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Kövessen bennünket a        acebookon is!

Légy te is Rossmann+ tag, hogy kedvezményesen 
tiéd lehessen a kollekciónk összes darabja!

kucko.rossmann.hu
A promóció időtartama: 2022.10.03 – 12.31.

Éld át a bekuckózás
örömeit!

 rossmann TÉLI ÁLOm

Demonstrációk 
a TANÁROKÉRT

TARTALÉK SZEMÜVEG
40% KEDVEZMÉNNYEL



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

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

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

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

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

Tel.: 06 (30) 9414-714

Kft.

Az ULTRAHANG
több mint
képalkotás

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

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

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

elérhetőségek

Az egyik legelterjedtebb diagnosztikai módszer, amely:

kockázatmentes
bármikor elvégezhető

Erek, inak, izmok, ízületek, 
hasi szervek, pajzsmirigy és 
a szív vizsgálatára alkalmas.
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November 9-én testületi ülés 
és közmeghallgatás (volt)

 November 9-én közmeg-
hallgatás volt. (Illetve, 

amikor e sorokat írom, még csak 
lesz, mert ezt éppen lapunk meg-
jelenésének időpontja.) Az első, 
amit már a szeptemberben elfo-
gadott új szabályok szerint tartot-
tak. Ez két fontos változást jelent 
a korábbiakhoz képest: egy-egy 
ember maximum 3 percig beszél-
het, illetve egy-egy témáról ma-
ximum 30 percig lehet szó, és a 
témacsoportokba nem sorolható 
kérdésekre maximum 60 percet 
szánnak. Az időkeretektől kivé-
teles esetekben a képviselő-testü-
let döntésével el lehet térni. Ami 
azonban egészen biztosan nem 
ismételhető meg, hogy több órán 
keresztül egyetlen érdekcsoport 
(nevezetesen a Frank-hegyen 
élők, ott ingatlannal rendelke-
zők) előre megírt, hosszú-hosszú, 
a polgármestert és a főépítészt 
személyesen is sértegető szónok-
latait kelljen mindenkinek hall-
gatni.  A másik fontos új elem 
a „felszólalási jegy” bevezetése, 
amit előre lehetett kérni, és bár 
„a közmeghallgatáson való aktív 
részvételnek nem feltétele, de biz-
tosítja a hozzászólás lehetőségé-
nek elsőbbségét”.  

Hogy állnak éltek vele,  
és mit tettek szóvá a megjelent 

 lakosok a képviselő-testületenek, 
 cikkünk itt olvasHató: 

 http://budaorsonaplo.hu 
városHáza rovat 

Ugyanezen a napon, a közmeg-
hallgatás előtt volt (lesz) a no-
vem   beri (rendkívüli) testületi 
ülés.  

A TERVEZETT NAPIRENDEK: 

1. napirendi pont: Budaörs 
város területrészére vonatkozó 
változtatási tilalom elrendelésé-
ről szóló 15/2022. (VII.13.) ön-
kormányzati rendeletének mó-
dosítása 

2. napirendi pont: Telepü-
lésrendezési- és településfejlesz-
tési dokumentumok partnerségi 

egyeztetési szabályaihoz szüksé-
ges SZMSZ módosítás és rendelet 
hatályon kívül helyezése 

3. napirendi pont: JAVAS-
LAT BUDAÖRS VÁROS ALAP-
ELLÁTÁSI KÖRZETEIRŐL 
SZÓLÓ 17/2003. (IV. 28.) ÖN-
KORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRA 

4. napirendi pont: Javaslat 
Budaörs Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 56/2003 (XII.22.) 
önkormányzati rendelet módo-
sítására 

5. napirendi pont: A Kép-
viselő-testület bizottságainak 

választásáról szóló 167/2019. 
(X.24.) ÖKT sz. határozat mó-
dosításáról szóló 2/2020. (I.29.) 
ÖKT sz. határozat kiegészítése 

6. napirendi pont: 
Pótelőrányzat biztosítása távhő 
szolgáltatás díjemelkedése miatt 

7. napirendi pont: Döntés a 
BTG közszolgáltatási keretszer-
ződés XII. módosításáról 

8. napirendi pont: Forrás 
biztosítása gyalogátkelőhely léte-
sítésekhez 

9. napirendi pont: Döntés a 
113/0/A/6 helyrajzi számú, ter-
mészetben a Budaörs, Templom 
tér 15. I. emelet 6. szám alatt ta-
lálható lakásra vonatkozó elővá-

sárlási jog gyakorlásáról 
10. napirendi pont: TOP 

PLUSZ-2.1.1-PT1-2022-00032 
energetikai projekt - előirányzat 
átcsoportosítás 

11. napirendi pont: A Bu-
daörs, Kőszikla utcában lévő, 
1682/1 helyrajzi számú közterü-
let szabályozási vonal által kijelölt 
33 m² nagyságú részének értéke-
sítésére kiírt pályázatról szóló 
80/2020.(XI.18.) sz. polgármeste-
ri határozat módosítása 

12. napirendi pont: Javas-
lat a Budaörs, Szivárvány utca 
5. földszintjén található ingatlan 
hasznosítása tárgyában hozott 
140/2022. (IX.14), 141/2022. 
(IX.14) és 142/2022. (IX.14.) 
ÖKT határozatok módosítására 

13. napirendi pont: Javaslat 
az Esély Szociális Társulás Tár-
sulási Megállapodás módosításá-
nak elfogadására 

14. napirendi pont: Az Illyés 
Gyula Gimnázium kérelme 

15. napirendi pont: Döntés 
fellebbezés ügyében a Budaörs, 
Akácfa utca 21. 2235 hrsz. tele-
pülésképi bejelentést elutasító 
határozat ellen – ZÁRT ülés (zárt 
ülés) 

16. napirendi pont: Felleb-
bezés elbírálása a Budaörs bel-
terület 3671/3 helyrajzi számú 
ingatlan települési címének meg-
állapítása tárgyában – ZÁRT ülés 
(zárt ülés) 

17. napirendi pont: Felleb-
bezés elbírálása a Budaörs bel-
terület 3671/4 helyrajzi számú 
ingatlan települési címének meg-
állapítása tárgyában – ZÁRT ülés 
(zárt ülés) 

18. napirendi pont: Felleb-
bezés elbírálása a Budaörs bel-
terület 1370/1 helyrajzi számú 
ingatlan települési címének meg-
állapítása tárgyában – ZÁRT ülés 
(zárt ülés) 

az ülésen kibontakozó vitáról 
 és a szavazásról, a Határozatokról 

szintén itt olvasHatnak bővebben:  
   http://budaorsonaplo.hu  

városHáza rovat 

A KÖZMEGHALLGATÁS 
NAPIRENDJE

 A polgármester beszámolója az önkormányzat éves tevé-
kenységéről;

 A benyújtott felszólalási jegyek alapján ismertetett téma-
csoportok megtárgyalása a képviselő-testület által elfoga-
dott sorrendben;

 A tárgyalt témacsoportokba nem sorolható további kérdé-
sek és javaslatok
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O K TÓ B E R KÖ Z E P É N ÁTA DTÁ K 

Patkó utcai játszótér

„Miért is épülne egy 
ilyen létesítmény, ha 
nem azért, hogy örömet 
okozzon az itt élőknek?” 
– mondta Wittinghoff 
Tamás polgármester a 
Patkó utcai játszótér 
átadó ünnepségén októ-
ber 18-án délelőtt. A ját-
szótérnek július 18-án 
kezdődött el az átalakí-
tása, a felújítási munká-
latokat a tervezett 
három hónap alatt elvé-
gezték.

 Ünnepélyes keretek között 
átadták a Patkó utcai játszó-

teret, amit nyár közepén kezdtek 
el felújítani a 2-14 éves korosztály 
számára. Wittinghoff Tamás pol-
gármesteren kívül az eseményen 
jelen volt néhány önkormányzati 
képviselő és Lőrincz Mihály, a 
műszaki ügyosztály vezetője, a 
kivitelező, Kobold’”2003 Növény-
termesztő és Parképítő Kft. képvi-
seletében Drégelyvári Bianka és 
Czaga Kálmán, a műszaki ellen-
őrzést végző ARKkitehti Építész 

és Mérnökiroda Kft. képvisele-
tében Sipos Gergely ügyvezető 
és sok-sok gyerek, óvó nénikkel, 
illetve szüleikkel. 

A polgármester beszédében 
hangsúlyozta, hogy a közel 200 
milliós beruházás jelen körül-
mények között nagy tétel a város 
számára, de Budaörs a korábbi 
megfontolt gazdálkodásának kö-
szönhetően még biztosítani tudja 
a működési költségeket és a köz-
területek fenntartását magas szín-
vonalon. Egyúttal elnézést kért a 
környéken lakóktól, hogy hétvé-
gén is zajt okoztak, de ennek az 
volt az oka, hogy minél hamarabb 
elkészüljön a létesítmény. Említet-
te még azt is, hogy sokakat megza-

vart, hogy az elkészült játszóteret 
még egy ideig nem lehetett igény-
be venni, de meg kellett várni a 
hatósági eljárások lefolytatását és 
azt, hogy a frissen telepített fű ki-
csit megerősödjön. 

A kivitelező cég nevében 
Drégelyvári Bianka beszélt, ő is 
megköszönte a környékbeliek tü-
relmét, és kifejezte abbéli örömét, 
hogy létrehozhattak egy ilyen 
szép közösségi helyszínt a gyere-
kek számára. Őt követően Czaga 
Kálmán állt a mikrofonok mögé, 
aki azt emelte ki, hogy egy ilyen 
beruházás megvalósításának fő 
pillére az előzetes egyeztetés a 
legfontosabb a megrendelő és a 
tervező között, mert itt dőlnek 

el fontos kérdések. Bár a tervező 
cégtől senki nem tudott eljönni, 
Czaga Kálmán helyénvalónak 
érezte, hogy kiemelje, e játszótér 
esetében a végeredményt tekint-
ve különös figyelmet fordítottak 
a tervezésre, hiszen egy érdekes, 
sokrétű és összetett játszótér lett a 
végeredmény. 

Végezetül Drégelyvári Bianka 
és Wittinghoff Tamás elvágták a 
szalagot. 

b. é.

JÁTSZÓTÉREN 
MEGTALÁL-
HATÓK:

– Kerékpárosok számára 
biciklitároló van mindkét 
bejáratnál
– Növelték a köztéri búto-
rok (padok, asztalok) szá-
mát. Az idősebb korosz-
tály számára egy pihente-
tőbb részt alakítottak ki 
sakkasztallal,a tinédzse-
reknek beszélgetős, 
különleges ülőkékkel ellá-
tott rész
– A játszóeszközök között, 
illetve azok körül beton 
motoros pálya van, zeb-
rákkal, illetve egy aszfal-
tos rajzfelület is.
– Ültettek fát, és kialakí-
tottak növényágyásokat.
– A környezettudatosság 
jegyében madáretetőket 
és madárodúkat is kihe-
lyeztek.
– Új elem a játszótéren a 
kötélpiramis, a trambulin, 
a bilibo és a vizes-pancso-
lós játékelem, de van 
csúszda, libikóka, körbe-
forgó és mászóka is.
– Szintén újdonság, hogy 
létrehoztak ezen a játszó-
téren egy akadálymentes 
pelenkázós-vizes blokkot 
(mosdó pavilont) is.
– Modernizálták és kis-
gyerekek számára is köny-
nyebben használhatóra 
cserélték a külső ivókutat 
és a játszótéren belül is 
telepítettek ivókutat.
A 2020-ban már kicserélt 
hinták maradtak.
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KÖ ZÖ S S É G I  C S R P L AT F O R M

Budaörs 
Közösség

Október 18-án a város-
házán az önkormányzat-
tal együtt budaörsi  
kis- és nagyvállalatok, 
valamint civil egyesü-
letek és non-profit  
szervezetek alapítóként 
írták alá a közös érték-
nyilatkozatot.

 A budaörsi vállalati és civil 
szférában is nagy érdeklő-

déssel és nyitottsággal fogadták a 
Budaörsi Önkormányzat kezde-
ményezését. A „Budaörs Közös-
ség – Közösségi CSR Platform” 
központi eleme a város lakói, a 

budaörsi vállalatok, vállalkozások 
és civil szervezetek intenzívebb 
kapcsolata, együttműködése. A 
jelenlegi környezeti, gazdasági és 
társadalmi problémáink miatt a 
lokalitás felértékelődik, és hang-
súlyt kap a közösen gondolkodás, 
a tudás és tapasztalat megosztása 
egymással. 

A „Budaörs Közösség” alap-
vető célja, hogy a helyi vállalko-
zások és civil szereplők bevoná-
sával, hatékony együttműködést 
bontakoztasson ki a város életé-
ben, a szolidaritás, a közös fele-
lősségvállalás, és így a vállalatok 

összehangolt társadalmi felelős-
ségvállalása, azaz CSR tevékeny-
sége mentén is.

A „Budaörs Közösség” min-
denekelőtt egy nyitott és önkén-
tes együttműködés. Nyitott, mert 
további csatlakozókat is várnak a 
kezdeményezéshez, illetve mert 
bármilyen helyi probléma napi-
rendre kerülhet, amire közösen 
keresnek megoldást. Önkéntes pe-
dig azért, mert minden csatlakozó 
olyan erőforrásokkal és olyan 
formában vesz részt a problémák 
megoldásában, amilyeneket erre a 
célra mozgósítani kíván.

A kezdeményezést most ala-
pítóként kilenc vállalat és egyéb 
szervezet írta alá az önkor-

mányzattal: Colas Alterra Zrt., 
Húsznegyven Egyesület, IKEA, 
Neuronelektród Kft., Nhood 
Kft., Primanima Kft, SPG Sport-
cikk Kft. (Intersport), Terrapark 
Kft., Wamatec Hun gary Kft.

Külön öröm, hogy néhány 
vállalat nemzetközi vezetője is 
fontosnak tartotta személyes je-
lenlétét ez alkalomból, elkötele-
zettségüket is igazolva ezzel a kö-
zösség felé.

Máris jelentkeztek új csatla-
kozók, mellyel tovább erősödik ez 
a helyi együttműködés.

Forrás: sajtóközlemény

K I Á L L Í TÁ S V O LT A S E G Í TŐ E G YE S Ü L E T R Ő L 

17 éves 
a BULÁKE  

„Csak a közösség ereje 
az, ami értelmet tud 
adni az emberek életé-
nek” – fogalmazott 
Nyikes Fatime, a BULÁKE 
elnöke beszédében, az 
általa vezetett szervezet 
munkáját bemutató kiál-
lítás megnyitóján októ-
ber 14-én délután a 
városházán. 
 „Hiszen minden  
hiábavaló, ha nincs kivel 
megosztani” – tette 
hozzá, és e kijelentésben 
minden benne foglalta-
tik, amiért a BULÁKE jó, 
hasznos és értékes, a 
hozzájuk fordulókkal 
szemben ugyanúgy, mint 
támogatóikkal kapcsola-
tosan.

 A 17 éve működő BULÁKE 
(Buda-környéki Látássé-

rültek Közhasznú Egyesülete) 
sokrétű munkáját mutatta be a 
kiállítás, ami október 14-én nyílt 
a városháza aulájában. Az egye-
sület a rehabilitáció mellett segít-
séget nyújt tagjainak a szociális 
ellátásban, de szabadidős progra-
mokat is szervez számukra. Ezen 
kívül masszázs, gyógymasszázs 
szolgáltatásuk munkalehetőséget 
nyújt látássérült masszőröknek. 

A megnyitó beszédet 
Wittinghoff Tamás, Budaörs 
polgármestere mondta, aki egy-
részt röviden összefoglalta a 
BULÁKE feladatait, másrészt 
kifejtette, hogy Nyikes Fatime a 
szervezet mozgatórugója lelke-
sítő személyiségével, öntudatos 
kiállásával. „Képes valósággá vál-
toztatni a mások számára elér-
hetetlennek tűnő elképzeléseket” 
– jellemezte. Továbbá elárulta azt 
is, miért a kerek évfordulónak 

nem nevezhető 17. évben került 
sor az ünneplésre és számvetésre: 
eredetileg a 15. évfordulón lett 
volna az ünnepség, de akkor a 
Covid miatt az is elmaradt. 

Nyikes Fatime beszédében 
köszönetét fejezte ki minden tá-
mogatójuknak, szakmai partne-
rüknek és barátaiknak, akik nél-
kül ezt a széles tevékenységi kört, 
amivel a BULÁKE foglalkozik, 
nem sikerült volna kialakítani. 
A személyes kapcsolatok és a kö-
zösség erejében hisz. Külön meg-
köszönte az önkormányzati dol-
gozók segítségét, és azt is, hogy 
az önkormányzat támogatása és 
az egészségügyi központ együtt-
működése révén kedvezményes 
áron érhető el náluk a beutaló-
val rendelkező lakosok számára 
gyógymasszázs szolgáltatás.

A szervezet tevékenysége – 
neve is utal rá – nem csak Buda-
örsre korlátozódik, a környező 
települések lakói is igénybe ve-
hetik szolgáltatásaikat, ezért az 
eseményt jelenlétével megtisztel-
te Elek Sándor, Törökbálint pol-
gármestere és dr. Lukács László, 
Tárnok polgármestere is. Az ün-
nepséget Gerendás Péter zenéje 
keretezte. 

b. é.
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N E M C S A K A B É R E K M I AT T T I LTA KO Z N A K A TA N Á R O K É S D I Á KO K

Demonstrációk az oktatásért
A budaörsiek október-
ben is többféle 
demonstrációval jelez-
ték, hogy fontos szá-
mukra az oktatás hely-
zete.

 „Több mint ezren jöttek el, 
de pontosan nem is tudom 

megállapítani” – mondta október 
26-án késő esete a budaörsi fák-
lyás felvonulás egyik szervezője, 
Szilágyi Kitty óvodapedagógus 
lapunknak. Akitől azt is megkér-
deztük, hogy miért pont a város-
házától a Templom térig mentek: 
„Mindenféleképpen szerettük vol-
na az útvonalat úgy kijelölni, hogy 
jelképes tartalommal bírjon, ezért 
esett a választásunk a Szabadság 
útra. Az önkormányzat támoga-
tásának kiemelése miatt pedig a 
városháza mint kezdő pont volt 
biztos.”

A közvetlen cél ezúttal is az 
volt, hogy felhívják a figyelmet 
Budaörsön is az oktatás/nevelés 
jelenlegi helyzetére és hogy „ösz-
szefogásra, közös kiállásra sar-
kalljuk a közösséget, aminek mi 
is a részesei vagyunk. Elégedettek 
vagyunk azzal, hogy a várakozá-
sunkat is felülmúlta az esemény 
létszáma, a szolidaritás mértéke és 
az összetartás ereje. Külön öröm 
volt, hogy Simkó Edit (a Nyitott 
Világ Iskola tanára, az országos 
demonstrációk többszöri szóno-
ka – a szerk.) is közöttünk volt és 
Tollner József (az Illyés tanára, 
a mai esemény másik szervezője) 
kérésére egy rögtönzött beszédet is 
mondott. Az esemény lebonyolítá-
sában minden oktatási és nevelési 
intézmény részt vett és az elindult 
összefogásunknak volt ez egy kö-
zös fóruma. Felemelő és lelkesítő 
volt ez az este, ahol érezhető volt, 
hogy tényleg meggyújtottuk nem 
csak az oktatás, de az összetarto-
zásunk tüzét is, mert az oktatás 
közös ügy!” – zárta gondolatme-
netét Kitty.

Tollner József szerint „1200 
körül voltunk. Az útvonal kivá-

lasztása is azt a célt szolgálta, 
hogy egyre többeknek felhívjuk a 
tarthatatlan helyzetünkre a figyel-
mét. Olyan úton kellett mennünk, 
ahol észrevehetőek voltunk. A ha-
talmas létszámmal elégedettek va-
gyunk, jól mutattunk a Szabadság 
úton” – nyilatkozta lapunknak. 

A vonulók között több buda-
örsi, ellenzéki önkormányzati 
képviselőt is láttunk, és feltűnt 
Wittinghoff Tamás polgármes-
ter is, és a budaörsi oktatási in-
tézmények igazgatói, tanárai és 
diákjai, szüleikkel. Jó hangulatú 
demonstráció volt, énekléssel, 

kulturált véleménynyilvánítás-
sal, ám az oktatás tarthatatlan 
helyzetét annál nyomatékosab-
ban kiemelő szónoklatokkal.

A demonstráció sorozat  
másnap reggel a budai Móricz 
Zsigmond körtéren élőlánccal 
folytatódott, ahova Budaörsről is 
nagyon sokan mentek. 

Ezt megelőzően pedig októ-
ber 14-én reggel a városházánál 
volt szolidaritási flashmob, azaz 
egy formáció kialakítására hívták 
a budaörsi óvodák a helybélie-
ket a városháza elé. Ennek célja 
is az volt, hogy kinyilvánítsák 
kiállásukat egymásért a budaör-
si óvodapedagógusok, tanárok, 
szakszolgálati dolgozók, illetve 
mindenki, aki fontosnak tartja 
az oktatás ügyét. „Mutassuk meg 
együtt, hogy összefogással bármire 
képesek vagyunk!” – állt a meg-
hívóban, és ezen is sokan vettek 
részt. 

Az oktatásért szóló lapzár-
tánkig talán legtöbb embert 
megmozgató esemény az október 
23-i demonstráció volt Budapes-
ten. Ezen a vasárnappn délután 
több tízezren (egyes becslések 
szerint 80 ezren) gyűltek össze 
a budapesti Kálvin téren, hogy 
kifejezzék szolidaritásukat a pe-
dagógusokkal, ebben a formá-
ban ekkor harmadszor. A tömeg 
kormányellenes transzparenseket 
a magasba tartva vonult át a Sza-
badság hídon, egészen az 56-os 
forradalom ikonikus helyszínéig, 
a Műegyetemig. 

Eredmény? November 3-án, 
csütürtük délután az oktatás 
helyzetéről vitázott  az Ország-
gyűlés, de a több órás parlamenti 
ülést épp azok nem hallgathatták 
végig, akik a leginkább érintet-
tek, mert fél óra után kiküldték 
a diákokat és a tanárokat. Pintér 
Sándor belügyminiszter, aki az 
oktatásért is felelős tárcavezető 
„ahhoz sem vette a fáradságot, 
hogy megjelenjen”, írta másnap 
a még megmaradt, néhány kor-
mánytól független médium. 

ee
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November 7. hétfő 19.00

Világjárók
 - Törökország:  

Kappadókia, Lükia 
Előadó: Dr. Kozári Karina

Jegyár: 500 Ft

November 8. kedd 19.00

RégIdők 
„Csinosan és jól öltözötten” 

avagy hogyan öltözött a pesti 
nő a Kádár korszakban?

Előadó: Dr. Simonovics Ildikó 
divattörténész
Jegyár: 500 Ft

November 13. vasárnap 

Márton-napi 
lámpás felvonulás

Zenés-táncos mulatsággal
A belépés ingyenes!

November 15. kedd 19.00

Beszélgetések
Műsorvezetők:  

Falusi Mariann és Lang Györgyi
Jegyár: 1000 Ft

November 16. szerda 19.00

Filmklub - 
 Vezess helyettem

Vezeti: Banai Katalin
A belépés ingyenes!

November 17. csütörtök 18.30

Könyvklub
Margaret Atwood:  

Az ehető nő
A belépés ingyenes!

November 17. csütörtök 17.00

Zenés Nyugdíjas Est
November 21. hétfő 19.00

Művészetek: 
Másolás és hamisítás  

– 19. századi remekművek  
az 1950-es évekből

Előadó: Prágai Adrienn művé-
szettörténész, muzeológus

Jegyár: 500 Ft

November 24. csütörtök 18.00

Harry Potter  
olvasóklub 

- Harry Potter  
és az azkabani fogoly
Vezeti: Gerebenics Nóra

A belépés ingyenes!

November 27. vasárnap 10.00

Csokibár 
A kis hableány  

(Aranyszamár Bábszínház)
Bábelőadás

Jegyár: 1000 Ft

Mese Maci  
bábos kalandjai

SZERDÁNKÉNT  10.00-TÓL  
Ára: 2000 Ft/alk., 7500/ 5 alk.bérlet

Vezeti: Enyedi Anita  
Bejelentkezés: 70/226-7111

Kerekítő  
mondókás móka  

0-3 éveseknek
HÉTFŐNKÉNT 10.00-tól!

manó torna  
1-3 éveseknek

HÉTFŐNKÉNT 10.45-től! 
Ára: 1500 Ft / 

alk. 7000 FT/ 5 alk. bérlet
Vezeti: J. Kovács Judit  

www.kerekíto.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Bővebb infó jmmh.hu oldalon jegyeladás a jmmh.jegy.hu!
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A S V É D M O D E L L:  A  J Ó VÁ L L A L AT ZÖ L D VÁ L L A L AT.

30 éve gyárt dobozokat 
Budaörsön a Tetra Pak

A Tetra Pak budaörsi 
gyára idén ünnepli 
működésének 30. évfor-
dulóját. 
Magyarországon ugyan-
is 1992-ben kezdődött a 
svéd cég különleges, 
frissen tartó dobozainak 
gyártása, melynek fejlő-
dése mind a mai napig 
töretlen. A hatékonysá-
ga szempontjából 
ugyanúgy, mint környe-
zetkímélő megoldások-
ra való törekvését 
tekintve. 

 Október 25-én ebből az 
alkalomból a vállalat ün-

nepséget rendezett, ahol egyúttal 
felavatták a gyár új nyomdagé-
pét. A cég eredményeiről Dmitry 
Smolin, a Tetra Pak európai, 
közel-keleti és afrikai régióinak 
alelnöke, Laura Latišonoka, a 
Tetra Recart Solutions alelnö-
ke és Peter Kortsmit, a budaörsi 
gyár igazgatója beszélt, egyúttal 
megköszönték az üzem dolgo-
zóinak munkáját. Az eseményen 
beszédet mondott Dag Hartelius, 
Svédország budapesti nagyköve-
te és Wittinghoff Tamás, Budaörs 
polgármestere is.

1992-ben a Budaörsi Napló is 
beszámolt a multinacionális cég 
Budaörsre érkezéséről, amely az 
első volt a város életében. Az ak-
kori híradás mai szemmel meglepő 
információval szolgált: az első lépé-
sek idején még az akkori törvények 
nem engedték kizárólagosan külföl-
di tulajdonú vállalkozás alapítását 
Magyarországon, ezért a kezdetek-
kor az OTP volt a társbefektetője, 
így 25%-ban az OTP tulajdona volt. 
15 %-ban pedig az IFC-é (Interna-
tional Finance Corporation – Nem-
zetközi Pénzügyi Társaság) – ehhez 

a magyar minisztériumi tárgyaló 
felek ragaszkodtak. 

A magyarországi gyár alapkö-
vét 1989-ben tették le Budaörsön. 
Anno a magyarországi gyárat évi 
egymilliárd kartondoboz előállí-
tására tervezték, de az első három 
évben ennek még csak fele kapa-
citással terveztek működni. Mos-
tanra ez már évente mintegy 2,5 
milliárd egység csomagolóanyagot 
jelent, melyet a világ 54 országába 
exportálnak.

A Tetra Pak céget egyébként 
több, mint hetven éve, 1951-ben 
alapították Svédországban. A kez-
detben kicsi, családi vállalkozás 
célja az volt, hogy a tejtermékeket 
olcsó és higiénikus tárolóeszközbe 
lehessen csomagolni. A cég mára 
a világ egyik vezető élelmiszer cso-
magolástechnikai megoldásokkal 
foglalkozó vállalatává vált. Dmitry 
Smolin hangsúlyozta, hogy a ma-
gyarországi gyárat az elmúlt idő-
szak alatt rengeteg beruházással 
fejlesztették, „ezzel is bizonyítva 
elkötelezettségünket az innováció, 
az emberek és az ország iránt„ – kö-
zölte. Az új nyomdagépről pedig 
elmondta, hogy hatékonyabb és 

fenntarthatóbb működést tesz lehe-
tővé. Továbbá beszélt arról is, hogy 
a Tetra Pak rendkívül büszke arra, 
hogy az elmúlt évek során megsze-
rezte a Japán Üzemi Karbantartá-
si Intézet (JIPM – Japan Institute 
of Plant Maintenance) Teljeskörű 
Hatékonyság Karbantartás Díjának 
már négy fokozatát. Célja, hogy 
kiérdemelje az ötödik, a Világszín-
vonalú Teljesítmény fokozatot is. Ez 
nagyjából azt jelenti, hogy a terme-
lési hatékonyság növelését a gépek 
és berendezések működtetésével, 
belső erőforrásokra építve legyenek 
képesek jobb minőséget, kevesebb 
vesztességgel, rövidebb idő alatt 
és fenntartható módon előállítani, 
ami költséghatékonysági és környe-
zetvédelmi szempontok és az erő-
forrásokkal való takarékosság miatt 
alapvető fontossággal bír.

Az üzem jelentőségét jól mu-
tatja, hogy a csomagolástech-
nika forradalmát jelentő Tetra 
Recart kartondobozt az egész 
világon kizárólag a Tetra Pak 
budaörsi gyár szolgáltatja. Erről 
Laura Latišonoka, a Tetra Recart 
Solutions alelnöke tájékoztatott, 
valamint be is mutatta ezt a techno-
lógiát. 2015 óta gyártanak ilyen do-

bozokat is Budaörsön. Ezek külön-
legessége, hogy egyedülállóként 
nyújt alternatívát a hagyományos 
konzervdoboz és befőttes üveg 
mellett az élelmiszer csomagolás-
ban, jellemzően levesek, szószok 
készételek és állateledelek tartós tá-
rolására. Annak ellenére, hogy pa-
pír alapú, bírja a magas hőmérsék-
letet és nyomást, különlegessége, 
hogy lehetővé teszi a feldolgozott és 
dobozba töltött élelmiszer utólagos 
hőkezelését. Az így készített „kon-
zervek” könnyebbek és helytaka-
rékosabbak, elkészítésükhöz pedig 
67%-ban újrahasznosított anyagot 
használnak, így gyártásának öko-
lógiai lábnyoma ötször kisebb, mint 
a hagyományos konzervek előállí-
tásáé.

Amellett pedig, hogy a válla-
lat célja megőrizni, ami jó, a Tetra 
Paknál folyamatosan olyan meg-
oldások után kutatnak, melyekkel 
tovább fejleszthetik termékeik és 
eljárásaik minőségét és javíthatják 
környezetre mért hatásukat. A vál-
lalat nem titkolt célja, hogy a világ 
legfenntarthatóbb italos karton-
dobozát hozza létre, a cél elérésé-
ben pedig a budaörsi gyár is fontos 
szerepet játszik, ezért folyamatosan 
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bővítik azt.
A Tetra Pak kartondobozok 

több mint 70%-ban tartalmaznak 
papírt. Mivel a vállalat jelentős 
mennyiségű papírt dolgoz fel a 
gyártás során, kiemelten fontos szá-
mukra, hogy a farost nyersanyagot 
megújuló forrásból szerezzék be. A 
Tetra Pak termékeit 99%-banFSC 
(Forest Stewardship Council, Fele-
lős Erdőgazdálkodás Tanácsa) által 
tanúsított papírból készítik, mellyel 
hozzájárulnak a fenntartható erdő-
gazdálkodáshoz.

Ezzel és más, környezetkímélő 
innovációval, megoldással igyekez-
nek fenntartható módon előállítani 
termékeiket. Ehhez kapcsolódik az 
új nyomdagép üzembe állítása is, 
melyről Peter Kortsmit elmondta, 
20%-os kapacitásnövekedést bizto-
sít a nyomtatás területén, ezzel se-
gítve a hatékonyságot, valamint az 
új gépnek köszönhetően csökken 
az energiafogyasztás és a gyártási és 
technológiai hulladék mennyisége 
is. Majd beszélt a gyár dolgozóiról 
is, akik szintén részt vettek az ün-
nepségen: „Tudjuk, hogy sikerein-
ket a dolgozóknak köszönhetjük. A 
mindenkori értékrendszerünk része, 
hogy modern technológiával fel-
szerelt, biztonságos környezetet és 
stabil munkahelyet teremtsünk” 
– mondta. „Büszkék vagyunk a bu-
daörsi gyárban a kollégáinkra, és 
nagy örömmel veszem, hogy együtt 
ünnepelhetjük meg ezt a jeles évfor-
dulót” – tette hozzá a budaörsi gyár 
igazgatója.

Dag Hartelius, Svédország 
budapesti nagykövete is beszédet 
mondott az eseményen. A diplo-
mata a svéd-magyar együttműkö-

dések nagyszerűségét emelte ki, 
melyet bizonyít az a közel száz svéd 
vállalat, amely jelen van Magyar-
országon is. Továbbá elmondta, 
hogy Svédország a leginnovatívabb 
ország és hogy az innovációk nem-
csak a cégfejlődést segítik általában, 
hanem a fenntartható fejlődést is, 
mert ahogy mondta, a svéd modell 
úgy tartja, a jó vállalkozás egyúttal 
zöld is. 

Wittinghoff Tamás, aki har-
minc éve is ott volt a gyár megnyi-
tásán, megkérdezte a jelen lévőktől, 
ki volt még ott rajta kívül. Négyen 
is feltették a kezüket az alkalmazot-
tak közül. A polgármester felidézte, 
hogy akkor a kormányzat részé-
ről is volt felszólaló, Kupa Mihály, 
aki arról beszélt, mennyire fontos 
a frissen piacgazdaságra lépő or-
szágnak, hogy ilyen jelentős cégek 
megtelepedjenek nála. És a buda-
örsi polgármester sajnálatát fejezte 
ki, hogy most senki nem képviselte 
az államot.   „A Tetra Pak az első 
multinacionális nagyvállalat volt 
a rendszerváltást követően, ame-
lyik a mi városunkat választotta 
magyarországi, illetve regionális 
székhelyének. Minta lett a város 
számára is az, hogyan tud egy csa-
ládi vállalkozás innovatív megol-
dásokkal meghatározó céggé válni. 
Hamar megértettük, hogy egy tele-
pülés is úgy tud fejlődni, ha újszerű 
megoldásokat alkalmaz, s fokozato-
san megteremti a gazdasági hátterét. 
Az innen származó adóbevételek 
biztosítják ugyanis azt a lehetőséget, 
mellyel a település egyre élhetőbbé 
válik mind az ott élő polgárok, mind 
a helyben működő cégek számára. 
Minta továbbá számunkra az is, 
hogy a Tetra Pak számára nagyon 
fontos a környezetvédelem, az ener-
giagazdálkodás és az anyagok újra-
hasznosítása. Ezek a szempontok a 
településfejlesztés területén, Buda-
örsön is meghatározók” – mondta 
Budaörs polgármestere. 

A polgármester beszédét köve-
tően került sor az átadással együtt 
járó szalagátvágásra, melyet négyen 
végeztek el, a képen lévők sorrend-
jében: Peter Kortsmit, Wittinghoff 
Tamás, Dag Hartelius és Dmitry 
Smolin. 

Az ünnepség végén pedig Peter 
Kortsmit egy jelképes piros gomb-
bal elindította az új nyomdagépet.

b. é.
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M I N D E N KÖ R Z E T B E N VA N H Á Z I O R V O S,  D E TÖ B B NY U G D Í J A S KO R Ú

Az egészségügyi helyzetünkről
Kövesdi Gabriella a város-
háza szociális és egészség-
ügyi irodájának a vezetője. 
A vele készült interjúnk 
első részében a múlt 
hónapban a szociális ellá-
tásokról volt szó. 
Folytatásként azt  
ígértük, hogy a budaörsi 
egészségügy helyzetét is 
körbejárjuk.

 Budaörsön az egészségügyi 
szakorvosi ellátás az országban 
szinte egyedülálló modellben biz-
tosított már húsz éve. Magát a köz-
pontot egy üzleti vállalkozás üze-
melteti, tehát a szakrendelők és az 
egynapos sebészet magánkézben 
van, de az épület önkormányzati 
tulajdonú. Ez mire jogosítja fel az 
önkormányzatot?
Budaörs Város Önkormányza-
ta 2016-ban kötött feladatellátási 
szerződést a Jump Consulting 
Kft.-vel (korábban az azóta felszá-
molt Europmeddel volt hasonló). 
Eszerint a cégnek elsősorban a 
járóbeteg szakellátást kell biztosíta-
nia megadott óraszámban, amihez 
működési engedélye van, és az ál-
lam (most NEAK, korábban OEP) 
finanszírozza. Az egynapos sebészet 
más, az teljesen a cég hatáskörében 
van, hiszen az önkormányzatnak 
nincs ilyen ellátási kötelezettsége, 
de az itteni lakosoknak előnyös, 
hogy elérhető ez a szolgáltatás. En-
nek is van egy része, ami „ingyenes”, 
vagyis egyes műtéteket a NEAK 
térít, bizonyos műtétekért azonban 
fizetni kell. A napi működésbe az 
önkormányzat egyik területen sem 
szól bele, hanem évente beszámol-
tatja az üzemeltetőt a feladatellátási 
szerződés és szakmai szempontok 
alapján, és ezzel követi nyomon az 
intézmény működését. Erre leg-
utóbb szeptemberben került sor.

 Nem emlékszem ilyen napi-
rendre a képviselő-testületi ülésen.
A képviselő testület ezt a feladatot 

átruházta a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságnak, és a bizottság idén is 
egyhangúlag elfogadta. A beszámo-
lók nyilvánosak, elérhetők a város 
honlapján.

 Miért csak a budaörsiek  nek 
„ingyenes” a mammográfia vizs-
gálat? 
Mert Budaörs a mammográfiára 
nem kap NEAK finanszírozást, ezért 
az önkormányzat fizeti ki a vizsgálat 
díját a szolgáltatónak. A budaörsiek-
nek Érdre vagy Budapestre kellene 
menniük mammográfiai vizsgálat-
ra, így a vizsgálat helyben történő 
eléréséhez az önkormányzat évek 
óta átvállalja a szolgáltatás árának 
kifizetését.

 Mi a helyzet a háziorvosokkal? 
Van-e betöltetlen praxis?
Budaörsön nincs betöltetlen praxis, 
vagyis mind a 26 háziorvosi körzet-
ben (a felnőtt, a gyerek és a fogorvo-
si) van orvos. Ami gondot jelenthet 
hosszabb távon, hogy a hat gyermek-
orvosból három már nyugdíjas korú, 
illetve a felnőtt háziorvosok közül is 
négy. A fiatalok közül pedig ketten 
gyermekvállalás miatt szüneteltetik a 
praktizálást, de ők szerencsére gon-
doskodtak a helyettesítésről, mert 
vissza akarnak jönni, nem is mentek 
el három évre.

 És a védőnői körzetek? Nemrég 
hirdetésben kerestek védőnőt.
Korábban azért hirdettünk, mert az 
egyik védőnőnek meg kellett szün-
tetnünk a munkaviszonyát, mivel 

nem oltatta be magát Covid ellen. 
Ebben az esetben nem volt az önkor-
mányzatnak mérlegelési joga. Ő idő-
közben már újra el tudott helyezked-
ni máshol, mert azóta feloldották ezt 
a szabályt, mi pedig akkor találtunk 
a helyére mást. Most pedig azért 
hirdetünk meg egy védőnői állást, 
mert egyikőjük hamarosan szülési 
szabadságra megy.

 Pintér Sándor belügyminiszter 
néhány hete utasításba adta, hogy 
az NNK (Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ) ellenőrizze a házi-
orvosokat. Kapott erről valamilyen 
értesítést az önkormányzat?
Nem, de azt tudom, hogy már el-
kezdődött az átvizsgálása azoknak a 
dokumentumoknak, amelyek meg-
létét szükségesnek írták elő, továbbá 
ellenőrzik a sürgősségi táskájukat, a 
személyes dokumentumaikat és hogy 
részt vesznek-e a továbbképzések-
nek, eleget tesznek-e a vizsgakötele-
zettségüknek, voltak-e foglalkozás-
egészségügyi vizsgálaton. Ez most 
azonban „csak” egy felmérés, arról 
eddig nem volt szó, hogy mi van, ha 
hiányzik valami. Gondolom, pótolni 
kell, de egyelőre retorzió nélkül. Mi 
hivatalosan csak akkor értesülünk 
bármiről, ha az állam visszavonja va-
lakinek a működési engedélyét, mert 
akkor az önkormányzatnak is fel kell 
bontania vele a szerződést.

 Az interjú első részéből kide-
rült, hogy a szociális ellátások eseté-
ben, aki megfelel az előírt feltételek-
nek, megkapja a támogatást, ha van 
budaörsi lakcíme. De mi a helyzet 
azokkal, akiknek nincs itt bejelen-
tett lakcíme, de ténylegesen itt lakik 
mondjuk albérletben, csak éppen 
nem engedik bejelentkezni, viszont 
orvosi ellátásra van szüksége?
Akut sürgősségi ellátásra fölveszi a 
háziorvos és a fogorvos is, de állan-
dóra nem fogadják, oda kell orvos-
hoz járnia, ahova a lakcíme szerint 
tartozik.

 Melyek az önkormányzathoz 
beérkező jellemző lakossági pa-
naszok az egészségüggyel kapcso-

latban?
A háziorvosok esetében az, hogy 
nem veszik fel a telefont vagy nem 
volt ott az orvos rendelési időben, 
ennél súlyosabb még nem fordult 
elő. De évente körülbelül öten jelez-
nek nálunk. Mi pedig erről értesítjük 
az orvost, aki általában elfogadha-
tóan megindokolja, ami történt. Az 
egészségügyi központra évek óta 
visszatérő panasz volt, hogy a te-
lefonközpont nem elérhető, ezek a 
panaszok gyakorlatilag megszűntek, 
illetve a közismerten hosszú várako-
zási idő miatt van panaszügy. Amire 
sajnos nincs ráhatása sem az önkor-
mányzatnak, sem az üzemeltetőnek, 
mivel ez az állam által engedélyezett 
kevés óraszámból adódik. A növelé-
séhez viszont nemcsak a finanszíro-
zás kevés, orvos sincs elegendő.

 Végül: hányan vannak és hogy 
működik ez az iroda?
Velem együtt tízfős az iroda, ugyan-
annyian vagyunk 2013 óta, akkor 
két fővel csökkent a létszámunk a 
feladatok állami átszervezése miatt. 
Munkánk túlnyomó része a szociális 
ellátás biztosítása, és területileg van-
nak felosztva a teendők a munka-
társak között. Továbbá két éve nincs 
járási vezető védőnő, aki koordinálta 
a védőnők munkáját, így ők köz-
vetlenül ide tartoznak az irodához. 
Nálunk nem gyakori a fluktuáció. 
Most ketten ugyan gyesen vannak és 
a helyettesítésükre határozott időre 
felvettünk új kollégákat, de munka-
társaim többsége velem együtt több, 
mint tíz éve itt dolgozik.

 Évekkel ezelőtt azt nyilatkozta 
lapunknak, hogy az új munkatárs 
betanításánál a legnehezebb az it-
teni szemléletmódot átadni, hogy 
ne hivatalnokként gondolkozzon 
munkavégzés közben, hanem em-
patikusan, szociális szakember-
ként. Ezt sikerült megvalósítani?
Igen, az összes kollégám segítőkész, 
a problémák megoldására töreksze-
nek. Mi nem azt nézzük, hogy miért 
nem tudunk segíteni, hanem azt, ho-
gyan tudunk.

b. é. - e. e.
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Mit finanszíroz az állam, 
mit kell a betegnek?

A járóbeteg-ellátásban 
továbbra is átlagfinanszí-
rozás van érvényben – 
közölte kérdéseinkre 
válaszolva a Budaörsi 
Egészségügyi Központ. 

 Ennek értelmében a 
szakellátóhelyek nem 

teljesítményarányos, hanem 
a járványt megelőző hónapok 
alapján számolt átlagfinanszí-
rozásban részesülnek a társada-
lombiztosítástól. Szerencsére az 
intézmény a bázisidőszakban is a 
teljes kapacitás környékén műkö-
dött, és ez a helyzet ma is. 

(Teljes kapacitás alatt azt a 
havi óraszámot kell érteni, amire 
az intézménynek engedélye van a 
NEAK-tól – ez a sokat emlegetett 
teljesítményvolumen-korlát.)

Minden esetben, amikor az 
intézmény a közfinanszírozott 
óraszámokon felül is betegeket 
fogad, annak forrását lényegében 
magának kell előteremtenie.

Sokan nem tudják, de a TB-
finanszírozás nem terjed ki az 
épületfejlesztésekre és az esz-
közberuházásokra: ez fenntar-
tói feladat. A Budaörsi Egészség-
ügyi Központ az önkormányzattól 
bérelt épületekben működik, az 
ingatlanok átalakítását és kor-
szerűsítését, az új berendezések 
vásárlását magának kell kigazdál-
kodnia. Hogy a nagyságrendeket 
érzékelni lehessen: a szakrendelőt 
szerződéssel üzemeltető Jump 
Consulting 2016 novembere óta 
mintegy 400 millió forintot fordí-
tott ingatlanfejlesztésre és 150 mil-
lió forintot eszközbeszerzésre.

A COVID-vészhelyzet után 
az intézményeknek most a meg-
ugró rezsiköltségekkel kell 
szembenézniük. Az egészségügy 
energiaigényes üzem, az épüle-
teket szellőztetni és fűteni kell, a 

vizsgálóberendezések, a műtők-
ben használt eszközök esetenként 
sok áramot fogyasztanak. „A téli 
időszak rendkívül feszített lesz, 
pedig országos összevetésben eb-
ben a tekintetben sem vagyunk 
rossz helyzetben – mondja Zsákai 
Zoltán, az intézmény  ügyveze-
tő igazgatója –, hiszen a főépület 
2018–2019-ben lebonyolított 120 
millió forintos felújítása, valamint 
a tavaly nyáron elvégzett 300 mil-
liós műtőbővítés során is olyan 
építészeti és gépészeti megoldáso-
kat alkalmaztunk, amelyek növel-
ték az energiahatékonyságot.”

Az Egészségügyi Központban 
nem szűnt meg szakrendelés az 
utóbbi három évben: jelenleg is 
31 szakmában fogadják a páci-
enseket az orvosok. Az előjegyzé-
si idők esetenként hosszúak, de a 
budaörsi helyzet az országosnál 
kedvezőbb. Van olyan terület, ahol 
az egészségügyben tapasztalható 
problémák és az országos trendek 
dacára még bővülni is tudott az 
ellátás. A betegfogadás ellátási 
területre történő korlátozásával 
az intézmény csak végső esetben 
él – ez történt a sokakat távolról is 
ide vonzó diabetológiai szakren-
deléssel, amit szeptember 1-jétől 
csak a budaörsi és herceghalmi pá-
ciensek vehetnek igénybe TB-
finanszírozással, a máshol élőknek 

marad a magánrendelés, máskü-
lönben a saját lakóhelyük szerinti 

ellátóhelyre kell menniük.
Az akut ellátást az intézmény 

a szakrendeléseken és a 24 órás 
sürgősségi ügyeleten keresztül 
helyben képes biztosítani. 

Az egynapos sebészet a teljes 
NEAK-keretet kihasználja, emel-
lett a társadalombiztosítás által 
nem finanszírozott területeken 
nagyobb értékű beavatkozásokat, 
sőt pár hónapja már fekvőbeteg-
ellátást igénylő ortopéd protetikai 
műtéteket – térd- csípő- és vállpro-
tézis beültetéseket – is értékesít. A 
bevételek lehetőséget adnak a ne-
héz időszak átvészelésére, perspek-
tívát nyitnak a további fejlesztések 
előtt – összegez Zsákai Zoltán.
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Bővül, de fejlődik is 
a nőgyógyászati ellátás

Miközben a szülészet-
nőgyógyászat az ország-
ban csaknem mindenhol 
problémás területté vált, 
Budaörsön a vezetőség és 
dr. Csákó Bence szülész-
nőgyógyász szervező-
munkájának köszönhető-
en olyan orvosgárda állt 
össze, amely szaktudás 
tekintetében párját rit-
kítja. A várólisták hosszú-
sága általános gond, rövi-
dítésükért nemcsak az 
intézmény, a betegek is 
tudnak tenni.

 Közfinanszírozott nő-
gyógyászati ellátásban a 

Budaörsi Egészségügyi Központ 
minden magyar biztosítottat fo-
gadni tud, érkezzen beutalóval 
vagy anélkül. Terhesgondozás 
keretében a szülészet Budaörs és 
Herceghalom mellett a törökbá-
linti és zsámbéki várandósokat is 
ellátja. A világjárványt megelőző 
esztendőkben mindez évi tízezer 
orvos-beteg találkozót jelentett 
az ambuláns ellátásban, ami a 
COVID alatt megfeleződött. 
Ezen belül az évi 1300-1500 rák-
szűrés mindössze évi 200-ra esett 
vissza a kormányzati szigorítások 
miatt – pótlásuk jelenleg is zajlik.

A terhesgondozásban az ellá-
tási profil gyakorlatilag a vizsgá-
latok teljes körére kiterjed, bele-
értve az ultrahangvizsgálatokat és 
a laborvizsgálatokat is. Egyedül a 
terhesség 12., 20. és 30. hetében 
esedékes genetikai ultrahang-
vizsgálatokra kell a várandósokat 
a területileg illetékes centrumba, 
a Semmelweis Egyetem klinikájá-
ra utalni – mondja Csákó Bence 
szülész-nőgyógyász, aki 2018 óta 
vesz részt a budaörsi intézmény 
munkájában.

A nőgyógyászati ellátás-

ban közreműködő szakorvosok 
köre ebben hónapban három-
ról öt főre bővül, a csapatban 
méhsüllyedésre, inkontinen-
cia-panaszokra specializálódott 
uroginekológus, valamint daga-
natsebészetben is járatos klinikai 
onkológus is szerepet kap. Ezzel 
elmondható, hogy Budaörsön 
szinte az összes nőgyógyászati 
akut panaszt és krónikus állapo-
tot helyben tudják kezelni. A csa-
pat tagjai ráadásul jelentős műtéti 
gyakorlattal rendelkeznek, Csákó 
Bence és egyik kollégája pedig 
endometriózis-licencvizsgával is. 

A nőgyógyászati szakrende-
lés jelenleg a hét minden napján 
üzemel. A csapathoz októberben 
rutinos szonográfus csatlakozott, 
aki csütörtökönként nőgyógy-
ászati és szülészeti ultrahangon 
fogadja a pácienseket. Az ő mun-
kába állása abból a szempontból 
is jelentős, hogy a szonográfus az 
ellátásba szervesen integrálható: 
az ultrahangos szűrővizsgála-
tok és nyomon követő képalko-
tó vizsgálatok esetében minden 
esetben önállóan képes ellátni 
a pácienseket, sőt az akut hasi 
panaszokkal a sürgősségi ügye-
lethez fordulók ellátásába is be-

segít, tehermentesítve a szakor-
vos kollégákat. Mindez a NEAK 
engedélyével egy olyan modell 
meghonosítását jelenti – hívja fel 
a figyelmet Csákó Bence –, ami 
Nyugat-Európában már bevált.

Az egynapos sebészet nő-
gyógyászati portfóliója a hüvelyi 
műtéteken túl a közelmúltban 
korszerű laparoszkópos beavat-
kozásokkal, mintavételezési, 
meddőségi kivizsgálásokkal és 
műtétekkel, valamint könnyebb 
fokú endometriózis-operációkkal 
bővült. Ezek egy részét finan-

szírozza a társadalombiztosítás, 
másik részüket magánellátásban 
kínálja az intézmény. Az egyna-
pos sebészetbe mindezek mellett a 
méhnyakrákot megelőző állapotok 
elváltozásainak ellátása is bekerült.

A nőgyógyászati panaszok 
sokszor váratlanul jelentkeznek. 
Mi a helyzet az akut ellátásokkal? 
A szakrendeléseken az állapotos 
pácienseket, illetve a vérző bete-
geket mindig soron kívül fogad-
ják. Hasi fájdalom esetén először 
telefonos kikérdezéssel derítik ki 
a sürgősséget. Új fejlesztés, hogy 
a budaörsi nőgyógyászati szak-
rendelés e-mailben is fogadja 
a megkereséseket a nogyogy@
budaorsmed.hu címen. Az üze-
neteket rendelési időben órán-
ként ellenőrzik, szükség esetén a 
pácienst telefonon visszahívják. 

Rendelési időn kívül az akut 
nőgyógyászati panasszal érkezőket 
– más szakterületekhez hasonló-
an – az Egészségügyi Központban 
működő 24 órás sürgősségi ügyelet 
látja el vagy irányítja tovább.

MÉHNYAKRÁK
Közhelyszerű, hogy a nők 
a férfiaknál jobban odafi-
gyelnek egészségükre, 
hajlamosabbak részt 
venni a prevenciós vizs-
gálatokon. Csákó Bence 
tapasztalatai szerint ezzel 
együtt is a nőknek csak 
mintegy a fele jelenik 
meg rendszeresen az 
éves szűréseken, és sok-
szor ők sem automatiku-
san, hanem valamilyen 
ösztönzés, emlékeztető 
hatására. Pedig a dolog-
nak a fele sem tréfa, a nők 
körében a méhnyakrák az 
egyik vezető halálok 
Magyarországon. Muszáj 
nőgyógyászati szűrésre 
járni! – fogalmaz Csákó 
doktor.

VÁRÓLISTÁK CSÖKKENTÉSE: 
A PÁCIENSEKEN IS MÚLIK!

Az új orvosok és a szonográfus munkába állásával az ellátott 
óraszámok a nőgyógyászati szakrendelésen megduplázódnak. 
Az intézmény úgy számol, hogy a jelenleg négy-öt hónapos 
várakozást tavaszra öt hét alá lehet szorítani. Az is segít, hogy a 
pandémia miatt halasztott szűrővizsgálatok hulláma lassan levo-
nul. A jó ellátási körülmények persze a távolabb élőkre, pl. buda-
pestiekre is vonzerőt gyakorolnak, az ő hozzáférésüket az intéz-
mény egyelőre nem tervezi korlátozni. Csákó Bence szerint a 
páciensek ötöde-hatoda – nyáron még nagyobb része – annak 
ellenére nem jelenik meg a szakrendelésen, hogy 24–48 órával 
az időpont előtt emlékeztető telefont kap a betegirányítástól. Ha 
legalább lemondanák a betegek az előjegyzett alkalmat, mást 
lehetne behívni a helyükre, és ez önmagában közel 20 százalék-
kal csökkentené az átlagos előjegyzési időt! A várólistán felsza-
baduló helyekre a Budaörsi Egészségügyi Központ betegirányí-
tása elsősorban helyieket hív be.

   D R.  C S Á KÓ B E N C E   
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R I T T E R G E R G E LY H Á Z I O R V O S 

Őszi tanácsok

A Covid-járvány alatt 
megtanult higiéniát tart-
suk be, és tömegben, 
különösen zárt térben 
jelenleg is indokolt a 
maszk viselése – egyebek 
között ezt ajánlja dr. 
Ritter Gergely háziorvos.

 „Jóslásokba nem mernék 
bocsátkozni, de biztos, hogy 

ha lesz influenza járvány, akkor az 
idén komolyabb lesz, mint tavaly 
vagy két éve volt. A Covid miatti 
távolságtartás és a maszkviselés 
ugyanis akkor visszavette a ve-
szélyt” – mondta dr. Ritter Ger-
gely budaörsi háziorvos a BKTV 
riporterének. „Illetve, akik két éve 
nem voltak influenza ellen beoltva, 
azoknak a védettsége csökkent” – 
tette hozzá. 

S ha már a Covid szóba ke-
rült, ami a szabályok enyhítése 
ellenére nem szűnt meg, mi most 
a protokoll pozitív teszt esetén? 
– szólt a következő kérdés. Hiva-
talosan a pozitív teszt csak a fer-
tőzöttséget jelzi, és az előírások 
szerint 7 nap karantén a kötelező 
jelenleg. Ezért, ha a háziorvosnak 
a teszt eredményéről tudomá-
sa van, azt bejelenti egy állami 
központba, ahonnan elvileg a 
fertőzöttnek visszajelzést külde-
nek. De ez a gyakorlatban vagy 

megtörténik, vagy nem, minden-
esetre a háziorvos arra biztatja a 
betegeket, hogy tartsák be a hét-
napos karantént. Annak ellenére, 
hogy tünetmentesség mellett öt 
nap után kérhető újabb teszt és ha 
az negatív, visszatérhetünk a kö-
zösségbe, ám a két napnak nincs 
akkora gyakorlati jelentősége, 
hogy érdemes legyen kockáztat-
ni a továbbfertőzést. Hogy hány 
covidos van jelenleg azt azért sem 
lehet tudni, mert a tünetek sok-
kal enyhébbek, mint korábban, 
orrfolyás, torokfájás, végtagfájda-
lom, sokan nem is mennek el vele 
orvoshoz.

„Minden fertőző betegség ese-
tén igaz, hogy aki átesett rajta, az 
védettebb, de ez nem mond ellent 
annak, hogy az oltás kell” – foly-
tatta Ritter doktor. Azzal kapcso-
latban azonban „kicsit zavarban 
van az ember”, hogy ez most mi-
kor ajánlott, hiszen februárban 
kapták meg a legtöbben a harma-
dikat, és akkor azt mondták, hogy 
3-4 hónap múlva ajánlott a negye-
dik, de „ez el lett engedve”. A házi-
orvosi rendelőkben jó két hónapja 
megszűnt az oltási lehetőség és 19 
megyei központban, illetve Buda-
pesten négy intézményben lehet 
oltatni. „Ötödiket (még?) nem ad-
nak. Arról sincs információ, hogy 
az új Pfizerrel és Modernával mi a 
helyzet, még a régivel oltanak.”

Szűrővizsgálatok? Életkortól 
is függ, hogy mi ajánlott és milyen 
a gyakorisággal. A nőknél az emlő- 
és méhnyakrákszűrés, ami min-
denképpen elengedhetetlen, mert 
kellő időben felfedezve nagyon 
jól lehet gyógyítani, és nagyon 
szomorú, hogy Magyarországon 
mégis sokan halnak meg ezekben. 
Férfiaknál a prosztatarákszűrés és 
mindkét nemnél a tüdőrák- és a 
vastagbélrákszűrés az, ami aján-
lott. Ez utóbbira most éled újra 
egy korábbi program. A betegsé-
get székletből, vérből is lehet már 
szűrni. Tüdőnél a tbc megszűné-
sével a szűrés is háttérbe szorult, 
ami azért baj, mert így a a rákot 
sem ismerik fel időben.

P O LG Á R M E S T E R I  E L I S M E R É S B E N  
R É S Z E S Ü LT E K A Z É T T E R E M D O LG O ZÓ I

Életet 
mentettek

A budaörsi városházán 
november 4-én kitüntet-
ték Kazinczy Zsoltot és 
Paul Gábort, a Punto 
Cukrászda & Bisztró
& Pizzéria munkatársa-
it, akik október 12-én 
gyors beavatkozásukkal 
megmentették  
egy hölgy életét az  
étteremben. 

  „Minden tiszteletem a lé-
lekjelenlétért és a szakszerű 

ellátásért, gratulálok!”- mondta 
Wittinghoff Tamás, Budaörs pol-
gármestere beszédében, mellyel 
két fiatalembernek, a Punto biszt-
róban dolgozó Paul Gábornak 
és Kazinczy Zsoltnak mondott 
köszönetet, amiért fenntartották 
életfunkcióit vendégüknek, aki 
2022. október 12-én lett rosszul az 
étteremben.  - „Még nem volt példa 
ilyen esetre, hogy valakit életmenté-
sért tüntettünk volna ki” - jegyezte 
meg, hogy igazából nincs ilyen 
díja a városnak, de fontosnak 
érzi, hogy nyilvánosságot kapjon 
az eset, mert nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hirtelen szívmegál-
láskor életmentő az azonnali be-
avatkozás.

Az étteremben felszolgálóként 
dolgozó Kazinczy Zsolt és Paul 
Gábor szakács  mellkas kompresz-
sziót alkalmazva tartotta életben 
hölgyvendégüket, aki hirtelen, 
minden előjel nélkül lett rosszul.

„Hál’ istennek, azóta a hölgy 
teljesen felépült, károsodás nélkül. 
Férjével és hétéves kisfiával meg is 
látogattak minket az étteremben” 
- mesélte Kazinczy Zsolt. „Na-
gyon megható élmény volt látni 
őket” - tette hozzá. A polgármes-
ter kérdésére elmesélték az egész 
történetet. „Ketten mentettük meg 
a hölgy életét, felszolgálóként én ér-

tem oda először és kezdtem meg az 
ellátást, kollégám pedig folytatta a 
mentők kiérkezéséig” - ismertette 
a fiatalember. „Megvizsgáltam, 
hogy lélegzik-e, és amikor kiderült, 
hogy nem, megkezdtem a mellkas 
kompressziót” - folytatta. A kony-
hán dolgozó szakács, Paul Gábor 
sietett segíteni, mikor meghallot-
ta, hogy baj van a vendégtérben. 
Közben a jelen lévő vendégek 
közül hívták a mentőket, akik hat-
hét perc alatt értek ki a helyszínre. 
A két fiatalembernek sikerült ad-
dig fenntartani az életfunkciókat, 
így a hölgyet végül a mentők újra 
tudták élesztették defibrillátorral. 
„Boldogok vagyunk, hogy segíthet-
tünk” - mondták.

A két életmentő Budaörs cí-
merével díszített órát és oklevelet 
kapott, melyen ez áll: „Budaörs 
Város Önkormányzata nevében 
köszönetemet fejezem ki önzetlen 
segítségnyújtásáért és kiemelkedő 
helyzetfelismeréséért, amelyet élet-
veszélybe került embertársa iránt 
tanúsított. Bátor helytállásának 
köszönhetően megmentette a baj-
ba került vendégük életét, ezért 
Budaörs közössége nevében hálás 
vagyok Önnek nagyszerű tettéért.” 

Ezt követően szűk körű fo-
gadást tartottak a polgármester 
irodájában a fiatalemberek tiszte-
letére.

b. é. 
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HOGYAN TALÁLJ TÁRSAT…? 15. BEFEJEZŐ RÉSZ  
„A H O G Y M I  J Ó L É R E Z Z Ü K MAG U N K AT,  A Z R Á N K VA N S Z A B VA; 

N E Á L L Í TS U K N O R MÁVÁ MÁ S O K E L É” 

Interjú Richter Sándorral

„Általában az tud jól 
működő társkapcsolatot 
kialakítani, aki egyéb-
ként egyedül is viszony-
lag jól érzi magát, aki 
nem menekül egy új 
társkapcsolatba”. 
Továbbá: „egy jó párkap-
csolat nem a másik bir-
toklását, kontrollálását 
jelenti.  (…) A jó kapcso-
lat egy tartós meghívás 
valaki számára az éle-
tünkbe. (…) Ajánlat, de 
nem ajándék, amit zseb-
re lehet tenni, vagy 
bezárni a ládikóba” – 
mondja kérdéseinkre 
válaszolva Richter 
Sándor családterápiára 
szakosodott 
pszichoterapeuta.

  Társkeresésről szóló cikk-
sorozatunk első részében azt 
ígértük, hogy a negyven-, öt-

ven-, hatvanéves kor felettieket, 
vagy akár még idősebbeket se-
gítjük majd abban, hogy az is-
merkedés során ne sérüljenek, 
hanem sok örömet kapjanak. 
Egyéni történeteket is bemu-
tattunk, illetve riport alanyaink 
(Eszter, Zozó, Melinda, Anita, 
Feri és a többiek) többször visz-
szatértek az egyes témáknál: 
kezdve a bizalomtól a másik 
családjához való alkalmazko-
dáson át az anyagi kérdésekig. 
És folyamatosan igyekeztünk 
pszichológusokat, párterapeu-
tákat bevonni, hogy megértsük 
viselkedésünk hátterét, elvá-
rásaink okait. Természetesen 
lehetne még újabb tizenöt vagy 
sokszor tizenöt résszel folytat-
ni, de valamikor ezt is be kell 
fejezni, ezért miért ne most, 
mivel éppen egy évvel ezelőtt, 
novemberben kezdtük el.  A 
befejező részben a tanulságok 
összefoglalásához, az egyes té-
mák után nyitva maradt kérdé-
sek megválaszolásához Richter 
Sándortól kértünk interjút. Ő 
harminc éve
Bécsben élő kutató közgazdász, 

akit a legtöbben így ismernek 
Budaörsön, ahol fiatalemberként 
a feleségével és gyermekeivel 
akkor lakott. Ám, mint mondta, 
már a gazdasági elemzésekben 
is jobban érdekelték a racionális 
folyamatok mögött az emberek, 
mint a számok, ezért nem is volt 
akkora váltás a részéről, hogy 
néhány éve, már a nyugdíjazásá-
hoz közeledve „szakmát váltott” 
és családterápiára szakosodott 
pszichoterapeuta lett. Sándorról 
még annyit, hogy néhány hónap-
ja jelent meg „Majd nyáron„ cím-
mel az első szépirodalmi könyve. 
Nem regény, de nem is egymástól 
független novellák, hanem mo-
zaikszerűen összerakott korrajz. 
A kötet egy felhőtlenül boldog 
gyermek-, majd kamaszkor em-
lékeivel indul, és ezt az idillt za-
varják meg a legváratlanabb pil-
lanatokban előbukkanó, generá-
ciókon átívelő, megemésztetlen, 
tabuként kezelt családi traumák, 

hátterükben a véres kelet-európai 
történelemmel.

  A társkeresésről szóló soro-
zat ötlete egy kicsit tőled szár-
mazik, hiszen amikor megöz-
vegyültem a közel egy évig tartó 
terápiás beszélgetéseink köze-
pe felé azt tanácsoltad, hogy 
kezdjem el leírni egy lezárható 
füzetbe mindazt, ami rossz. 
Majd ahogy fogytak az üres la-
pok, egyre inkább sikerült újra 
nyitnom a külvilág felé, és a cik-
kekhez az anyaggyűjtés során 
meglepően őszintén beszélget-
tek velem idegenek is. Ez eddig 
ugyan nem kérdés volt, hanem 
állítás, de te hogy látod: nem-
csak rajtam, hanem másokon is 
segíthetett-e, hogy hónapról hó-
napra foglalkoztunk a témával, 
illetve nehezebb ma társat talál-
ni, főleg már érett felnőttként, 
mint korábban, vagy inkább 
egyszerűbb, hiszen az internet 
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nem ismer sem város, sem or-
szághatárokat?
Az emberek nagy része vágyik 
társas kapcsolatra, függetlenül 
attól, hogy mennyi idős. Ha va-
laki egy jól funkcionáló párkap-
csolatban élt évtizedekig, nagyon 
megszenvedi, ha hirtelen egyedül 
marad. Gyakran ott a család elvá-
rása: az egyedül maradt nő vagy 
férfi viselkedjen úgy „ahogy illik” 
gyászoljon élete végéig, ne keres-
sen új társat magának. Tisztelet 
jár annak, aki ellen tud szegülni 
az ilyen elvárásoknak, és azoknak 
a fiatalabbaknak, akiknek fontos, 
hogy idősebb családtagjaik jól 
érezzék magukat, adott esetben 
egy új társsal az oldalukon. Ak-
kor is, ha ez szokatlan, ha a fiata-
labbaknak gyakran kényelmetlen 
alkalmazkodni az új helyzethez. 
Az internet csodálatos ebben az 
összefüggésben; mert hatalmas 
mértékben kitágítja a párkeresési 
lehetőségeket. Különösen igaz ez 
az idősebbekre, akiknek alig van 
módjuk arra, hogy új ismeretsé-
geket kössenek természetes úton-
módon (munkahelyen, szórako-
zó helyen stb.).

  Rengeteg közhely hangzik 
el, ha a párkapcsolatokról van 
szó. Az egyik véglet, hogy „egy 
percig sem bírom ki egyedül, 
mert az ember társaslény”, a 
másik viszont az, hogy „nekem 
nagyon jó egyedül, nem kell 
senkihez alkalmazkodni, sen-
ki nem kérhet számon tőlem 
semmit”. Talán te is láttad, az 
interneten keringett egy fotó 
egy nőről, aki önmagához ment 
férjhez, illetve egy pasi meg egy 
műanyag próbababával házaso-
dott össze. Lehet élni egyedül, 
csak nem érdemes, vagy…?
Talán furcsának fog tűnni, de 
nem látok ellentmondást. Álta-
lában az tud jól működő társ-
kapcsolatot kialakítani, aki 
egyébként egyedül is viszonylag 
jól érzi magát, aki nem menekül 
egy új társkapcsolatba. Nem iga-
zán szerencsés, ha arra várunk, 
hogy valaki megmentsen minket 
a magányunktól, a szorongása-
inktól, vagy bármi mástól. Ez 
nagyon nagy terhet rak a másik 
félre, olyan elvárásokat támaszt, 

amelyeknek nagyon nehéz meg-
felelni. A menekülő csalódik, a 
támaszként kiszemelt fél pedig 
egyre jobban idegenkedik attól, 
hogy a párja függ tőle.
„Lehet élni egyedül, csak nem ér-
demes?” Lehet, miért is ne lehet-
ne, és ha valaki így érzi jól magát, 
az teljesen rendben van. Minden-
féle variációban tudjuk magunkat 
remekül, illetve pocsékul érezni. 
Ami viszont fontos: tudnunk kell, 
ahogy mi jól érezzük magunkat, 
az ránk van szabva; ne állítsuk 
normává mások elé.

  Van-e, kell-e, lehet-e kü-
lönbséget tenni a társkeresés-
ben aszerint, hogy valaki agg-
legény (-leány), özvegy vagy 
elvált? Sorozatunk ötödik ré-
szében például a bemutatott pár 
mindkét tagja fontosnak tartot-
ta, hogy csak özvegyek jöhetnek 
szóba, mert azok érthetik meg 
egymást.
Butaság lenne tagadni, hogy 
mondjuk egy hatvanéves 
agglegény/-leány más élmények-
ben, élethelyzetekben szocializá-
lódott, mint egy több évtizedes 
jó házasságban élt, frissen meg-
özvegyült, vagy egy esetleg már 
öt váláson túlesett férfi vagy nő. 
Ezek fontos különbségek, és ha 
valakinek ezek döntő jelentőségű 
tényezők, nyugodtan szelektál-
hat a keresés során ezek alapján 
is. De ezen túl még rengeteg más 
fontos elem van, ami befolyá-
solhatja a párkeresés szerencsés 
vagy balszerencsés kimenetelét. 
Ezek jó része nem is tudatos, és 
csak egy (vagy több) személyes 
találkozó során kerül felszínre. 
Sőt, néha csak a már bejáratott 
új kapcsolat során kerülnek elő 
olyan kérdések, amelyek döntően 
befolyásolják jó vagy rossz irány-
ba a párkapcsolat jövőjét.

  Gyakran visszatérő téma 
volt a beszélgetésekben a biza-
lom és a hűség kérdése. Hiszen 
főként az internetes társkeresők 
körében eléggé elfogadott, hogy 
amíg nem alakul ki komolyabb 
kapcsolat (de persze kinek, mit 
jelent a „komolyabb”?), addig 
lehet párhuzamosan írogatni, 
randizgatni online, illetve akár 
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a valóságban. És ott van a „ba-
rátság extrákkal”, ahol eleve 
nincs szó hűségről. De még ek-
kor is előfordul, hogy amikor az 
egyik fél mégis beleszeret a má-
sikba, akkor már nem tolerálja 
azt, ha „megcsalják”. Mihez kez-
denél terapeutaként például egy 
ilyen esettel, ahol a hűtlenség a 
konfliktus oka?
Természetesen nem egy súlycso-
port az, hogy valaki két hét isme-
retség vagy két évtized házasság 
után követeli meg a másiktól a 
párkapcsolati kizárólagosságot. 
Hagyjuk a hűség szót most bé-
kén, különben szétfeszítené be-
szélgetésünk kereteit a válasz. Itt 
most alapvetően az érett korban 
kötött új kapcsolatokról gon-
dolkodunk együtt, azaz itt már 
nem a gyerekvállalás, egziszten-
ciateremtés a nagy kérdés. Ha 
a kezdődő kapcsolat jól alakul, 
maguktól elmaradnak az alter-
natív lehetőségek. Ha nem, akkor 
az jelezheti, hogy nem jó irányba 
fejlődnek a dolgok, a „kereső” 
fontos szükségletei kielégületle-
nül maradnak. De lehet, hogy a 
60+ os nő vagy férfi csak örömét 
leli az online flörtölésben. Mi a 
baj ezzel? Lehet, hogy ezt szerette 
volna csinálni mindig, csak nem 
merte. Ez itt már a jutalomjáték, 
így az élet alkonyán, papás-ma-
mást játszunk, mint az élet kez-
detén. Az még nem volt komoly, 
ez meg már nem annyira komoly, 
javaslom engedjük el a görcsein-
ket, a birtoklási vágyunkat.

  A nyolcadik részben pont 
arról írtunk, vajon mi lehet az 
oka, hogy valaki huzamosabb 
ideig fenn van egy társkereső 
oldalon. Azért nem talál párt, 
mert mondjuk irreálisak az 
elvárásai? Vagy nem is akar 
igazán párt találni mert, mint 
mondod, élvezi magát az ismer-
kedést? Esetleg valami egészen 
más? Te mit gondolsz erről?
Lehet, hogy valaki sokáig keresi 
a megfelelő társat. Lehet, hogy 
nagyon nagy felszabadulásként 
éli meg, hogy válogathat, ano-
nimitásban maradhat, kiélheti 
mindazt, amit off-line nem mert, 
nem tudott kiélni. Nem tartom 
jó ötletnek, hogy egy új pár-

kapcsolatban valamelyik (vagy 
mindkettő) letiltja a párjának a 
további jelenlétet a társkeresőn. 
A másik fejébe sem tudunk be-
lelátni, és ki tudja miket gondol, 
miről ábrándozik. A jó párkap-
csolat egyik fontos feltétele, hogy 
a felek képesek legyenek kordába 
szorítani az irányú késztetései-
ket, hogy a másikat kontrollálják. 
Tessék tisztelni a párunk határait, 
és tessék betartatni a saját határa-
ink tiszteletét! Néha persze nehéz 
meghatározni hol húzódnak ezek 
a határok. Azért néhány dolog vi-
lágos: hogy mit nézeget a számí-
tógépén, kinek milyen emaileket 
ír, kivel beszél telefonon, az a 
párom magánügye és persze for-
dítva, magunkra vonatkoztatva is 
igaz. Egy jó párkapcsolat nem a 
másik birtoklását, kontrollálását 
jelenti. Talán a egy metafora se-
gít megérteni, mire is gondolok. 
A jó kapcsolat egy tartós meghí-
vás valaki számára az életünkbe. 
Egy ajánlat, ami arról szól, hogy 
jó lesz nekünk együtt. Ajánlat, de 
nem ajándék, amit zsebre lehet 
tenni, vagy bezárni a ládikóba.

  A pénz. Bármennyire is jó 
lenne a párkapcsolatokról és az 
abban felmerülő problémákról 
csupán érzelmi oldalról írni és 
gondolkozni, már az első ran-
din felmerül, hogy ki fizesse ki 
a vacsorát vagy kávét, és eljut-
va az esküvőig jön a házassági 
szerződés. Ha nagyobb a kor-
különbség a fiatalabb biztosan 
„aranyásó”, ha tehetősebb az 
egyik fél, mint a másik, meghív-
hatja-e kínos érzések nélkül egy 
luxus nyaralásra. Szerinted mű-
ködhet jól a kapcsolat jelentős 
anyagi különbség esetén?

Akkor igen, ha a pénz fontossága 
a helyére kerül. Ha a kevésbé te-
hetős fél magabiztosan éli az éle-
tét, és nem retteg attól, hogy mi 
lesz az ő anyagi jólétével, ha vala-
miért véget ér a kapcsolat, akkor 
nem válik függővé a másik gaz-
dagságától. A tehetősebb félnek 
sem lesz az a félelme, hogy a pár-
ja az anyagi jólétet szereti, és nem 
őt magát. De tágítsuk ki a témát: 
nem szerencsés, ha valaki a párjá-
tól várja a megoldást a saját élete 

problémáira: legyen az anyagi jó-
lét, karrier, biztonság, vagy csak 
az a bizonyos „széles váll”, amire 
annyian vágynak támaszkodni. 
Visszatérve a pénzre, jó már ko-
rán tisztázni, mi az enyém, mi a 
tied, mi a közös, a közöshöz ho-
gyan nyúlhatunk és hogyan nem. 
Függetlenül attól, hogy az egyik 
fél tehetősebb-e, mint a másik, a 
külön-külön bankszámla renge-
teg konfliktust előzhet meg. Fon-
tos, hogy tisztázzuk az alapkérdé-
seket, ne maradjanak tisztázatlan 
kérdések, elvarratlan szálak, mert 
később megbosszulhatja magát. 
Sok válófélben lévő pár a ren-
dezetlen anyagi kérdések miatt 
gyűlöli meg egymást jóvátehetet-
lenül.

  A könyvedben is van egy 
fejezet, amiben a családállítás-
ról írsz. A saját történetedet 
meséled el, és bevallom, amíg 
veled nem beszéltem erről, nem 

hittem el, hogy ez egy komolyan 
vehető módszer, például pár-
kapcsolati problémák esetében. 
Mesélnél erről?
A családállítás viszonylag új a 
sok létező terápiás módszer kö-
zött. Mindenképpen komolyan 
vehető, de semmiképpen nem 
csodaszer, és nem hozzáértők 
kezében többet árt, mint használ. 
Gondoljunk a hipnózisra, ami le-
het cirkuszi mutatvány és nagyon 
hatékony terápiás eszköz is. A 
családállítás arra jó, hogy az „ál-
lító” fontos, a családjával, egyéb 
ember kapcsolataival összefüggő 
problémáit, nyitott kérdéseit egy 
új, számára szokatlan megkö-
zelítésben vehesse szemügyre, 
megértve addig rejtve maradt 
összefüggéseket. A családállítás 
általában kisebb csoportokban 
történik, van, aki felállítja a ma-
gával hozott témáját, a többiek 
pedig reprezentánsok, azaz ilyen 
– olyan szerepeket kapnak a fel-

A SPÓROLÁSRÓL 
Jövő hónapban új sorozatot indítunk a spórolásról, ami - sajnos 
– most aktuálisabb, mint bármikor. Hiszen a soha nem tapasztalt 
infláció, a rezsiköltségek emelkedése azokat is takarékosságra 
ösztönzi, akik eddig ezt nem tették, sem pénzügyi, sem környe-
zetvédelmi okokból. Természetesen olvasóinkat ezúttal is szeret-
nénk bevonni, ezért kérjük, hogy mondják el vagy írják meg 
nekünk ezzel kapcsolatos ötleteiket, kérdéseiket. 

A leveleket ide várjuk: budaorsinaplo1991@gmail.com

köszönjük. a szerk.
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állításba hozott történetben. Ha 
valakit érdekel a dolog, azt javas-
lom, először reprezentánsként 
vegyen részt egy csoport mun-
kájában, és csak ha már látott egy 
vagy több felállítást, akkor fontol-
ja meg, hogy akarja-e ő is a saját 
témáját felállítani. Párkapcsolati 
problémák esetén én alapvető-
en a több üléses párterápia híve 
vagyok, ahol aztán előfordulhat, 
hogy egy fontos részletet család-
állítás segítségével érdemes meg-
világítani.

  Két részt is szenteltünk az 
új párunk és a gyerekeink kap-
csolatának, előbb a kisebb, majd 
a már felnőtt gyerekek esetén. 
Olvasóink igencsak megdöb-
bentek például a 30 éves Vivie-
nen, aki szó szerint tombolt és 
rombolt, amikor az édesanyja 
az apa halála után újra férjhez 
ment. Talán neki is segíthetne 
a családállítás? Illetve mik le-
hetnek az intő jelek, és hogyan, 
ki tudja elejét venni, hogy akár 
végleg megromoljon a kapcso-
lat az egyedül maradt szülő és 
a felnőtt gyereke között, amikor 
új férfi/nő kerül a képbe?
A felnőtt gyerekek fejében igen 
sokszor tovább él a szüleikről még 
gyermekként megalkotott kép. 
A szülő maradjon élethosszig-
lan apa és anya, micsoda dolog, 
hogy egyidejűleg férfi, illetve nő 
is szeretne lenni? Szex és a szülők? 
Szintén, ki tudja maga elé képzelni 

a szüleit szexuális aktus közben? 
De azért, mert ez nekünk, felnőtt 
gyermekeknek nehézséget okoz, 
miért kellene a szüleinknek bár-
mi jóról lemondaniuk? Nehéz 
ezeken a gyermeki rögzültsége-
ken túljutni, de nem lehetetlen. 
Kérdés, mi a cél: megőrizzem a 
nekem kellemes rég elavult szü-
lőképemet, elvárva, hogy az egyik 
vagy mindkét szülőm viselkedjen 
ennek megfelelően, vagy én alkal-
mazkodom, belátva, hogy apám 
vagy anyám boldogsága, lelki 
jóléte függhet ettől az új kapcso-
lattól. Természetesen az idősödő 
szülő új párkapcsolata nem lesz a 
felnőtt gyerekek új apukája vagy 
anyukája, erre törekedni abszurd 
lenne. Egy jó baráti vagy barátsá-
gos viszony az optimális, de még 
egy jól kordában tartott utálat is 
jobb, mint a szülő „eltiltása” egy új 
kapcsolattól. Egyébként a nagyon 
viharos tiltakozás a fiatalabb gene-
ráció valamelyik tagjánál utalhat a 
tiltakozó valamilyen, a szülőkkel 
kapcsolatos lelki elakadására, amit 
családterápiás segítséggel fel lehet 
oldani.

  Mi az a három, vagy mond-
juk öt szó, amire szerinted 
mindenképpen figyeljen az, aki 
hosszabb-rövidebb egyedüllét 
után elhatározza, hogy belép 
egy társkereső csoportba vagy 
más módon, például egy régi 
szerelmének a felkeresésével, 
újra párt keres?
Nem tudok ilyen szavakat meg-
nevezni. Amire figyelni kell, az az, 
hogy autentikusak legyünk, ami-
kor magunkról beszélünk-írunk, 
ne akarjunk (sokkal) jobbnak, 
szebbnek látszani, mint amilye-
nek tényleg vagyunk! Figyeljünk 
nagyon, hogy a párjelölt bemutat-
kozása nekünk valósághűnek tű-
nik-e, és ha nem, lépjünk tovább! 
Szánjunk időt az ismerkedésre, a 
közeledésre, ne rontsunk ajtóstól a 
házba! Régi szerelmek felkeresése: 
legyünk óvatosak, az emberek vál-
toznak az évek során, nem biztos, 
hogy ugyanazt kapjuk vissza, akit 
annyi évvel ezelőtt megszerettünk. 
És gondoljuk csak végig, miért is 
nem lett abból a régi szerelemből 
akkor tartós párkapcsolat!

vége

eller erzsébet

Darvas Esztétika
Harmónia testben és lélekben

Újonnan nyílt bőrgyógyászati és orvos
esztétikai rendelőnkbe szeretettel 

várjuk régi és új pácienseinket 
a Petőfi híd budai hídfőjénél.

Szolgáltatásaink:
bőrgyógyászat/orvos esztétika
belgyógyászat
pszichoterápia
hasi ultrahang
H2 kilégzéses tesztek

Tel: 0670/543-0530, 0670/245-1881
darvasmed@gmail.com

www.darvasmed.hu
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„TO VÁ B B I  J Ó I T T  L A K Á S T!”

Negyven éve a lakótelepen

Idén 40 éves a 
Szivárvány utca 3.  
alatti, tízemeletes, száz-
lakásos társasház, ami-
ről a lakók egy kis 
ünnepséggel emlékez-
tek meg október 28-án 
délután, a közösség-
építés jegyében.

 A szendvicsek, italok és 
főként saját készítésű süte-

mények mellé voltak, akik kedves 
történetekkel is szolgáltak a meg-
hívottaknak, köztük a Budaörsi 
Napló munkatársának. Szőllősi 
Klára és Steiner Józsefné pél-
dául azt mesélte el, miként hitték 
betörőnek a liftszerelőt. „Akkori-
ban sokat voltunk távol és minden 
idegen gyanús volt, ezért egymást 
erősítettük, hogy a hetente ellen-
őrzésre visszatérő, vörös hajú fia-
talember biztos valami rosszban 
sántikál” – mondták nevetve. Egy 
pozitív történet az 1987-es nagy 
havazás, amikor szinte mindenki 
lejött hívás nélkül a ház elé lapá-
tolni, utat takarítani. 

Pókáné Kovács Zsuzsánna 
a számvizsgáló bizottság elnöke 
több mint húsz, már az épület 
átadása óta itt élő lakót számolt 
össze, akiknek a többsége már 

idős, vagy annak idején a szülők 
költöztek ide, jellemzően családi 
házból, mint ő maga is. Azóta 
persze a tendencia megfordult, és 
aki teheti a kinőtt panellakásból 
megy tovább kertes otthonba, de 
az árak miatt, bizony már Buda-
örsön kívülre. S bár általában azt 
mondják, hogy a panelben elide-
genednek egymástól az emberek, 
ez itt nem így van. A fiatalabbak 
a játszótéren, a gyerekek óvodá-
ba, iskolákba kísérve kötnek ba-

rátságokat, az idősebbek a kutyát 
sétáltatva vagy csak saját maguk 
vágynak jó levegőre és elegyed-
nek egymással beszélgetésbe. 
Meglepő módon a „hivatalos 
ügyek” is összehoznak szomszé-
dokat, hiszen például a társasházi 
fejlesztéseket meg kell beszélni, 
és szerencsére itt a házban még 
az energiaválság előtt kicserélték 
többek között a régi lámpákat 
energiatakarékosokra. Persze, 
ahogy mindenhol, ennyi ember 

között itt is „van egy renitens 
lakó”, aki jellemzően szeretné 
megvétózni a közös döntéseket, 
de eddig sikertelenül – tudtuk 
meg Zsuzsannától.

Kisberk Balázs közös-képvi-
selő a beruházások közül a szige-
telést és a nyílászárók cseréjét le-
hetővé tévő panelprogram után a 
hideg-, melegvíz csőhálózatának, 
a csatornahálózatnak, a szellőző-
motoroknak a felújítását említi 
meg kérdéseinkre válaszolva, és 
az energiát visszatápláló vadonat-
új liftet. A ház tetején pedig évek 
óta napkollektor van, ami főként 
a melegvízet biztosítja, és külön 
cikket igényelne annak a kálvá-
riának a leírása, amit az így meg-
termelt energia hálózatba való 
visszatáplálása érdekében kellett 
végigjárniuk már évekkel ezelőtt 
is a szabályozások változása miatt. 
Mindezek azonban megtérülnek, 
hiszen a közösköltség maradha-
tott havonta 8700 forint, míg az 
ugyanilyen típusú, szomszédos 
házakban már eléri a 15 ezret.

A kis ünnepségen Bíró 
Gyula alpolgármester, a terület 
önkormányzati képviselője is 
megjelent. „Először is köszönöm, 
hogy meghívtak, és meg is lepőd-
tem, mert ilyen megemlékezés 
itt a lakótelepen még nem volt” 
– mondta az egybegyűlteknek. 
„Holott nem ez az első ház, amit 
negyven éve építettek.” Majd nosz-
talgiázva idézte fel, hogy amikor 
az 1970-es végén a családjával 
ide költözött, milyen nagy, közös 
bulikat tartottak. De később ezek 
megszűntek, mert az emberek 
kicserélődtek. „Kívánok minden-
kinek jó egészséget és további jó 
itt lakást. Amihez tegyük hozzá, 
hogy nem mindenki szeret lakóte-
lepen élni, de én szeretek, mert ké-
nyelmes és ez a környék különösen 
szép” – búcsúzott. A beszélgetés 
során az is elhangzott, hogy több 
ismert ember megfordult lakos-
ként ezen a lakótelepen, politiku-
sok, művészek, sportolók. Vajon 
ők emlékeznek még rá?

b. é.
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N O V E L L A 9.

Ezt az írást kilenc hónappal ezelőtt kaptuk szerzője bemutatkozó írásaként,  
és akkor közösen úgy döntöttünk, hogy eltesszük novemberre. Ványai Pál 41 éves, Budaörsön nőtt fel,  

most is itt él már a saját gyerekeivel, és először a Budaörsi Naplóban jelent meg novellája.

Kis sárga, magányos levélke
 Az öcsémtől több mint 

tíz éve kapott bonsai 
fám, az ágytól egy lépésre, a 
komód egyetlen dísze. Trapéz 
formájú kaspója alatt fényes 
fekete, szögletes kerámia víz-
fogó, ami mellett apró levélke 
fekszik megsárgultan. Szélei 
meg is barnultak, a szára-
dás kezdi összepöndöríteni. 
Számtalanszor kértem a testvé-
remet, hogy ne ajándékozzon 
nekem több növényt, de eny-
nyi erővel a hegyeknek is kö-
nyöröghetnék, hogy álljanak 
arrébb, mindhiába. Valamiért 
úgy érzi, ezek kellenek a laká-
somba, én pedig kötelességtu-
dóan gondozom mindet, nincs 
szívem kiszárítani egyiket sem. 
Megtanultam ezt a bonsait is 
metszeni, és egy ideje a szo-
batársam, amióta a nappaliból 
pár éve beköltözött a hálóba. 
A sötétítőfüggönyök közti ré-
sen beszűrődő késő délutáni 
napfény megcsillan az őszben 
szálló, láthatatlan porszemeken 
a lehullott levélke felett. A nappaliból behallatszik, ahogy a falióra szá-
molja a másodperceket, mérve a megfoghatatlan elmúlást.

Az óra kattogása mellett beszűrődő, ritmusos ruhasusogásban fel-
ismerem az idősebbik lányomat, a nadrágja súrlódik a kanapé szöve-
tén. Gyerekkora óta rángatja a lábát ülés közben, ha feszült. Szerintem 
a körmét is rágja, de annak nincs hangja. Egy csésze koccan kistányé-
ron, kanál csörög, a kisebbik lányom megitta a teát. Az ágyból nem 
látok ki a nappaliba, de tudom jól, hogy most bocsánatkérőn néz a 
nővérére, mert a porcelánnal zajt csapott, de ő nem neheztel rá a csö-
römpölésért, mert csak annyit suttog, hogy „semmi baj”.

Többen is vannak odakint, itt az egész család, de senki nem szól, 
pedig az előbb még a húgom hangját is hallottam.

– Gyere! – töri meg a csendet apám kedves hangja. Gyerekko-

romban, ha indultunk valaho-
va, apám már jó előre felvette 
vékony kabátját, és a hóna alá 
csapott műbőr iratos táskával 
az ajtóban toporogva sürgetett 
minket is, nem állhatta, ha va-
laki lassan készülődött. Most 
nem ilyen. Nyugodtan, ráérő-
sen mosolyog, pedig egy ideje 
már itt áll a szobában, csak ne-
kem nehéz az indulás. Felállok 
az ágyról. Az emlékezőmatrac 
minden rugója más emléktől 
görbült el, régóta ez a fekhe-
lyem, de most egyik sem nyiko-
rog. Üdvözlésképp megölelem 
apámat. Jól esik az érintése, 
nagyon rég nem találkoztunk. 
Miután elenged, a bonsaihoz 
lépek, nézem a kis sárga, magá-
nyos levélkét.

– Elvihetem emlékbe? – for-
dulok bizonytalanul apámhoz.

– Persze, hiszen lehullt – bó-
lint. Halkan beszél. 

Bal kezemmel belekarolok 
a karjába, most ő vezet engem. 
Idő kell, amíg meg szokom, 
hogy már nem húz le az elörege-

dett izmaim súlya, még nehezen járok. Innen már kilátok a nappaliba, 
ott ül a két lányom, mind kettő közel a hetvenhez.

– Majd őket te kíséred, ne félj! – mondja apám, mikor észreveszi a 
pillantásomat.

Visszanézek az ágyban fekvő, kilencvenkét éves testemre, a tükör-
ben nem látszott ennyire öregnek.

– Készen vagy? – kérdezi apám. – Anyád már nagyon vár.
A jobb kezemben a levélkét morzsolva elin-

dulunk. Figyelem, ahogy apám mesél. Ötven éve 
ment el, van miről beszélnünk. Nagyon jó újra 
hallani a hangját.

ványai pál
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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 . . . 

GYERMEKMOSOLY 
FOTÓPÁLYÁZATUNK 

EREDMÉNYHIRDETÉSE
Érdekes volt rácsodálkozni, 
hogy a szülőkkel szeptember 
közepén, szerda délután négy 
óra körül a Hollósy cukrászdá-
ba az eredményhirdetésre sor-
ban megérkező gyerekek mi-
lyen mások, és mégis mennyire 
ugyanazok. Magasabbak, ki-
sebbek, idősebbek, fiatalabbak, 
komolyabbak, huncutabbak, 
mint amilyeneknek a Gyer-
mekmosoly fotópályázatunkra 
beküldött képeken tűnnek, de 
a kis egyéniségük mind élőben, 
mind a felvételeken sugárzó.

https://budaorsinaplo.hu/
gyermekmosoly-fotopalyazatunk-

eredmenyhirdetese/

SELMECZI ÁGNESNEK  
A LEGFONTOSABB MAGA 

A POSTART
Kiállítások, koncertek, szín-
házi előadások, társasjátékok 
felnőtteknek, képességfejlesztő 
programok gyerekeknek – mind-
ez egy helyen, a PostART-on, 
amely mára Budaörs egyik 
legfontosabb (magán) kulturális 
központja lett. Az intézmény 
működéséről készített interjút 
Selmeczi Ágnessel a Buda 
Környéki Televízió, amit lapunk 
szemlézett.

https://budaorsinaplo.hu/ 
selmecezi-agnesnek-a-legfontosabb-

maga-a-postart/

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
AZ 1956-OS  

FORRADALOMRÓL
Az 1956-os forradalom 66. év-
fordulója alkalmából októver 
23-án délelőtt 10 órakor hiva-
talos megemlékezést tartott 
Budaörs Város Önkormányzata 
az ’56-os emlékműnél. Beszédet 
mondott Wittinghoff Tamás 
polgármester, az ünnepi prog-
ram előadásában közreműkö-
dött a Budaörsi Fóvószenekar, 
a KataPult Kamarakórus és a 
Budaörsi Latinovits Színház 
művészei. Végezetül a város 
összes jelentős szervezetének, 
intézményének képviselői meg-
koszorúzták az emlékművet.

https://budaorsinaplo.hu/ 
unnepi-megemlekezes-az- 

1956-os-forradalomrol/

A HELYI SAJTÓRÓL VOLT 
TEGNAP  A MÚOSZ-BAN

A helyi média szerepéről szer-
vezett beszélgetést/képzést a 
Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége (MÚOSZ) október 
13-án Budapesten, amelyen 
meghívott előadóként részt vett 
Wittinghoff Tamás Budaörs 
polgármestere és Eller Erzsébet 
a Budaörsi Napló alapító-
szerkesztője is. Az érdeklődők 
között is találhattunk ismerő-
söket, többek között a Budaörsi 
Infótól és a Buda Környéki 
Televíziótól (BKTV), ez utóbbi 
fel is vette az eseményt, így 
beszámolójukat majd láthatjuk 
a képernyőn. A program mo-
derátora Kövesdi Péter, az Érdi 
Médiacentrum vezetője volt.

https://budaorsinaplo.hu/
a-helyi-sajtorol-volt-tegnap-szo- 

a-muosz-ban/

JÁRMŰIPARI  
INNOVÁCIÓS ÉS TRÉNING 

CENTRUM  
NYÍLT BUDAÖRSÖN

Megnyílt októver 19-én a Por-
sche Hungaria innovációs és 
tréning centruma Budaörsön. 
A több mint 2 milliárd forint 
beruházással kialakított köz-
pont a Porsche Hungaria háló-
zatához tartozó gépjárműipari 
értékesítési és műszaki szak-
emberek képzését, valamint 
a flottaügyfelek kiszolgálását 
fogja végezni.

https://budaorsinaplo.hu/ 
jarmuipari-innovacios-es-trening-

centrum-nyilt-budaorson/

BEZÁRT  
A BUDAÖRSI USZODA 

NOVEMBER 1-TŐL  
PÁR HÓNAPRA

Létesítményünk uszodai és well-
ness része november elsejével 
bezárja kapuit az energia kor-
szerűsítési felújítási munkála-
tok, és az elszabaduló rezsikölt-
ségek miatt.

https://budaorsinaplo.hu/ 
bezar-a-budaorsi-uszoda- 

november-1-tol-par-honapra/

14 KUTYA ELPUSZTULT  
A MENHELYEN A TŰZBEN
„Állatmenhelyen keletkezett tűz 
vasárnap reggel Törökbálinton, a 
Nyereg utcában. A tűzoltók kiér-
kezése előtt a helyszínen tartóz-
kodók a harminc négyzetméteres 
melléképületet eloltották, ezzel 
megakadályozták a tűz tovább-
terjedését. A törökbálinti hivatá-
sos tűzoltók a még izzó részeket 
eloltották, az épületet átszellőztet-
ték és átvizsgálták. A menhelyen 
huszonegy kutya volt, a tűzben 
tizennégy elpusztult”  – ennyi áll 
az október 17-i hivatalos közle-
ményben, amit a Katasztrófavé-
delem adott ki.

https://budaorsinaplo.hu/ 
14-kutya-elpusztult-a-menhelyen- 

a-tegnapi-tuzben/

POZITÍV  – 
MEGNYÍLT A 9. BUDAÖRSI 

ÉPÍTÉSZ SZÜRET
 A budaörsi Húsznegyven Egye-
sület szervezésében megnyílt 
kiállításról írt cikket az Építész-
fórum is.  A tárlat a városokat 
globálisan érintő kihívások 
megoldási lehetőségeit mutatja 
be, skandináv országok példáján 
és annak játékosított helyi adap-
tációján keresztül. Jelenleg a 
Zichy majorban látható novem-
ber 6-ig, majd november 14-én 
átköltöztetik a városháza aulájá-
ba, ahol 30-ig tekinthető meg.

https://budaorsinaplo.hu/ 
pozitiv-skandinav-peldak- 

a-9-budaorsi-epitesz-szureten/
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A J O G Á S Z VÁ L A S ZO L

Oda az 
örökségem? 

A végrendelkezés sza-
badsága mindenkit 
megillet. Ellenben 
vannak, akiket akkor 
is megillet a 
kötelesrész, ha 
kihagyták őket a vég-
rendeletből. Kinek jár 
a kötelesrész, és meny-
nyi annak a mértéke? 

A végrendelkezés szabadsága 
azt jelenti, hogy minden örökhagyó 
eldöntheti, kire hagyja a vagyonát. 
Ám az örökhagyók nem mindig vá-
lasztanak közeli hozzátartozókat örö-
kösül. Mégis van egy szűk kör, akiket 
nem lehet úgy kihagyni a végrende-
letből, hogy nekik semmi ne járjon.

Amennyiben törvényes örökös 
lenne az örökhagyó leszármazója, 
házastársa, avagy szülője, úgy nekik 
kötelesrész jár a hagyaték után, 
mégpedig annak az értéknek a 1/3-
a, ami őket végrendelet hiányában 
törvényes örökösként megilletné. 
A kötelesrész mértéke korábban ma-
gasabb volt. Az új Polgári törvény-
könyv csökkentette le a kötelesrész 
mértékét, ezzel is mindinkább a vég-
rendelkezés szabadságát erősítve.

A kötelesrész iránti igényt min-
denképpen külön elő kell terjeszte-
ni egy hagyatéki eljárásban, ennek 
hiányában az örökös nem kell kiad-
ja a kötelesrészt, az ez iránti igény 
el tud évülni. Főszabály szerint 
a kötelesrészt pénzben kell kielé-
gíteni. Ha erre nincsen lehetőség, 
mert pl. az örökös/örökösök nem 
teljesítőképesek a szükséges pénzzel, 
akkor gyakori, hogy tulajdoni illető-
ségben, vagy más ingóság tulajdon-
ba adásával elégítik ki a kötelesrész 
iránti igényt. Leggyakrabban egyez-
ség születik a hagyatéki eljárás során 
az érdekeltek között arról, hogy a 
kötelesrészre jogosult mit fogad el 
kötelesrész iránti igénye kielégítése 
képen.

Fontos kiemelni, hogy ha egy 
kötelesrészre jogosultat nem csak 
kihagytak a végrendeletből, és ezzel 
kötelesrészre szorítottak, hanem az 
örökhagyó érvényesen ki is tagadta 
őt, akkor a kitagadott személynek 
kötelesrész sem járhat. A kitagadás 
érvényességének a megítélése min-
denképpen szakember feladata.

Előfordul az is, hogy az örök-
hagyó a halála előtti időszakban 
elajándékozza valamely vagyontár-
gyát, többnyire ingatlanát. Ilyen ese-
tekben segíthet az a szabály, hogy a 
kötelesrész alapjához az örökhagyó 
által a halálát megelőző 10 éven be-
lül elajándékozott értékek is hoz-
zászámítandók. Gyakran az örökös 
csak a hagyatéki eljárás során szem-
besül azzal, hogy valamely ingatlan 
már nem is volt az örökhagyó tulajdo-
na, hanem azt korábban elajándékoz-
ta. Meg kell vizsgálni ilyenkor, hogy 
a valamikori ajándékozási szerződés 
érvényes-e, és ha igen, akkor mikor 
keletkezett. Ha 10 éven belül keletke-
zett, akkor a kötelesrész iránti igényt 
lehet érvényesíteni.

A kötelesrész és kitagadás sza-
bályai szerteágazóak. Mindenképpen 
indokolt, hogy amennyiben felmerül, 
hogy valakinek az örökrészét végren-
delettel elvonták, az vegye igénybe 
szakember segítségét, hogy a lehető-
ségeiről tájékozódjon.

dr. moravcsik krisztina

BőveBBen: 

moravcsik.hu

B S C :  Nagyházi Bence 
országos csúcsot úszott

2022. október 22. napja beírta magát a Bu-
daörsi Sport Club Úszó Szakosztályának 
történetébe. Ezen a napon csapatunk egy 
kisebb része Százhalombattán versenyzett a 
MATRICA Kupa I. fordulóján. A versenyen 
Nagyházi Bence, 2012-es születésű ver-
senyzőnk korosztályos országos csúcsot 
úszott a jelen magyar úszósport egyik ki-
rályi számában 200 méter pillangón. Ezzel 
a 2:39,73-as időeredményével Bence 3 má-
sodperccel döntötte meg a korábbi rekordot 
és olyan sztárúszók sorába iratkozott fel 
mint Cseh László vagy Milák Kristóf. 

BSC női asztalitenisz: egyedüli
 magyarként az Európa Kupán

Az SH-ITB Budaörsi Sport Club csoportgyőztesként jutott be az 
Európa Kupa kieséses szakaszába.
Minden eredményt vagy továbbjutást a csapat egésze éri el, de a mos-
tani mérkőzések kapcsán ki kell emelni Póta Georginát, aki mind a 
négy mérkőzését megnyerte. 
A Budaörsi Sport Club egyedüli magyar csapatként folytathatja az Eu-
rópai kupaszereplést, képviselve ezzel az egyesületet, Budaörs városát, 
a támogatókat és a teljes magyar asztaliteniszt.

Udvardy Panna 
a világranglistán a 86.

Udvardy Panna a Budaörsi Sport Club teniszezője jelenleg az egyik 
legsikeresebb magyar versenyző. Ez most nem igazán jó hír, hogy hat 
helyet rontott a világranglistán, így a 86. helyen áll. 

Megnyílt a Magyar Kosárlabda 
Múzeum Budaörsön

A kosárlabdát a 110 évvel ezelőtti hazai megjelenésétől kezdve a nap-
jainkig bemutató állandó kiállítás összeállítására az MKOSZ Lugossy 
Norbertet, a Magyar Kosárlabda Archívum Alapítvány kurátorát és 
Dobor Dezső sportriportert kérte fel. Az egykori kosarasok, családja-
ik, a klubok közreműködtek a múzeum létrejöttében, és számos em-
léktárggyal gazdagították azt. A 300 négyzetméteres, interaktív eleme-
ket is tartalmazó, Magyarországon egyedülálló tárlat olyan különle-
gességeket rejt, mint az Európa-bajnok magyar férfi válogatott 1955-ös 
Eb-döntőjének eredeti jegyzőkönyvét, amelyet a FIBA főtitkára hozott 
el a tavaszi székházavatóra. 
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Sütőtökös muffin Halloweenre

A HOLLÓSY CUKRÁSZDA 

2000-2000 forintos utalványát nyerték: 

Herendi Ferencné, Tigyi Attila,  
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MARK HADDON • SIMON STEPHENS

a kutya különös
esete az éjszakában

RENDEZŐ CSÁBI ANNA
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