavazóbizott-
sági tagság összességében pozi-
tív élmény volt, jó humorérzékű 
emberekből állt, jól éreztük ma-
gunkat az egész választás alatt” 
– számolt be Kornél a tapaszta-
latairól. 

a tEljEs cikk itt olvasHató: 

https://budaorsinaplo.hu/

egy-ifju-tudos-kamaraerdorol-

stefan-kornel/

Augusztus 27. szombat 
20.00-21.30

K Ö Z Ö S S É G I  H Á Z
Matiné-mozi - 

filmvetítés 
gyermekeknek: 

Irány a bárka!
Ingyenes!

Rossz idő esetén elmarad!

Szeptember 2. péntek 19.00

J M M H
RégIdők: 

Kékharisnyák, honleá-
nyok vagy közellenségek? 

A Feministák Egyesületének 
fél évszázados története

Előadó:  
Czeferner Dóra történész

Jegyár: 500 Ft 

Szeptember 5. hétfő 19.00/ 
J M M H

Világjárók:  
Lakókocsival Mexikóban  
-a Sárga ruhás lány előadása

Jegyár: 500 Ft 

Szeptember 10. 10.00-14.00 

K Ö Z Ö S S É G I  H Á Z
Őszi forgatag 
Gyermekkoncert,  

ügyességi fajátékok, 
ugrálóvár

Szeptember 13. kedd 19.00

 J M M H
Filmklub:  

Külön falka  
(magyar-szlovák filmdráma, 

98 perc, 2021)
Vezeti: Banai Katalin

A belépés ingyenes!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Bővebb infó, jegyeladás 

a jmmh.hu oldalon!

M E G É R K E Z T E K A H A D I S Í R G O N D O ZÓ I FJ A K

A Volksbund táborozói
Idén is megszervezte a 
Német Hadisírgondozó 
Népi Szövetség az ifjúsá-
gi nyári táborát. A fiata-
lok elsősorban a budaör-
si német katonai teme-
tő gondozását végzik 
Magyarországon, de 
egyéb kulturális progra-
mokon is részt vesznek. 
A mai napon a budaörsi 
városházán kaptak 
rövid tájékoztatást, 
majd egy interaktív, 
sétával egybekötött 
városismertető progra-
mon vettek részt a dél-
előtt folyamán.

 Ma délelőtt a hadisír gon-
dozó nyári tábor keretén 

belül német-magyar fiatalokból 
álló csoport látogatott el a buda-
örsi városházára. A hátsó udvar-
ban üdvözölte őket Géczi-Gaál 
Szilvia a polgármesteri kabinet 
munkatársa, majd uszodabelépő-
ket osztott ki, mellyel a táborozók 
ingyen vehetik igénybe BVUSS 
szolgáltatásait. 

Kovács Imre, a Német Hadi-
sírgondozó Népi Szövetség 
(Volks  bund Deutsche Kriegs-
grä ber  für sorge) magyarországi 
képvise lője tájékoztatta őket az 

elkövetkezendő napokban rájuk 
váró programokról.

Ezt követően a szokásos vá-
rosházi nagyteremben ilyenkor 
elhangzó városismertető előadás 
helyett egy rövid, városnéző sétára 
indultak a fiatalok egy térkép se-
gítségével, hogy aztán különböző 
helyszíneken megismerkedjenek 
Budaörs történetével. A Kálvária 
domb és az Ótemető érintésével 
jutottak el a Templom térig.

Kovács Imre tájékoztatott 
arról, hogy a Német Hadisírgon-
dozó Népi Szövetség nyaranta 
szervez ifjúsági csoportokat ha-
disír gondozási céllal, 16-22 éves 
korú fiatalok számára. Idén 68 
csoport utazik szerte a világban, 
ahol német katonatemető talál-
ható. Magyarországra egy csoport 
jött, ők zömmel Hannover kör-
nyékéről verbuválódtak (ugyanis 
az Alsó-Szászországi régió felelős 

a magyarországi temetők gondo-
zásáért).

A tábor kéthetes, ez alatt nem 
csak a német katonai temetőt és 
a sírokat gondozzák, hanem jut 
idejük kulturális programokra is, 
például Budaörs megismerésére, 
valamint tájékoztatják őket azok-
ról a történelmi eseményekről, 
amelyek elsősorban a német kato-
nák idekerülésével kapcsolatosak, 
illetve az egyes csoportok megis-
merkednek a fogadó ország jelen-
legi földrajzi, kulturális, gazdasági, 
politikai helyzetét is.

Idén első alkalommal a Had-
történeti Intézet és Múzeum is ki-
veszi a részét a táboroztatásból, az 
egyik napra ők szerveznek prog-
ramokat a fiatalok számára, így 
közvetlenül autentikus forrásból 
is kaphatnak tájékoztatást a ma-
gyarországi második világháborús 
eseményekről.
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H O G YA N TA L Á L J  TÁ R S AT… ? 12.  R É S Z

Az új párunk és felnőtt gyerekeink 
– VIVIEN KIBORULÁSA

A társkeresésről szóló 
sorozatunkban már szó 
volt arról, hogy idősebb 
korban mire figyeljünk 
e folyamat során, hogy 
sok örömet kapjunk. 
Olvashattak arról, hol és 
kikkel ismerkedhetünk 
meg, mire számíthatunk 
az első személyes talál-
kozásig, sikeres és 
kevésbé sikeres történe-
teket is bemutattunk. 
Így jutottunk el a 
tizedik részben a pénz-
hez. Majd a múlt hónap-
ban az egyik legfonto-
sabb megközelítésből 
beszélgettünk interjú-
alanyainkkal: új párunk 
elfogadtatása a gyere-
keinkkel. Ami azonban 
nem csak akkor vet fel 
kérdéseket, amikor még 
kicsik, hanem felnőtt 
korukban is. Vivien 
beszámolója a saját éle-
téről nagyon megrázó 
és tanulságos.

 „Az anyám egy nárcisztikus 
szülő, mentálisan és ver-

bálisan bántalmaz, amióta csak 
élek” – mondta legnagyobb döb-
benetemre a 30+ éves  Vivien, 
akivel azért kezdtünk el beszél-
getni, mert nagyon keserűen 
szólt hozzá egy közösségi oldalon 
egy novellához, ami azt mesélte 
el, hogy egy fiatalos édesanya in-
kább lemondott volna az új pár-
járól és a boldogságáról a lánya 
kérésére, de végül a lány szerette 
az anyját annyira, hogy nem fo-
gadott el tőle ilyen áldozatot. A 
véleményt nyilvánítók többsége 
úgy értékelte, „jó, hogy a lány ész-

hez tért”, Vivien szerint azonban 
az anyának kellett volna inkább 
észhez térnie, és új párja helyett 
egyértelműen a lányát választa-
nia. Mert olyan, hogy az új társ 
és a lány jól kijöjjenek egymás-
sal, netán megkedveljék egy-
mást, a valóságban nincs – állí-
totta a fiatal nő -, tehát az özvegy 
vagy elvált szülőnek minden eset-
ben választania kell a gyerekei és 
a lehetséges új partner között.

Természetesen nem gondo-
lom, hogy Viviennek ebben igaza 
lenne, de az tény, hogy nagyon 
sokszor tényleg nehéz megérteni 
a már felnőtt gyerekek gondol-
kodását,  miért nem bízzák az 
apjuk vagy anyjuk józan belá-
tására, hogy a temetés vagy válás 
után miként szeretnék folytatni a 
saját életüket. Féltékenység? Dé-
nes  felnőtt lánya esetében szinte 
biztosan ez lehet a háttérben, hi-
szen szinte szerelmes az őt egye-
dül felnevelő apjába, még az első 
gyermekét is azért szerette volna, 
hogy fiú legyen, mert a nagypapa 
kislegényre vágyott. Így amikor 
Anikó megjelent a színen, Viktó-
ria teljesen kiborult és bár apja és 
a barátnője már évek óta együtt 
vannak, nem hajlandó velük tar-
tani a kapcsolatot, gyermekeit is 
tiltja tőlük. Vagy lehet valódi fél-
tés is a háttérben, egy csalódástól? 
Az 50 felett járó Ibolya többször 
is pórul járt már, mert miközben 
ő szinte azonnal kitárta a szívét és 
bizony a pénztárcáját, a potenci-
ális társjelöltek visszaéltek ezzel. 
Így felnőtt fia a negyedik (!) eset 
után csúnyán lehordta az anyját 
és kikötötte, hogy vagy ők, már-
mint a gyermeke és az unokái, 
vagy „a pasik”. Nyilván nem ez 
a megfelelő hozzáállás. Már csak 
azért sem, mert  a megfelelő (!) 
új társ akár még azt a terhet is 
leveheti a felnőtt gyerekek vál-
láról, hogy nekik kelljen folya-
matosan figyelniük a magára 
maradt szülőre,  akinek a lelki 

állapota nem stabil, és tudjuk jól, 
a depresszió és a stressz komoly 
testi tünetekkel és betegséggel 
járhat együtt.

Visszatérve Vivienhez:  „Ha 
megvertek az iskolában, anyám 
akkor azt mondta, hogy én vagyok 
a hibás, mert biztos kiprovokál-
tam. Nem engedte, hogy abba a 
gimnáziumba és főiskolára jelent-
kezzek, ahova menni akartam. 
Sose tanult velem, nem jött el a 
fellépéseimre, kiállításaimra, nem 
támogatott az álmaimban, nem 
dicsért. Ha főzni vagy sütni akar-
tam, nem segített. Tiltott emberek-
től. Az apai nagyapámat anyám 

miatt nem ismerhettem meg, 
mert tiltott tőle minket édesapám-
mal.  Apámtól, szemben anyám-
mal, sok szeretet kaptam,  igaz, 
nem egyszer csak lopva ölelt meg, 
nehogy veszekedés legyen belőle a 
szüleim között. Kicsit olyanok vol-
tunk, mint a testvérek, amikor az 
anyám nem kavart vagy uszított 
minket egymás ellen nagyon jól 
kijöttünk, mindent együtt csinál-
tunk és a tűztől is óvott-védett. A 
sors gonoszsága, hogy aput 2016-
ban baleset érte, 56 éves volt. Az 
anyám 45. Valószínűleg ki akart 
szakadni otthonról, amikor 17 
évesen hozzáment az apámhoz. 
Engem 21 évesen szült meg. Én 
2016-ra már felköltöztem a fa-
lunkból a fővárosba, és  anyám 
sms-ben közölte velem, hogy 
apám a sürgősségin van a szom-
széd városban, de ne hívjam, mert 
úgysem beszélhetek vele. Fél óra 
múlva az apám szívinfarktusban 
meghalt, nem volt időm elbúcsúz-
ni tőle. Beültem a kocsiba, rohan-
tam haza anyámhoz, aki pár órá-
val később közölte, hogy nem akar 
egyedül maradni, neki lesz vala-
kije. Az apám temetésére mélyen 
dekoltált, színes ruhában jött el, 
hiába kértem, hogy vegyen fel má-
sikat. A temetéssel kapcsolatban 
más kívánságaimat se teljesítette, 
mindent a saját feje után intézett. 
Mindezek ellenére sajnáltam, mert 

özvegy lett, meg mégis az anyám, 
ezért sokáig nem mentem vissza 
Pestre, és utána is gyakrabban jár-
tam haza, mint előtte, és mindent 
megtettem, hogy jóba legyünk. 
Elvittem étterembe, cukrászdába, 
moziba, fürdőbe, programokat 
szerveztem, táskákat, telefont, ru-
hát, kávéfőzőt vettem neki, hogy 
ne szenvedjen hiányt semmiben” 
– mesélte a fiatal nő. Majd hama-
rosan meghalt az anyai nagyapja 
is, és egy évvel az édesapja halála 
után az édesanyja regisztrált a 
társkereső oldalakra és ismer-
kedett.  Ezt az időszakot Vivien 
így látja: „Elkezdett facebookozni, 
férfiakkal találkozni, flörtölni, el-
ment minden kirándulásra, amit 
a település szervezett, belépett 
mindenféle egyesületbe. Majd 
2018 augusztusában közölte ve-
lem, hogy hónapok óta van egy új 
kapcsolata,  és azt a férfit sokkal 
jobban szereti, mint az apámat, 
szerelmes bele, és kirándulnak meg 
programjaik vannak, és a férfival 
kapott egy új anyát is. Ekkor már 
több alkalommal jártak közösen 
külföldön, a tudtomon kívül.  És 
ha bármi történt volna vele ak-
kor, én nem is értesültem volna 
róla, hiszen azt sem tudtam, 
merre jár?!” – fakadt ki a lány.

Beszélgetésünk idejéig, tehát 
2022. július végéig Vivien még 
soha nem találkozott és nem 
beszélt az édesanyja új párjával. 
Pontosabban: „Egy hónapja meg-
láttam őket  a Tescóban, szépen 
andalogtak egymás mellett és úgy 
vásárolgattak, mint egy család. 
Először arrébb mentem, hogy ész-
re se vegyenek, majd ideges lettem, 
nagyon hevesen kezdett verni a 
szívem és jelenetet rendeztem… 
Ezután eltekertem a házunkba 
és  szétvertem anyám összes vi-
rágját, illetve a pasijától kapott 
cuccait  a földhöz vágtam. (…) 
Nem vagyok erre büszke, de miu-
tán megtettem, azt éreztem, mint-
ha levettek volna a hátamról 100 
kg súlyt és  megkönnyebbültem. 
Több mint 30 éves szemétségért és 
gonoszságért vettem revansot .”

Vivien saját párkapcsolata is 
nagyon megsínyli  az édesanyjá-
val való megromlott (vagy sosem 
volt jó) viszonyát, hiszen kérdé-
semre, hogy mi lett a tinédzser-
kori szerelmével, akitől akkor az 

anyja eltiltotta, így felelt:  „Ő az 
egyetlen akire számíthatok, ha baj 
van. De se veled se nélküled kap-
csolatban vagyunk, mert szegény-
nek nagyon nehéz velem, hiába 
próbálkozik, mindig elmarom. Így 
nem vagyok még sem feleség, sem 
anya, mert azt hiszen átvettem 
anyám stílusát, és én is olyan let-
tem a párommal, mint az anyám 
volt az apámmal és velem.”

Ahhoz, hogy tisztán lássunk, 
most Vivien anyukájának és pár-
jának kellene megszólalni, de még 
név nélkül sem vállalták. Értelem-
szerűen a lány nevét is megváltoz-
tattuk. Annyit azonban az anya el-
mondott, hogy szerinte éppen elég 
évet áldozott már fel az életéből az 
elhunyt férjének és a lányának, és 
ami még hátra van, azt szeretné 
az új társával harmóniában leélni. 
Igazságtalannak érzi Vivien vád-
jait, és nem tartja sem önzőnek, 
sem gonosznak magát, de főként 
mint anya, tökéletesnek sem, hi-
szen azt elismeri, hogy soha nem 
tudott igazán a férje és a lánya 
„titkos” kettősébe harmadiknak 
beférkőzni. Az anya új párja pe-
dig annyit jegyzett meg, hogy már 
letett arról, hogy egyáltalán szóba 
álljon vele a kedvese lánya, és a vé-
letlen találkozás az áruházban, Vi-
vien kiborulása, illetve a lakásban 
végzett pusztítás meg is ijesztette. 
Még hozzátette, hogy a lányra való 
tekintettel nem költöztek még hi-
vatalosan össze az anyával, illetve 
nem terveznek házasságot sem, 
hiszen az csak olaj lenne a tűzre.

Mit gondol a fentiekről egy 
szakember, lehet-e ennyi infor-
máció alapján akár a lánynak, az 

anyjának vagy az új társnak, vagy 
bárkinek, aki csak egy kicsit is 
magára ismer valamelyikükben, 
tanácsot adni? – fordultunk a 
sorozatunkban korábban már 
megszólaltatott terapeutákhoz, 
de ahogy egyikük fogalmazott, ez 
olyan lenne, mintha úgy kellene 
színházi előadásról kritikát írnia, 
hogy nem látta, csak meséltek 
neki róla.   Ezért általánosság-
ban csak annyit szögezzünk le, 
hogy  Viviennek nem az édes-
anyja új párjának az elfogadása 
jelenti a valódi problémát, ha-
nem az a rengeteg sérelem, ami 
gyermekkora óta összegyűlt 
benne  az anyjával szemben, és 
amit talán felnagyított szeretett 
édesapja elvesztése. Valószínű, 
hogy a fájdalom és a harag ke-
veréke miatt torzító üvegen ke-
resztül látja a valóságot. Ilyen 
esetben az édesanya új partneré-
nek az első fontos lépése a konf-
liktusok csökkentése érdekében, 
ha felismeri a helyzetet, hogy va-
lójában nem ő az utált személy. S 
ha van annyira intelligens, mint-
egy mediátorként segíti rendez-
ni az anya és lánya kapcsolatát, 
vagy esetleg külső szemlélőként 
megpróbál kimaradni a vitákból. 
Vivien viszont, kicsit lehiggadva 
a váratlan találkozás utáni sokk 
után, mérlegelheti, hogy mivel 
édesanyjának fontos az új párja 
és vélhetően hallgat is rá, mégis 
csak érdemes lenne a férfit meg-
ismerni, „maga mellé állítani” és 
bevonni a helyzet rendezésébe. A 
legnehezebb helyzetben értelem-
szerűen az édesanya van, akinek 
joga van a saját boldogságához, és 

akár ahhoz is, hogy megszakítsa 
a kapcsolatot az immár felnőtt 
lányával. De egy igazi anya képes 
lehet erre? Igen, ez költői kérdés 
volt.

És erről eszembe jut  Mari-
ann, aki megint egy másik szem-
szögből segít megérteni, hogy 
milyen nehéz lehet akár felnőtt 
gyermekként is jól reagálni arra, 
ha valamelyik szülő új társat ta-
lál. Az ő gyermekei ugyanis, leg-
alábbis ahogy a hatvanéves, elvált 
nő látja, túlságosan is elfogadták 
volt férje új párját. „Azt hiszem, 
hogy nem én nyertem az összeha-
sonlításban. Éva szinte azonnal 
úgy ölelte a fiamat és a lányomat 
és az unokáimat magához, hogy 
a saját gyermekei és unokái mel-
lé még kapott öt új családtagot. A 
családi rendezvényeken csak ők 
a meghívottak, a régi, közös ba-
ráti körből kimaradtam. Lettek 
természetesen új barátaim, akik 
nagyon sokat segítettek abban, 
hogy ma már tudok mosolyogni, 
viszont elszoruló szívvel emléke-
zem a régi életemre, szedegetem 
össze az emlékmorzsákat. Ehhez 
lelki segítőket is igénybe vettem, 
és velük közösen kielemezve az 
életemet, a válási döntésem után a 
gyerekeimtől kapott megvető reak-
ciókat, a következő eredmény jött 
ki: egészséges légkörben neveltem 
a gyermekeimet, sok lehetőséget, 
segítséget megkaptak, jól szitu-
ált emberekké váltak, megállják 
a helyüket a világban, jól nevelik 
az unokáimat – tehát jó anya vol-
tam! Ma már nem keresem az iga-
zamat, megbékéltem magammal, 
hogy jó döntéseket hoztam és  bi-
zakodóan tekintek a jövőm felé.”

Maradjunk annyiban, hogy 
ez így valahol megint csak nem 
normális állapot, főleg, hogy fel-
nőttekről van szó, hiszen inkább 
a kamaszok szoktak ennyire 
„ellenazonosulni”.  De persze az 
éremnek két oldala van, sőt, oly-
kor három és mindegyik oldalról 
újabb történet bukkan elő. Azt 
viszont Mariann nagyon jól látja, 
hogy ez  az egyensúlyvesztés új 
lehetőség számára az új lépé-
sekhez. 

(Folytatjuk)

a kéPEk illusztrációk 
forrásuk: PExEls.com

EllEr ErzséBEt
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B U DAÖ R S I  R E N D Ő R K A P I TÁ NY:  

„Minden bejelentésre a lehető  
legrövidebb időn belül reagálunk”

Évi 1800-ról 470-re csök-
kent a Budaörsön elköve-
tett bűncselekmények 
száma, ami valljuk be, 
nem hangzik rosszul. 
Ahogy az sem, hogy pél-
dául az éppen húsz éve 
elkövetett móri bankrab-
lás ma már nem történ-
hetne meg, és számos, 
korábban gyakori bűn-
cselekmény szinte meg-
szűnt, mert a technika és 
a rendőrség eszköztára 
annyit fejlődött, hogy 
nagyon megnőtt a lebu-
kás veszélye. A rablások 
és betörések helyébe 
azonban az úgynevezett 
„intellek tuális” csalások 
léptek – mondta a 
Budaörsi Naplónak adott 
interjúban dr. Öveges 
Kristóf r. ezredes, aki két 
éve  Budaörs rendőrkapi-
tánya. 

 A budaörsiek általános érze-
te az, hogy nálunk jobb a közbiz-
tonság, mint az ország sok más te-
lepülésén vagy akár a szomszédos 
Budapest egyes részein, de amikor 
valakihez éppen betörnek vagy el-
lopják a táskáját egy áruházban, 
akkor könnyen általánosít, hogy 
romlik a helyzet. Mi az igazság?

Általában tíz évet érdemes 
megnézni, ha képet szeretnénk 
kapni a közbiztonság alakulásáról, 
és Budaörsön 2002-ben még 1800 
bűncselekményről volt tudomá-
sunk, ami 2021-re 470-re csök-
kent. Ez a jelentős javulás persze 
több tényezőnek együtt köszön-
hető, de a jól átgondolt rendőri 
tevékenység az egyik. A másik pe-
dig a technikai eszközök fejlődése, 

például a térfigyelő kamerák elter-
jedése. Budaörsön az önkormány-
zattal közösen építettük ki ennek 
a rendszerét, és bővítjük tovább, 
most Kamaraerdőben.

 Bocsánat a közbevetésért, de 
pletyka szinten elterjedt, hogy sok 
helyen nincs is a kihelyezett do-
bozban kamera.

Ez nem így van. A jelentős elő-
relépést azonban nem is annyira a 
kamerák számának a növelése je-
lentette, hanem az, hogy megjelen-
tek a nagy felbontású képek rög-
zítésére alkalmas készülékek, és 
ezeken a felvételeken már be lehet 
azonosítani akár az elkövetőket, 
akár az úton elhaladó autók színét, 
típusát, rendszámát. És miután 
ezek a jó minőségű felvételeket 
produkáló kamerák elterjedtek az 
áruházakban, a bankokban, a pos-
tán és mindazon helyeken, ahova 
korábban előszeretettel törtek be a 
rablók, ezek leredukálódtak.

 Az évi 470 akkor mit takar?
A mi kapitányságunk Budaörs 

mellett összesen 21 településen lát 
el szolgálatot, és Budaörsön is azt 
látjuk, mint a többi városban, hogy 
a klasszikus bűcselekmények, 
mint a hétvégi házak feltörése 
vagy a gépkocsifeltörések szin-
tén jelentősen csökkentek, míg 
az intelluktális bűncselekmények, 
vagyis a különböző internes csalá-
sok és az úgynevezett „unokázós” 
csalások száma nő. Hírlevelekkel, 
kampányvideókkal hívjuk fel ezek 
veszélyére a figyelmet. Sajnos, 
ahogy leleplezzük őket, a bűnö-
zők úgy fejlesztik tovább, már-már 
színészi képességekkel a kitalált 
történeteiket, amelyeknek a vége 
mindig az, hogy a kiszemelt, jel-
lemzően idősebb áldozatuktól 
pénzt kérnek. Most különösen ér-
demes vigyázni, ha a hívó a bank 
alkalmazottjának adja ki magát és 
csalja ki az ügyfél adatait, amivel 
utána visszaél. 

 Kanyarodjunk még visz-
sza a hagyományos bűnözéshez! 
Milyen gyakran érkezik a rend-
őrségre bejelentés azokról az 
esetekről, amelyekről a budaörsi 
internes közösségi oldalakon ol-
vashatunk, például legutóbb az 
Auchan áruháznál az arra járó-
kat zaklató csoportba verődött 
fiatalokról?

A közterületeken elkövetett 
garázdaság, testi sértés viszony-
lag ritka, és az ön által említett 
esetről sem érkezett tudomásom 
szerint hozzánk bejelentés.  A 
társadalmi együttélési zavarok-
ból keletkező eldurvult rossz 
szomszédi vagy családon belüli 
vitákhoz azonban annál többször 
kérik a segítségünket. Mi min-
den bejelentésre  a lehető legrö-
videbb időn belül reagálunk. A 
kérdése első felére is válaszolva: 
a közösségi oldalakon leírtaknak 
csak egy kis része jut el hozzánk, 
illetve teljesen más a Facebook 
világa és a valóság. Attól, hogy 
az interneten leír valaki, valamit, 
de nem tesz hivatalos feljelentést, 
nem indul meg az eljárás. Ha bár-
ki bűncselekményt tapasztal, ne 
adj isten ő maga válik áldozattá, 
azonnal hívja a 112-es központi 
segélyhívót.  

 A kamaraerdei, szintén a 
Facebookon terjedő hírek szerinti 
sorozatbetörésekről sem tudnak?

Arról sem. Egyes elkövetések 
persze előfordulnak, de sorozat-
jelleget most egyetlen településré-
szen sem tapasztalunk. 

 Még egy pillanatra a csopor-
tokba verődött fiatalokról: van-e 
az önök statisztikája szerint vá-
rosunkban drogprobléma?

Azt mondhatom, hogy nincs. 
Ez nem azt jelenti, hogy ne létez-
ne a kábítószerezés, de ez rendőr-
ségi szempontból elsősorban ott 
jelentkezik, ahol sok a szórako-
zóhely, ahol éppen ezért rendsze-

resek az ilyen irányú razziák, de 
Budaörs nem ilyen hely. Viszont 
itt helyben jól működik a jelző-
rendszer, aminek többek között a 
családsegítő szolgálat, az iskolák 
és mi is a tagjai vagyunk.  Továb-
bá az iskolákban ettől függetlenül 
már tíz-tizenöt éve jelen vannak a 
körzeti megbízottak, segítőként. 
Ami ugye nem keverendő össze 
a két éve létrehozott rendszerrel, 
az iskolaőrséggel, mert azt itt nem 
igényelték.

 Jelentenek-e Budaörsön 
rendőri feladatot a hajléktalanok 
vagy akár az ukrán háború elől 
menekültek?

Nem, egyik sem. Nálunk a 
hajléktalanok nincsenek ott a köz-
területeken tömegesen, egy-egy 
esetről lehet csak szó, amikor ön-
kényesen beköltöznek elhagyott 
hétvégi házakba. Nyilván ebben 
az is közrejátszik, hogy nyár van és 
könnyebben szétszélednek, illetve 
vidékre mennek. A menekültek 
fogadása pedig nem a mi kapi-
tányságunk területén zajlik. 

 Térjünk át akkor a másik 
nagy területre: a közlekedésre! Az 
ismert fő problémák Budaörsön a 
főúton kialakult dugók, a mellék-
utcákban a sebességkorlátozás, il-
letve egy-egy csomóponton a sza-
bályok értelmezése, és gyakran 
az autósok, kerékpárosok illetve 
most már az e-rolleresek „ütközé-
se”. Egyetért ezzel?

A legsúlyosabb probléma a 
halálos balesetek száma, amiből 
tavaly nyolc volt a kapitányság 
területén és ebből kettő Buda-
örsön. De a baleseti statisztikát 
most azért nehéz elemezni, mert 
volt két covidos évünk, amikor a 
korlátozások miatt kisebb volt a 
forgalom. A lényeg azonban azt 
hiszem az, hogy mindenki biz-
tonságosan hazaérjen. Az autósok 
és kerékpárosok vitáját most már 
nem tapasztaljuk, mert nagyon 

jó hatása van a hivatalosam is át-
adott Budapest – Balaton kerék-
párútnak, aminek egy szakasza 
Kamaraerdőről indulva itt halad 
át. Az elektromos rollerek valóban 
egyre jobban terjednek, de nálunk 
tömegesen még nem használják 
ezeket és ami a lényeg, hogy a sza-
bályokat mindenkinek, minden-
hol, autóúton vagy a kerékpárúton 
be kell tartani és minden eszközt 
felelősséggel kell használni. 

 Van-e létszámhiány itt a 
budaörsi kapitányságon, hiszen 
az országos médiában megje-
lent, hogy kevés a rendőr és a 
pandémia alatt elrendelt felmon-
dási tilalom megszűnésével sokan 
léptek ki a testületből? 

A kilépés minket nem érint, 
és annyian vagyunk, ahányan 
el tudjuk látni a szolgáltatot. 
Konkrét számot azért nem tudok 
mondani, mert mindig van ter-
mészetes mozgás, változás, illetve 
mi váltásos munkarendben dol-
gozunk, a  nap 24 órájában és ez 
biztosított. Ha pedig betegségek 
vagy más ok miatt időszaki hiány 
lenne, akkor más kapitányságtól 
vagy a készenléti rendőrségtől 
kérhetünk pótlást. Továbbá a ha-
tárvadász ezred megalakulása is 
kedvezően hat ránk nézve abból a 
szempontból, hogy most még mi 
is járunk le a határra, amire nem 
lesz majd szükség.

 Jól tudom, hogy két évvel ez-
előtt került ide Budaörsre? 

Igen, 26 éves rendőri pálya 
áll mögöttem. A rendőrtiszti fő-
iskola nappali tagozatára jártam 
1995-’98-ig, és Budán töltöttem 
az első öt évemet, a majd a szi-
getszentmiklósi kapitányságon 
voltam nyolcat, az érdin kettőt, 
Ráckevén szintén nyolcat és 2020-
ban kerültem Budaörsre. Így Pest 
megye dél-nyugati részét elég jól 
megismertem. Itt Budaörsön kor-
rekt állapotokat örököltem, azaz 
szilárd a közbiztonság, és mind 
az elhelyezésünk, a technikai fel-
tételek és a személyi állomány 
összetétele jónak mondható. To-
vábbá törekszünk arra, hogy a 
helyi önkormányzatokkal is jó 
legyen a kapcsolatunk. Budaörsel 
pedig szerződésben is állunk a 
térfigyelő rendszer üzemeltetése 
és három rendőri státusz finanszí-
rozásában, a helyi rendezvénye-
ken számíthatunk a közterület-
felügyelőkre és a helyi polgárőrök 
közremüködésérre is. 

 Többször felmerült már, 
hogy a jelenlegi központi rend-
szer helyett vagy mellett létre 
kellene hozni az önkormányzati 
rendőrséget. Mit gondol erről? 

Ez egy alkotmányjogi kérdés, 
hogy miként képzeljük el a rend-
védelmet, és Magyarországon je-
lenleg ez egyértelműen kormány-
zati feladat és a Belügyminisz-
térium alá tartozik. 

 Elég nagy visszahangot vál-
tott ki néhány napja, hogy egy 

budapesti tüntetés oszlatásakor 
az egyik rendőr sokkolót hasz-
nált egy földön ülő, békés tüntető 
ellen. A belső vizsgálat végül is 
nem marasztalta el. Ezen a ka-
pitányságon előfordult már, hogy 
keményebben léptek fel intézke-
dés közben?

Általánosságban az alaptör-
vény biztosítja a békés gyülekezés 
jogát a törvényben meghatározott 
módon, és a rendőr azért megy 
oda, hogy egy adott esemény bé-
késen kezdődjön és békésen is fe-
jeződjön be. A rendőrségi törvény 
pedig meghatározza, hogy szüksé-
ges esetben milyen kényszerítő in-
tézkedésekre és milyen eszközök 
használatára kerülhet sor. Ha a 
rendőr ezeket betartja, akkor jog-
szerűen jár el. Továbbá a magyar 
rendőrségen ha bármilyen kény-
szerítő eszközt alkalmazunk, azt 
a parancsnok rögtön kivizsgálja. 
Mik lehetnek ezek? Testi kényszer 
alkalmazása, bilincs használata, 
könnygázszóró palack (vegyi esz-
köz) használata, gumibot haszná-
lata, illetőleg lőfegyver használata. 
De ezeket csak arányosan és foko-
zatosan lehet használni és eljutni 
oda hogy az állampolgár jogköve-
tő magatartást tanusítson és csak 
addig lehet ezeket alkalmazni, 
amíg meg nem törik az ellenállás. 
Budaörsön a testi kényszeren és a 
bilincsen túl nagyon ritkán kellett 
eddig menni, lőfegyver használa-
tára pedig hosszú évek óta nem 
került sor semmilyen formában.

EE - Bé

N Ő I 
A S Z TA L I T E N I S Z 

BUDAÖRSIEK
 A VÁLOGATOTT

 KULCS -
EMBEREI

A magyar női asztalite-
nisz-válogatott alap-
embere, Madarász 
Dóra a bajnok Budaörs 
csapatában szerepel az 
Extraliga következő 
idényében – tájékozta-
tott Szvitán 
Krisztina, az SH-ITB 
Budaörsi SC szakosz-
tály-vezetője.

A 28 éves Madarász az el-
múlt idényben a Budapesti 
Erdért együttesében, valamint 

– a szabályok adta lehetőséget 
kihasználva – párhuzamosan a 
spanyol UCAM Cartagenában 
is szerepelt. Mindkét csapatá-
val bajnoki ezüstérmes lett, a 
Cartagenával pedig megnyer-
te az Európa-kupát.

A magyar válogatott má-
sik kulcsembere, Póta Georgi-
na is a Budaörs játékosa.
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T E N I S Z 

A BSC versenyzők fordulatos 
meccsei a nyári szezonban

Az Udvardy lányok 
Panna és Luca mellett a 
Budaörsi Sort Club többi 
játékosa szintén sikeres, 
bár nem nemzetközi 
mércével mérve. Azt 
mindenképpen megér-
demlik, hogy a helyi lap-
ban beszámoljunk 
róluk. Komáromi Gábor 
szakosztályvezető és 
vezetőedző foglalta 
össze lapunknak a nyári 
versenyeket.

 Haladjunk időrendben! 
Ha május, akkor meg kell 

említeni a Férfi felnőtt OB II- es 
csapat szereplését, ahol a BSC 
egy-egy korosztályos verseny-
zőnkkel kiegészítve, a vártnál 
jobban szerepelt és a 3. helyen 
zárta a tavaszi fordulót.A legfi-
atalabbak Varga Zsombi és Sár-
közi Ricsi is már aktív és sikeres 
tagjai voltak a csapatnak.

És még mindig májusban 
egy nagyon sikeres hétvégét is 
mondhattak magukénak a BSC 
korosztályos versenyzői Sárközi 
Ricsi, Varga Zsombi és Drasko-
vics Dénes, ugyanis ők hárman 
taroltak az ETC Kupán, minden 

dobogós helyet eloroztak a töb-
biek elöl. Sárközi Ricsi első, Var-
ga Zsombi második és Drasko-
vics Dönci harmadik helyezést 
értek el.

Majd jött a június, a köze-
pén rendezték meg a Korosztá-
lyos Vidék Bajnokságot, ezúttal 
Baján. Versenyzőink mind csa-
patban, mind egyéni verseny-
számban indultak.

A versenyt az F14-es csapa-
tunk kezdte, Heiszer Flórián, 
Fischer Zalán, Margittai Zalán 
és Magyar Miksa. Nagyon szoros 
versenyben egy 10-es tie-break 
döntötte el 10:8-cal, hogy nem ők 

jutottak a legjobb négy közé.
A 18 éves korosztályban Sár-

közi Ricsi és Ozsváth Bendegúz 
képviselték a BSC-t, de már az 
első körben kikaptak a Vihar-
sarok (Békéscsaba) csapatától 
2:0- ra.

Ezután a lányok következ-
tek, ahol egyéni versenyszámban 
Semperger Rebeka meggyőző 
játékkal megnyerte és így ó lett 
a 2022-es év Korosztályos Vidék 
Bajnoka 

Az F16- os csapat is pályára 
lépett, ennek keretében Varga 
Zsobi és Draskovics Dénes ví-
vott nagy csatákat, és végül egy 
tie-break döntötte el az arany-

érem sorsát, amit az ellenfél 
nyert 11:9- re, így a fiúk a 2. he-
lyezést értek el a 2022-es Kor-

osztályos Vidék Bajnokságon.  
Dönci és Zsombi párosban is 
együtt indultak és harmadik he-
lyezést értek el. Egyéniben nem 
jutottak dobogóra. 

Július: a fontos korosztá-
lyos verseny után a felnőtt csa-
patbajnokság következett július 
elején. Július 4-én kezdődött a 
Férfi Szuper Liga. Az ellenfelek: 
a DIEGO, az MTK Budapest és 
a Unik SE. A csapatunk elérte 
az előre meghatározott célját, a 
bennmaradást a magyarországi 
legmagasabb osztályú csapatbaj-
nokságban. 

A csapat tagjai Szatmári 
Adrián, Szendrői László csa-
patkapitány, Varga-Tóth Olivér, 
Héjjas Csongor, Kisantal Bo-
tond, Kulhanek Attila (hiány-
zik a képről), Komáromi Gábor 

T E N I S Z 

Udvardy Luca világelső szeretne lenni
A Budaörsi Sport Club 
tenisz szakosztályának 
játékosa, Udvardy Luca 
tartott július 14-én saj-
tótájékoztatót, melyen 
beszámolt a wimbledoni 
élményeiről,  beszélt a 
jövőbeli terveiről és 
ünnepélyes keretek 
között köszönetet mon-
dott szüleinek, edzőjé-
nek és támogatóinak, 
akik segítségéve eddigi 
sikereit elérte.

 Udvardy Luca  16 éves 
teniszező, jelenleg 19. a 

Nem zetközi Teniszszövetség 
junior világranglistáján és idén 
július ban junior döntőt vívott a 
wimbledoni tenisztornán. Július 
14-én pedig Békásmegyeren, a 
GS Teniszklub épületében meg-
tartotta első sajtótájékoztatóját. 
A fiatal hölgy a Budaörsi Sport 
Club Extraligás csapatát erősíti 
tehetségével.

A sajtótájékoztatón – ahol 
jelen voltak Luca szülei, Udvardy 
Edit és Udvardy Gábor, továbbá 
edzője Punyi Gábor, menedzse-
re  Fehér Tamás  és dr. Kádár 
Zoltán, a Sportért Felelős Ál-
lamtitkárság osztályvezetője – a 
teniszező így nyilatkozott: “Na-
gyon büszke vagyok wimbledoni 
szereplésemre. Ez egy állomás, 
hosszú út vezet még céljaim eléré-
séhez.” Később az is kiderült, mik 
ezek a célok: „Világelső szeretnék 
lenni a női mezőnyben és minél 
több Grand Slam-et szeretnék 
nyerni.  Remélhetőleg egyike le-
hetek azoknak, akik a legtöbbet 
tudják ezekből begyűjteni.” Bár 
kisgyerekkorában  kipróbálta a 
focit és a karatét is,  „de mindig 
is teniszezni szerettem volna, az 
volt a fő fókuszban, már az első 
pillanattól kezdve profi teniszező 
akartam lenni.”

A kezdetekről is szó esett: 
Luca a legkisebb gyerek és vi-

szonylag nagy a korkülönbség 
közte és testvérei között. Kicsi 
volt még, amikor a többiek már 
teniszeztek.  „Mindenben a test-
véreimet akartam utánozni, azt 
szerettem volna csinálni, amit ők” 
– mondta. 

Szóba került, hogy Udvardy 
Luca a magyar tenisztörténe-
lem  első női versenyzője, aki 
egyéniben Wimbledonban dön-
tőt játszott. Ezzel együtt elhang-
zott a kérdés, mennyire érezte 
ezt teherként. “Nem éreztem nyo-
mást, örültem, hogy eljutottam a 
döntőig, és jól akartam játszani, 
meg szerettem volna nyerni. Ez az 
információ inkább egy extra moti-
váció volt számomra” – válaszolta. 
Azért a döntő előtt izgult:  „Este 
nem sokat aludtam, volt időm 
gondolkozni. Az is foglalkoztatott, 
ha nyerek, akkor mit kellene mon-
danom, illetve ha kikapok, akkor 
kell-e nyilatkoznom, de sajnos 
nem kellett, pedig egyébként felké-
szültem és szerettem volna” – tud-
tuk meg.

Három hetet töltött a szi-
getországban. Wimbledon előtt 
részt vett Roehamptonban és 
Nottinghamben is egy-egy tor-
nán. Ezek voltak első füves ver-
senyei, melyre itthon Esztergom-
ban tudott készülni az edzőjével, 
három napot. Ennek ellenére jól 
belejött és nagyon megtetszett 
Lucának. „A fű lett a kedvenc bo-

rításom. Előtte a salak volt, azon 
nagyon szeretek játszani, de tu-
lajdonképpen mindegyik borítást 
szeretem” – derült ki. A statiszti-
kája szerint füvön és keménybo-
rításon a legeredményesebb: fü-
vön tíz meccsből három veresége 
volt, keményen pedig nyolcból 
kettő. E tornák idejére edzőpart-
nert a junior lányok a közösségi 
oldalakon keresnek maguknak 
ismerőseik körében.  „Általában 
Instagramon szoktuk keresni egy-
mást a többiekkel” – közölte Luca.

Wimbledon után két nappal 
már a budapesti WTA tornán ját-
szott párosban Szabanin Natáliá-
val, de szoros csatában kikaptak 
egy tajvani-indonéz duótól. A pá-
ros mérkőzésről Luca úgy nyilat-
kozott, hogy „jó meccset játszot-
tunk, főleg úgy, hogy ez volt az első 
párosunk együtt.” Adta magát a 
kérdés, hogy egyénit vagy párost 

szeret-e jobban játszani. „Egyénit, 
az a kedvencem”  – jött a válasz. 
Ugyanakkor  nagy álma nővé-
rével, Udvardy Pannával egy 
párost alkotni  a későbbiekben. 
Ő ugyanis szintén magas szin-
ten űzi a sportágat, a felnőtt női 
top100-ban benne van.

A sajtótájékoztatón az is ki-
derült, hogy Lucának is vannak 
apró babonái, rutinjai versenyek 
előtt, például az adott tornán 
minden reggel ugyanazt eszi a 
reggelire  „és vannak úgyneve-
zett  szerencselépéseim,  amikor 
megyek a pályára, kettőször egy-
más mellé lépek” – avatta be ezek-
be közönségét.

Példaképe férfiak közül Ro-
ger Federer. Női játékosok kö-
zül  a nővérét, Pannát nevezte 
meg példaképeként. Felmerült 
a kérdés, előny vagy hátrány egy 
sikeres teniszező húgának len-
ni?  „Én nem érzem úgy, hogy az 
árnyékában lennék, mindig  se-
gítjük egymást  és a legjobbat 
szeretnénk egymásnak, nagyon jó 
a kapcsolatunk”  – mondta Luca 
őszintén. Bár Panna Amerikában 
él, amikor itthon van, szoktak 
együtt edzeni. Például Budaörsön 
is. A város a Balaton melletti má-
sik lakóhelye és a fővárosi edzé-
sek helyszíne, a Kőér utca között 
helyezkedik el, ráadásul egyik 
bátyja is itt lakik, így  az, hogy 
“budaörsi is”, az ingázások mér-
tékét csökkenti.  Az pedig, hogy 
az Udvardy lányok a BSC-ben 
versenyezzenek, így szinte adta 
magát, ráadásul az egyesület tag-
jai jó közösséget alkotnak.

A jövőbeli tervek?  „Már 
pénteken utazom Svájcba, Euró-
pa Bajnokság lesz a jövő héten és 
utána lesz a US Open, és egyre 
több felnőtt versenyen is szeret-
nék idén indulni” – közölte Luca. 
Lapzártánk idejére már a kor-
osztályos egyéni EB le is zajlott, 
ahol Luca szerepelt legjobban az 
U18-as magyar lányok közül az-
zal, hogy két meccset nyert és a 
nyolcaddöntőbe került, de innen 
végül tovább nem jutott.
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H O G YA N L E G Y Ü N K S Z U P E R N AG YI K

Kata és a félmaraton
Minden lefutott 10-20 
kilométer után öröm-
mel gratuláltam az 
elmúlt években, illetve 
az utóbbi napokban is 
Dobó Katának az inter-
neten a közösségi olda-
lán, akiről gyerekko-
runkból (egy-két évvel 
járt alattam a budaörsi 
1. számú általános isko-
lában az 1960-as évek 
végén, a ‚70-es évek ele-
jén) arra emlékeztem, 
hogy már akkor kitartó-
an sportolt. Így elsőre 
talán nincs semmi külö-
nös abban, hogy bár 
már nagymama, mégis 
rendszeresen indul töb-
bek között a 
félmaratonokon és a 
saját korcsoportjában 
rendszerint meg is 
nyeri, de biztosan dobo-
gós helyen végez. 

 Belegondolva azonban ez 
mégsem magától értetődő, 

hiszen akiket annak idején vele 
együtt kiválasztott már felsőként 
a sporttagozatba Váci Pali bácsi 
(a fiataloknak: ő egy legendás 
budaörsi testnevelő tanár és edző 
volt), azok közül a gimnázium-
ban (ez az Illyés elődje volt) sem 
folytatta mindenki, ott már  fő-
leg Kovács Zsigmond (róla ne-
vezte el a Kesjár iskola a több 
évtiztedes múltra visszatekintő 
„Fut az Örs”-öt)  irányításával a 
versenysportot. Illetve, aki igen 
és felnőttként is jó eredményeket 
ért el, az viszont 40, de legkésőbb 
50 felett már szinte biztosan ab-
bahagyta a futást és a legtöbben 
a mozgást is. 

Dobó Kata azonban a jelek 
szerint nem, sőt! Elkerülték vol-
na a testünk öregedésével járó 
változások? - gondoltam, és hogy 

megtudjam, elhívtam egy beszél-
getésre a Budaörsi Napló szer-
kesztőségébe, ahol Borhegyi Éva 
kolléganőmmnel faggattuk őt. 

A fenti gyermekkori em-
lékek felidézése után megtud-
tuk, hogy Kata még érettségi 
után is atlétizált egy darabig a 
MAFC-ban, de mint fiatal, ak-
tív édeasanya a munkája mellett 
inkább a gyermekeinek a spor-
tolásával volt elfoglalva. Akik a 
szüleiktől örökölve (az édesap-
juk, sőt, Kata második férje is 
versenysportoló) egészen szé-
pen teljesítettek, a lánya például 
a budaörsi aerobic csapatában 
szerepelt és országos bajnok lett. 
Katát pedig éppen a lánya edzé-
sekre kísérésére hozott össze a 
többi édeasanyával úgy, hogy lét-
rehoztak előbb egy sárkányhajó, 
majd egy amatőr futó csapatot. 
Amikor azonban ez pár év múlva 
szétesett, egy jó ideig csapat nél-
kül maradt. Ekkor Tóth Bélával 
(az Illyés igazgatójával, aki azóta 
elhunyt) futott naponta Budaör-
sön kilométereket. Az egyik ilyen 
alkalommal merült fel, hogy 
miért is ne nevezhetne be egy 
félmaratonra, hiszen a lábában, a 
fejében benne van ekkors táv.

Innen sem ment azonban 
újra buktatók nélkül minden, 
ugyanis öt évvel ezelőtt Katát 
bizony a rendszeres mozgás és 
abszolút egészséges életvitele el-
lenére utolérték az idősebbekre 
jellemző betegségek, és az ízületi 
kopások és gyakori gyulladások 
miatt gyakorlatilag lesántult és 
pokoli fájdalmai voltak. „Már-
már mindent feladatam, amikor 
egy ismerősöm megjegyezte, 
hogy nem tudom, hogy Ica öt 
éve fut protézissel?! De hiszen 
nekem a sok-sok kivizsgálás és 
különböző terápia után minden-
ki azt javasolta, hogy felejtsem el 
a futást! Utolsó szalmaszálként 
felkerestem a paralimpikonok 
orvosát, Bejek Zoltánt, aki meg-
operált, és azzal bocsátott útra, 
nemhogy nem szabad vagy nem 
tudok protézissel futni, hanem 

egyenes kell, mert az izom az, 
ami az egészet a lábamban össze-
tartja. Az operáció után pár hó-
napra újra versenyeztem, ez há-
rom éve volt, és azóta bár a futás 
mellett úszom és kerékpározom 
is, tagja lettem egy 9 fős női ma-
gyar csapatnak, akikkel belföldön 
(Budapest mellett Győr, Bala-
tonlelle stb.) és külfölfön (főként 
Szlovákiában több településen 
Pozsonytól Csicsóig, és például 
korábban Svájcban) is rajthoz 
amijkor csak lehet, állunk, főleg 
félmaratonon, de néha a nagyobb 
emelkedőkkel nehezített rövi-

debb távokon is. Az én egyéni 
csúcsom félmaratonon 11,45 óra, 
amit egy budapesti versenyen ér-
tem el, de ennél kicsit gyengébb 
idővel lettem most júliusban első 
Plitvicében Horvátországban.  De 
szívesen emlékszem akár a Szent-
endrei Skanzen családi futásra, 
aminek a szervezője az ismerő-
sünk, az ő kedvéért mentünk el 
és nagyon jól sikerült.” Hetente 
kétszer edz – árulja még el Kata, 
és azt is, hogy már most novem-
berre készül az olaszországi Gar-
da tóhoz. A legtöbb helyszínre 
másodszor már szinte barátként 
térnek vissza – teszi hozzá. 

Végül szóba kerül a két spor-
toló, kolléganőm és az interjú 
alanyunk között az étkezés, il-
letve hogy mire kell figyelnie egy 
futónak ebben a nagy melegben. 
Meglepetésemre kiderül, hogy 
Kata a sótablettán és persze a 
plusz D és C vitaminokon kívül 
másra nem is igazán figyel oda 
tudatosan. Amit betart, hogy 
verseny előtt húst nem eszik, in-
kább zabkását, és persze a frissítő 
pontokon elveszi az izotóniás vi-
zet, de például nincs olyan direkt 
futóknak kifejlesztett, spreciális 
mellénye, amiben egyéb frissítő-
ket vinne magával. 

Az utolsó kérdésre válaszol-
va elárulja a budaörsi edzések 
útvonalát, ami rendszerint 8-10 
kilométer: „elindulok a Török-
ugratón be Budaörs felé, a Baross 
utcán az iskoláig, onnan fel a fő-
útra, azon végi az Alsóhatár útig, 
egy részt a szerviz úton folyta-
tom, bemegyek a temetőbe, meg-
locsolom a szüleim sírját és haza. 
Mikor mennyi időm van, annyit 
futok, hiszen még aktívan a kor-
mányrezidencián.”  

Az utolsó utáni kérdésre 
pedig, hogy miért nem teljes 
maraton, azaz 42 195 méter, miért 
„csak” (kibicnek semmi se sok)  
21 097,5 méter az, amit maximum 
bevállal, okos választ kapunk: 
„mert futni szeretek és a hobbim-
ba nem akarok belehalni.”

EE - Bé

K É Z I L A B DA 
Megkezdte felkészülését az új szezonra  
a Moyra-Budaörs Handball női csapata

 
Szezonnyitó sajtótájékoz-
tatót tartott július 14-én 
a Moyra-Budaörs 
Handball, melynek kere-
tében hivatalosan is 
bemutatták a 2022/2023-
as női NB I-es bajnokságra 
nevezett játékoskeretet 
az új igazolásokkal, illet-
ve a szakvezetés ismertet-
te a kézilabda klub terve-
it. Buday Dániel vezető-
edző az elkövetkezendő 
szezonra való felkészülés-
ről, Hornyák Ágnes szak-
mai igazgató a Sulikézi 
Programról és az utánpót-
lás nevelésről, illetve két 
junior VB ezüstérmes 
sportoló (Mlinkó Zófia és 
Vártok Tamara) a világ-
versenyen szerzett élmé-
nyeiről beszélt.

 A Budaörs Városi Uszoda 
és Sportcsarnokban meg-

rendezett sajtótájékoztatón je-
len volt  Meló Ádám, a Budaörs 
Handball ügyvezetője,  Buday 
Dániel, vezetőedző,  Hornyák Ág-
nes, szakmai igazgató, az újonnan 
igazolt játékosok közül  Szekerczés 
Luca és Liliia Gorilska, vala-
mint Mlinkó Zsófia és Vártok Ta-
mara, az idei junior-világbajnoksá-
gon ezüstérmet szerző játékosok. 
Az eseményen  Rédl Dávid  mode-
rált, aki az egyesület sajtófőnöke.

 Meló Ádám ügyvezető a háttér-
ben zajló folyamatokról is beszélt. 
A szakmai stáb a versenykiíráshoz 
igazodva döntött a szezon kezde-
tének napjáról, ami július 11-e lett. 
Augusztusban Békéscsabára utazik 
a csapat, hogy egy tornán vegyen 
részt, illetve egyéb edzőmeccsek is 
lesznek. Arra a kérdésre, mit vár a 
szakmai vezetés a csapattól, Meló 
Ádám elmondta, azt tűzték ki célul, 

hogy a korábbi helyezésükön javít-
sanak. Az, hogy mennyit erősödött 
a változtatásokkal a csapat, a fel-
készülés végén, augusztusra derül 
majd ki.

Továbbá felsorolta a támo-
gatókat, melyek a következők: 
a névadó szponzor továbbra is 
a  Moyra  cég,  Budaörs Város Ön-
kormányzata is támogatja a klubot, 
a mezek és melegítők pedig magyar 
gyártmányúak, a Kodiak termékei.

Egy héttel a kezdés előtt kide-
rült, hogy Jelena Agbaba (beálló) 
is gyermeket vár (ahogyan a jobb-
átlövő Hajduch Csenge is), ezért 
az ő posztjára is keresni kellett 
valakit, erre Liliia Gorilskát aján-
lották nekik. Az ügyvezető szerint 
a csapat erősödni fog ezzel az iga-
zolással: „Biztos vagyok abban, hogy 
Liliia Gorilska céljaink elérésében 
nagy segítség lesz.”Az ukrán játékos 
az NB I-ből kiesett Szombathelyi 
KKA-tól jött el. Elmondása szerint 
örül, hogy itt lehet, mert rendkí-
vül professzionális a budaörsi ké-
zilabda klub. Személyes célja az új 
idényben, hogy a legjobbját nyújtva 
segítse a csapatot annak érdeké-
ben, hogy az öt kiemelkedően erős 
egyesület mögött a Moyra-Budaörs 
Handball legalább a hatodik helyet 
megszerezze.

Buday Dániel, aki most a har-
madik idényét kezdi a csapatnál, 
mint vezetőedző, az igazolási szem-
pontokról elmondta, igyekeznek 
posztspecifikusan választani, oda, 
ahol egy kicsit gyengébb a csapat, 
valamint törekednek arra is, hogy 
elsősorban magyar játékosokat 
hívjanak a klubhoz, illetve az is egy 
választási tényező, hogy a kiszemelt 
játékos illeszkedjen az általa elkép-
zelt játékrendszerbe.

A sorsolásról úgy nyilatkozott, 
hogy bár a bajnokság legerősebb 
csapataival lesznek az első meccsek, 
ebben a pozitívumot látja, mert ő 
úgy fogja fel, hogy ha egyébként 
sem reális az első néhány meccsen a 
győzelem, akkor kisebb a nyomás a 

játékosokon, míg ha gyengébb csa-
pat ellen nem sikerül nyerni azért, 
mert még nincs összeszokva a csa-
pat, az nagyobb mentális teher. Így 
aztán a nehezebb csapatok ellen ját-
szani az elején azt jelenti, hogy több 
idejük van összeszokni a játékosok-
nak különösebb nyomás nélkül.

Arra a kérdésre, hogy mit vár 
el magától, illetve a csapattól az új 
szezonban, a vezetőedző azt felel-
te, hogy természetesen maximáli-

san szeretné elvégezni a munkáját, 
azért van itt, de ezt a játékosaitól 
is ugyanúgy elvárja, mert csak úgy 
jutnak előre. „Összességében jó ala-
pokat tettünk le az elmúlt szezonok-
ban, de minden téren szeretnénk fej-
lődni, támadásban és védekezésben 
egyaránt, és új elemekkel meg kell 
újulni” – mondta. Az újonnan iga-
zolt játékosok közül megszólaltat-
ták a korábban válogatott játékost, 
Szekerczés Lucát is, aki szintén a 
kieső szombathelyi csapatból jött át, 
balkezesként gyakorlatilag a jobbát-
lövő Hajduch Csenge helyére. Ő az 
egyesület-váltásról indoklásként 
elmondta, a budaörsi csapat mindig 
szimpatikus volt neki a csapategy-
ség miatt. Saját céljául azt tűzte ki, 
hogy segítse a csapatot rutinjával.

Jobbszélre jött a 18 éves Vártok 
Tamara, aki a Nemzeti Kézilabda 
Akadémián idén végzett és korosz-
tályos válogatott, a VB ezüstérmes 

junior csapat tagja. Nővére is Bu-
daörsön játszik (kapus), részben 
emiatt döntött a klub mellett, ezen 
kívül a korábbi próbajátékokon 
már tapasztalta a Budaörs Handball 
edzőinek munkáját s ez alapján úgy 
érezte, hogy itt tudna a legtöbbet 
fejlődni. Szintén részt vett a junior 
VB-n Mlinkó Zsófia, aki elégedett 
az ott szerzett ezüstéremmel, mert 
úgy érzi, mindent megtett a csapat, 
amit tudott.

További új igazolások: Bánfai 
Virág a Ferencvárostól érkezett, 
múlt szezonban még főleg az U19-
ben játszott. És a felvidéki Hudák 
Emma balátlövő, akiről úgy vélik, 
segítsége lesz a csapatnak védeke-
zésben és támadásban egyaránt.

Végül Hornyák Ági közölte, 
hogy augusztusban a korosztályos 
csapatok is elkezdik a felkészülést, 
és igyekeznek velük a felnőtt csapat 
játékát, taktikáját felvenni.  „Szeret-
nénk kinevelni az utánpótlás korú 
játékosok közül olyanokat, akik a 
jövőben tagjai lehetnek a felnőtt csa-
patnak”– mondta a szakmai igaz-
gató. Jelenleg öt utánpótlás korú 
játékos vesz részt a felnőtt csapat 
edzésein. Továbbá elmondta, hogy 
ezután is folytatódik a Sulikézi 
Program, ami a testnevelés órák 
egy részét váltja ki, és azzal együtt 
általános iskolákból toboroznak 
gyerekeket.
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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
GYEREKFOTÓ PÁLYÁZAT! 

Tizenegy éve már csináltunk 
ilyet, nézzék meg, hogy mekko-
rát nőtt azóta az akkori győztes 
képen szereplő kislány, a ma 12 
éves Sáde. Édesanyjától kaptuk a 
friss felvételt. Akkor a gyerekek 
fotói több hónapon át, nyomta-
tásban is megjelentek a Budaörsi 
Naplóban, ma már az internetes 
közösségi oldalak elterjedésével 
a pályázatot online szervezzük 
meg. Nincs más teendő, mint a 

Budaörsi Napló Facebook ol-
dalán a pályázatot meghirdető 
poszt alá kommentben tegyétek 
fel a gyerekekről a képet, és egy 
mondatot is írjátok hozzá, hogy 
hol és kiről készült. Kérjük, hogy 
ne e-mailben küldjétek, vagy 
ha igen, adjatok felhatalmazást 
ahhoz, hogy mi tegyük fel a 
nyilvános közösségi oldalra!

A PÁLYÁZAT  MENETE:
– Augusztus 26-ig a képek 

feltöltése a Budaörsi Napló 
közösségi oldalára

– A zsűri kiválasztja a legjobb 
tíz képet (szempontok: ötle-
tesség, kisugárzás, esztétikai 
szempontok, összbenyomás). 
A zsűri tagjai:  M. Nagy Péter 
fotográfus, újságíró, művelő-
désszervező, Mészáros Erzsé-
bet festőművész, ifjúsági tábo-
rok vezetője és Borhegyi Éva a 
Budaörsi Napló főmunkatársa.

– Szeptember 1-10-ig internetes 
szavazás a zsűri által kiválasz-
tott legjobb tíz képre.

– Szeptember 12-én hétfőn díját-
adás. (Az első három helyezett 
egy-egy darab 30, 20 és 10 ezer 
forint értékű vásárlási utal-
ványt és tárgyjutalmakat kap. 
Minden, az első tízbe bejutott 
pályázó és a képen látható 
gyermeke pedig egy-egy sza-
badon választott süteményt 
vagy fagylaltot a Hollósy cuk-
rászdában!

LABORDIAGNOSZTIKAI 
SZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS 

Augusztus 1-től már nemcsak 
a térítéses, hanem a közfinan-
szírozott laborvizsgálatokat is a 
Spektrum-Lab végzi a budaörsi 
szakrendelőben. 
Időpontot foglalni új címen és 
telefonszámon lehet. 
Az intézmény zökkenőmentes 
váltást ígér. A mintavétel, illet-
ve a minták leadása a szokott 
rendben és változatlan helyen, 
a Kossuth utca 5. alatti épület-
ben történik. A labor igénybe-
vételéhez továbbra is kötelező 
időpontot foglalni, de ezt már az 
új szolgáltató internetes oldalán 
vagy munkanapokon 9 és 11 
óra között a +36 70 657 6734-es 
telefonszámon lehet megtenni. 
Azokat a pácienseket, akik még 
a régi szolgáltatónál, a Synlab 
Hungary Kft.-nél foglaltak 
időpontot augusztusra vagy 
későbbre, a labor fogadni fogja.

https://budaorsinaplo.hu/
labordiagnosztikai-szolgaltato-valtas-

a-budaorsi-szakrendeloben/

BUDAÖRSI NYÁR – 
NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL 
A Múzsa Művészeti Egyesület 
szervezésében július 24-én 
vasárnap este budaörsi és más, 
külföldi fellépőkkel kétórás 
zenei rendezvény zajlott a vá-
rosháza mögötti színtéren. A 
Budaörsi Fúvószenekar és a 
Katapult Kamarakórus mellett 
lengyel táncosok és éneke-
sek, valamint egy ötvenöt fős 
spanyol fúvószenekar adott 
műsort. 

https://budaorsinaplo.hu/ 
budaorsi-nyar-nemzetkozi-muveszeti-

fesztival-volt-budaorson/

„TI A HALOTTAITOKAT  
A SZEMÉTDOMBON 

TARTJÁTOK?!”  
– RIPORT A NEFELEJCS 

UTCAI TEMETŐRŐL
A budaörsi, Nefelejcs utcai 
régi temető állapota visszatérő 
téma, a nyári gyomok megjele-
nésével ugyanis minden évben 
kritikán aluli. Kevesen tudják, 
hogy egyházi tulajdonban van, 
üzemeltetője pedig a SZIGÜ 
Kft., és a Buda Környéki Tele-
vízió munkatársa, Wunderlich 
Gábor riportjában a lakosokon 
kívül őket is szerette volna 
megkérdezni, de bővebben 
nem nyilatkoztak és egy arra 
járó hölgy mellett elsősorban 
a városháza műszaki ügyosz-
tályának a vezetője válaszolt a 
felmerülő kérdésekre, hangsú-
lyozva, hogy az önkormányzat-
nak nincs ebben felelőssége.
(A tévé riport és az annak nyo-
mán készült xcikkünk megjele-
nése után néhány héttel a teme-
tőt rendbe tették, lapzártánk 
idején már csak a megtelelt 
kukák vártak ürítésre. Kérdés, 
hogy meddig marad ez a vi-
szonylag elfogadható állapot. 
A szolgáltató Szigü Kft. nem 
válaszolt lapunk kérdéseire sem 
– a szerk.)

VÉGET ÉRT A 
MESTERCUKRÁSZ;  

SZABI: „HISZEM, HOGY 
ALÁZATTAL,  

SZORGALOMMAL KELL 
JÁRJAM AZ UTAMAT  
A TOVÁBBIAKBAN IS!”

A budaörsi Kottmayer Sza-
bolcs  július 14-én igen drámai 
fordulatok után végül kiesett 
a Mestercukrászból, és ezzel 
a dobogós harmadik helyen 
végzett. De ő maga úgy érzi, 
hogy mindenképpen győztese  
a szériának, mert sokat tanult 
önmagáról és a szakmáról.

https://budaorsinaplo.hu/ 
szabi-a-mestercukrasz-utan-hiszem-

hogy-alazattal-szorgalommal-kell-
jarjam-az-utamat-a-tovabbiakban-is/

FUSS AZ ERDÉSZ  
SZEMÉVEL –  

INSTANT TEREPFUTÓ-
KIHÍVÁS  

A PILISI PARKERDŐBEN

Az Országos Erdészeti Egye-
sület „Sportolj tudatosan az 
erdőben!” nevű program-
sorozatának célja, hogy az 
outdoor tevékenységek ked-
velői sportolás közben olyan 
érdekességeket figyeljenek meg 
és összefüggéseket vegyenek 
észre, amelyek révén jobban 
elmerülhetnek az erdei öko-
szisztémában. A kihívás június 
27. és augusztus 31. között 
teljesíthető.

https://budaorsinaplo.hu/ 
fuss-az-erdesz-szemevel-instant-

terepfuto-kihivas-a-pilisi-
parkerdoben/

A LEGJOBB 
FOGYÓKÚRA SEM 

ELÉG JÓ 
– ÁLLÍTJA EGY 

ÚJ KUTATÁS
A legeredményesebb fogyókú-
rát keresték, csattanós választ 
kaptak: a legjobb diéta sem 
elég jó, mert visszahízás a vége! 
Kiderült még az is, hogy nem 
a legnépszerűbb fogyókúrák a 
legeredményesebbek. Kétezer 
magyar nő fogyókúrázási szo-
kásait vizsgálta a PeakShop 
kutatása. A több részből álló 
kutatássorozatban több mint 60 
népszerű diétát vizsgáltak, me-
lyek közül a leggyakoribb 25-öt 
alaposabban is tanulmányozták. 

https://budaorsinaplo.hu/ 
a-legjobb-fogyokura-sem-eleg-jo-

allitja-egy-uj-kutatas/

Ingatlanvásárlás: 
milliókat készpénzben?

Egyre többször találko-
zom munkám során 
azzal a kéréssel, hogy 
az ingatlan vételárát a 
vevő készpénzzel sze-
retné kifizetni. Ennek 
vannak jogszabályi 
korlátai is, de az ész-
szerűség mindenképp 
korlátot szab ennek. 

Jogszabályi akadályt jelent, 
hogy cégek esetén a készpén-
zes teljesítés nem haladhat-
ja meg az 1 500 000 forintot. 
Ugyanígy szabály vonatkozik 
arra is, hogy CSOK felhasználása 
esetén a készpénzes teljesítés 
korlátozott. A korábbi jogszabá-
lyi környezetben teljesen meg-
szokott volt, hogy a foglalót a 
felek készpénzben fizették meg. 
Ez fakadt az akkor hatályos Pol-
gári törvénykönyvből is. Mára 
már a foglalót sem kell kész-
pénzben fizetni.

Nem tudom, hogy pontosan 
mi áll a készpénzes fizetési igé-
nyek mögött. Gyakori, hogy az 
átutalási költségeket kívánják a 
felek csökkenteni. Amennyiben 
a pénz készpénzben áll rendel-
kezésre, akkor ez érthető is bizo-
nyos szempontból. Ilyen esetek-

ben megoldás lehet, ha a vevő 
közvetlen befizetést teljesít az 
eladó számlavezető bankjában.

Nézzük, mik is a készpén-
zes teljesítés veszélyei!

Aki vett már részt adásvételi 
szerződéskötésen és számolt 
már készpénzt, az pontosan 
tudja, hogy 40-50 millió forint 
átszámolása nem kis feladat. 
A budaörsi ingatlanok ritkán 
cserélnek gazdát ennél olcsób-
ban. A készpénzes fizetésnél 
nem lehet kiküszöbölni a hamis 
bankjegyek veszélyét sem. Az 
én irodámban is rendelkezésre 
áll egy UV lámpa, mellyel a biz-
tonsági elemeket lehet vizsgál-
ni. Mégis el kell mondjam, hogy 
nem egyszer találkoztam már 
olyan esettel, hogy a biztonsá-
gi elemek bizony nem minden 
bankjegyen azonosak. Ezek 
típusa és száma ugyanis attól 
függ, hogy az adott bankjegyet 
mikor adták ki. Természetesen 
nem is értünk hozzá olyan szin-
ten, hogy biztosan megállapít-
hassuk egy-egy bankjegy való-
diságát. Hangsúlyozom, hogy a 
jelentős mennyiségű készpénz 
számolása, ellenőrzése csak fo-
kozza ezen veszélyeket.

Készpénzes teljesítés esetén 
nyilatkozatban tudja elismer-
ni az eladó a pénz átvételét. 

Ennél sokkal jobb, ha átutalási 
igazolás, vagy a banki befi-
zetésről pénztárbizonylat áll 
rendelkezésre. Az ilyen kifizeté-
sek megtörténtét később sem 
lehet sikerrel kétségbe vonni. 
A készpénzes teljesítésnél fel 
szokott merülni az igény arra, 
hogy a pénzátadás az ügyvédi 
irodában történhessen, és erről 
ügyvéd által ellenjegyzett ok-
irat szülessen. Amennyiben az 
átadott összegben hamis pénz 
lenne, melyre később derülne 
fény, úgy komoly gondot okoz-
hatna, hogy a pénz eredetiségét 
senki sem tudta megfelelően 
vizsgálni. Az átadott összeg té-
ves megszámolását nem ve-
szem számításba, ilyen jellegű 
probléma kizárható.

Mindenkit buzdítok arra, 
hogy lehetőség szerint banki át-
utalással, avagy közvetlen banki 
pénztári befizetéssel teljesítsen 
vételárat. Ez észszerű, jogszerű és 
alkalmas minden visszaélés meg-
gátolására.

Dr. moravcsik krisztina

B Ő V E B B E N : 

http://
moravcsik.hu
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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 JÚLIUSI MEGFEJTÉS: 

Nyári kedvencünk a parfétorta

A HOLLÓSY CUKRÁSZDA 

2000-2000 forintos utalványát nyerték: 

Berki Attiláné, Tóth Andrásné,  

Bozsik L. Huba, Forróné Kata

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

TALPMASSZÁZS
SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 13 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT, 

SZOMBATON 8 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT

ÉS GYÓGYPEDIKŰR
MINDEN SZERDÁN 7 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT

VÁRJUK SZERETETTEL, 
VÁLJÉK EGÉSZSÉGÉRE!

www.bulake.hu
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