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Budaörsi Napló

37 
LAKÁS

1500 m2 
IRODA

mbingatlan.hu

ALUMÍNIUM-FA
ABLAKOK

OKOSOTTHON  
MEGOLDÁSOK

GEOTERMIKUS  
HŰTÉS ÉS FŰTÉS

PENTHOUSE LAKÁSOKHOZ 
AJÁNDÉK JAKUZZI

BALOGH LÁSZLÓ
ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ

+36 20 343 7773
edisoncenter.hu

ÚJ OTTHONT KERES?  
IRODÁT SZERETNE? 
VÁSÁROLJON GEOTERMIKUS OKOSOTTHONT 
BUDAÖRS SZÍVÉBEN!

5%-os
ÁFA

Nálunk még

a lakásokra!

Koronavírus
Lassacskán normalizálódik
 a helyzet

4. 
oldal 

Újra indult 
az egynapos sebészet

éled az erdő
 
a tűz után8. 

oldal 

táborozási
A J Á N L ATO K   N YÁ R R A

N A P O N TA  TÖ B B , 
F R I S S  C I K K  A
w w w. 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 !

Kövessen bennünket a        acebookon is!

13. 
oldal 



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.

  

HOL? 
Budaörs, 

Szabadság út 137. 
(fsz. a parkra néző oldalon)

NYITVA:  

h.-cs.: 930 – 1700  

p.: 930 – 1500 

Fénymásolás

Nyomtatás

Egyéb időpont 
telefonon 

egyeztethető 
 

06 30/645-4643  
vagy 

06 30/192-6676
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A KERÉKPÁROZÁS  
SZERELMESEINEK:

INTERSPORT BUDAÖRS – A TESCO ÉS A KIKA MELLETT

Érvényes 2020. 06. 10 – 15. között, ill. a készletek erejéig.

 Futamidő 12 hónap.  
 Hitelösszeg: 50.000 Ft és 1.500.000  Ft között.

 Önerő: 50.000 Ft és 400.000 Ft között 0%,  
 400.001 Ft felett min. a vételár 20%-a.

Érvényes az áruházban megjelölt termékekre. Az IS Sport Bt., 
az INTERSPORT HU Kft. és az SPG Sportcikk Kft. a Cofidis 
Magyarországi Fióktelepének hitelközvetítőjeként jár el.

0% THM

iSUP 300  
(Standup Paddle szett)
Csúszásmentes felülettel 
kialakítva. Tartozékok: 
evezőlapát, pumpa,  
tartózsák, javítókészlet.  
Méretek: 305 × 84 × 15 cm,  
max. terhelhetőség 130 kg.
[1732075]

149.990,- 119.990,-

12 HÓNAPOS IDŐTARTAM

14.999,-
/hónap

0 % THM
AKÁR 12 HÓNAP FUTAMIDŐ

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL

Life Comp férfi/női crossbike
Váz: Alu 6061; váltó: 24 sebességes Acera; fékek: Shimano 
BR-MT200; villa: Suntour NEX SF20; hajtókar: Shimano FC-
TY501/Shimano FD-TY710. [1906034] [1905041]

219.990,- 179.990,-
12 HÓNAPOS IDŐTARTAM

19.999,-
/hónap

0 % THM
AKÁR 12 HÓNAP FUTAMIDŐ

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL

OPCIONÁLIS  
ÜLÉSTÁMASZTÉK  
KAJAKOZÁSHOZ

DUPLAFALAS  
KONSTRUKCIÓ

VILLA:
SUNTOUR NEX SF20

VELETEK
VAGYUNK

!

HU_INS_Budaoers_Magazin_Mai20_180x262.indd   1 28.05.20   15:24
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A P O LG Á R M E S T E R U TO L S Ó 
H E T I  KO R O N AV Í R U S M I AT T I  Ö S S Z E F O G L A LÓ J A

„Lassacskán normali zá
lódik a helyzet  
az élet minden területén.”

A veszélyhelyzeti korlá-
tozások enyhítése új 
szakaszába érkezett. 
Ismét végeznek egyna-
pos sebészeti beavatko-
zásokat az Egészségügyi 
Központban. Kinyitott 
minden óvoda és bölcső-
de, június 16-tól pedig 
megtarthatók a gyer-
mek- és ifjúsági tábo-
rok. A maszk viselése 
azonban továbbra is 
kötelező az üzletekben 
és a tömegközlekedési 
eszközökön.

Kedves Budaörsiek!

Némi megkönnyebbüléssel 
vegyes aggodalommal nézünk 
az elkövetkező hetek elé. Tudjuk, 
értjük, hogy újra kell indítani 
az országban az életet, de nem 
vagyunk egészen nyugodtak. Ez 
a vírus már eddig is sok megle-
petést okozott az egész világon, 
a szakértők továbbra is csak 
különböző forgatókönyvekben 
gondolkodnak, bizonyosat senki 
nem tud.

Van, aki szerint nyárra tel-
jesen eltűnik a vírus, de az is le-
het, hogy a kapcsolatok növekvő 
száma már a közeljövőben jár-
ványgócokat robbant be. Mások 
szerint az is elképzelhető, hogy 
csak ősszel tér vissza, ha egyálta-
lán. Jelenleg úgy néz ki, hogy az 
országban az átfertőzöttség alig 
éri el az 1 százalékot. Budapes-
ten és közvetlen közelében való-
színűleg magasabb az arány. Az 
oltóanyag még messze van, csak 

a józan eszünkben és egészséges 
óvatosságunkban bízhatunk.

A hét legfontosabb kormány-
zati intézkedései az óvodákat, is-
kolákat érintik. Hétfőtől, május 
25-től a budaörsi bölcsődék és 
óvodák is a veszélyhelyzet előt-
ti szokásos rendben működnek 
tovább.

A magunk részéről mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy a hétfői kezdéshez bizton-
ságos körülményeket teremt-
sünk a gyermekek számára. Va-
lamennyi óvodai és bölcsődei 
dolgozónál, azaz 215 főnél elvé-
geztettük a koronavírus-teszte-
lést. Öt, egyébként tünetmentes, 
munkatársunknál lett pozitív a 
gyorsteszt. (Náluk is a második, 
nagyobb pontosságú teszt már 
negatív lett – a szerk.) Az intéz-
mények helyiségeit, felszerelé-
seit és a játékokat alaposan fer-
tőtleníttettük.

Kérjük, hogy akik szeret-
nék bölcsődébe, óvodába vinni 
gyermeküket, a megelőző mun-

kanap reggel 9 óráig jelezzék ezt 
a szándékukat az intézmény-
ben. Fontos, hogy az intézmény-
vezetők által bevezetett, elsősor-
ban a gyermekek érkezéséhez és 
elviteléhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedéseket mindenki vegye 
komolyan és tartsa tiszteletben!

Június 16-tól a gyermek- és 
ifjúsági táborok – napközi és ott 
alvós szervezésben egyaránt – 
megtarthatóak. Megjelentek a 
helyi lapokban a budaörsi nyári 
táborok ajánlatai is.

Az iskoláknál már van némi 
bizonytalanság. Egyrészről azt 
tartalmazza a péntek éjjel meg-
jelent kormányrendelet, hogy jú-
nius 15-ig folytatódik a digitális 
oktatás, de közben az iskolákban 
felügyeletet is kell biztosítani a 
tanulóknak, ahol akár kiscsopor-
tos felzárkóztató foglalkozás is 
tartható. Sok tanárral együtt kér-
dezem, hogyan lehet egyszerre a 
kettőt csinálni?

A héten Budapest és több vá-
ros – köztük Budaörs is – nyílt 

2020- R A 
A T E R V E Z E T T 
K I A DÁ S O K AT 

2 MILLIÁRD 
FORINTTAL 

CSÖKKENTETTÉK
Wittinghoff Tamás polgár-

mester volt az új tv2040 első 
interjú alanya Kállai Lajos főszer-
kesztőnek a június 1-jén 18 óra-
kor élőben látható műsorban. 
A riporter egyebek között arra 
kérdezett rá, hogy milyen ösz-
szeget fordított eddig Budaörs 
a koronavírussal kapcsolatos in-
tézkedésekre. Mintegy 100 millió 
forintot – tudtuk meg -, ebből 
költöttek az időseknek és rászo-
ruló gyerekeknek az étkeztetésé-
re, gyógyszerre, a családorvosnak 
védőfelszerelésre, egyebekre. A 
polgármester hozzátette, hogy a 
védekezéshez nagy szükség volt 
a társadalmi összefogásra is. És 
úgy kellett a rendkívüli helyzet 
miatt plusz 100 millió forintot 
kigazdálkodni, hogy a magyar 
állam eközben 170 millió forintot 
vont el (a gépjárműadót – szerk.) 
az önkormányzattól. „Ezzel azon-
ban még nincs vége” – folytatta 
Wittinghoff Tamás -, hiszen a jövő 
évi állami költségvetési tervezet 
szerint megnő a Budaörsöt már 
eddig is kiemelten sújtó úgyne-
vezett „szolidaritási hozzájárulás”, 
és ezen a címen mintegy 3,5 
milliárd forintot kell majd a tele-
pülésünknek az államkasszába 
befizetni. Mindezek okán az idei, 
2020-as önkormányzati költség-
vetést úgy „szabták át”, hogy a 
tervezett kiadásokat 2 milliárd 
forinttal csökkentették, illetve 1 
milliárd forint tartalékot kívánnak 
képezni az év végig, hogy 2021 
januárban ne legyen üres a kasz-
sza. Azt azonban most még nem 
látják, hogy – mivel az iparűzési 
adó bevallási határidejét a kor-
mány kitolta a szeptember 30-ig 
– az év hátralévő részében meny-
nyi helyi bevétel folyik be. Mind-
ezért idén „jelentősen visszafog-
tuk és visszafogjuk a működési 
költségeket is”,   illetve tervezett 
beruházások maradnak el – de-
rült ki a tévéinterjúból.                  EE
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T V2040,  I S M E R Ő S A R CO K K A L

Elindult az új 
budaörsi televízió

 
Június 1-jén18 órakor 
elindult az új budaörsi 
televízió, a TV2040. 
Ismerős arcokkal és han-
gokkal találkozhatunk, 
hiszen a BVTV korábbi 
munkatársai készítik a 
műsorokat.  A változás 
hátterében minden 
bizonnyal a BVTV tulaj-
donosi változásának 
vitatott története áll. 

 A tévé főszerkesztője, Kál-
lai Lajos, aki az első adás-

ban elmondta, hogy “2040 Buda-
örs irányítószáma, a TV2040 
pedig Budaörs új televíziója. 
Hosszú előkészítés után indul a 
műsorunk, amit egyelőre csak a 

Digi hálózatán láthatnak, de 
bízunk benne hogy hamarosan 
a UPC/Vodafone és majd a Tele-
kom rendszerén is. De addig is 
követhetik az interneten is élő-
ben, a TV2040 youtube csator-
náján és ott rögzített formában is 
elérhető lesz minden saját gyártá-
sú műsorunk, az adás után nagy-
jából egy óra múlva. Lesz honla-
punk is a tv2040.hu, de nem 
szeretnénk versenyezni a budaör-
si hírportálokkal, így ott nem hí-
reket olvashatnak, hanem a mű-
sorainkat láthatják, illetve 

azokkal kapcsolatos információ-
kat olvashatnak.

A TV2040, a budaörsi közös-
ség televíziója, működtetőnk 
közintézmény, a Jókai Mór Mű-
velődési Ház. A televízió létre-
hozása is közösségi tevékenység 
volt, jó néhányan segítették a 
munkánkat fizetés nélkül, azért, 
hogy méltó televíziója lehessünk 
a városnak. A stúdió hátterének 
kialakításában, a berendezésben, 
az úgynevezett főcímek, felira-
tok, szóval a látványvilág kialakí-
tásában is segítettek. És közösen 
készül majd a műsor is civil 
segítőkkel, meg természetesen 
a nézőkkel, hiszen minden véle-
mény, javaslat vagy kritika fontos 
számunkra. Ezeket már most is 
megírhatják nekünk. Leggyak-
rabban hét közben, a 7közben 
című műsorunkkal jelentkezünk, 

indulásként a nyári hónapokra 
és a lecsengő járványhelyzetre 
tekintettel még csak hétfőnként 
és péntekenként, aztán szept-
embertől sűrűbben. Minden 
nap este 6 órakor kezdődik az 
adásunk, napközben ismétlése-
ket és képújságot láthatnak.

A tévé elindításában nagy 
szerepe volt az önkormányzat-
nak, köszönet ezért, mégsem 
kell, hogy a szócsövük legyen. 
Ezért azt ígérhetjük, hogy ke-
mény, de korrekt kérdéseket fo-
galmazunk meg.”

levélben fordult a kormányhoz. 
Ebben, többek között leszöge-
zik, hogy a koronavírus-járvány 
elleni védekezés második sza-
kasza és a járvány nyomában 
érkező gazdasági és szociális 
válság kezelése csak a kormány 
és az önkormányzatok közös 
feladat- és tehermegosztásával 
lehet sikeres.

Ezért kérjük, hogy az ön-
kormányzati szövetségekkel 
való egyeztetések lefolytatása 
nélkül a Kormány ne hozzon 
döntést az önkormányzatokat 
érintő kérdésekben! Az önkor-
mányzatoktól további forrást ne 
vonjanak el, a korábban elvont 
forrásokat a veszélyhelyzet el-
múltával, egyeztetett ütemezés-
sel fizessék vissza, és számol-
janak el a védekezésre költött 
közpénzekkel.

A levélben szerepel az a ja-
vaslat is, hogy a szociális krízis-
helyzet kezelésére hozzon létre 
a Kormány az önkormányza-
tokkal közös pénzügyi alapot. 
Az alap felhasználása az önkor-
mányzatokkal egyeztetve, az ön-
kormányzatok ellátórendszerein 
keresztül történjen. Kérjük azt 
is, hogy folyamatosan tájékoz-
tassák az önkormányzatokat 
az őket is érintő kormányzati 
döntésekről, a járvány elleni vé-
dekezés irányításáról és a valós 
járványhelyzetről.

Budaörsre visszatérve, ezen a 
héten már kinyitottak az üzletek, 
megindultak a szolgáltatások, 
megnövekedett a forgalom a vá-
rosban.

Minket is érint, hogy a BKV 
járatain a szájmaszk ezután is 
kötelező, a kesztyű javasolt. Az 
üzletekben országszerte, tehát 
nálunk is kötelező a szájmaszk 
vagy más, a szájat-orrot eltaka-
ró textil viselése.

Kinyitott a BTG ügyfél-
szolgálata, hétfőn, szerdán és 
pénteken már személyes ügyfél-
fogadást is biztosítanak, de el-
sősorban a telefonos vagy elekt-
ronikus ügyintézésre kérik az 
ügyfeleket.

Az önkormányzati veszély-
helyzeti adományszámlára már 
6,5 millió forint érkezett. A 
pénz feléből – 3 440 993 Ft érték-
ben – 2200 adag ételt vásárolt az 

önkormányzat a budaörsi idősek 
részére. A fennmaradó összeget 
maszkok beszerzésére szánjuk. 
Köszönjük az adományozók 
hozzájárulását közös erőfeszíté-
seinkhez, továbbra is számítunk 
a budaörsiek szolidaritására!

Itt szeretném jelezni, hogy 
eddig a járványhelyzetre tekin-
tettel az étkeztetési szolgáltatást 
az idősek számára ingyenesen 
végezte az önkormányzat. Júni-
us hónaptól kezdődően ezt már 
nem tudjuk mindenkinek bizto-
sítani, csak annak, aki szociális 
helyzete miatt arra rászorult. Ké-
rem, hogy a szociális helyzetük 
alapján segítségre szoruló 70 év 
felettiek ingyenes étkezés iránti 
igényüket május 29-ig jelentsék 
be telefonon a 06/80-180-001 
zöldszámon. 

Az elmúlt hét végéig Budaör-
sön 119 esetben rendeltek el ha-
tósági járványügyi felügyeletet, 
jelenleg 21-en vannak hatósági 
karanténban. Az Egészségügyi 
Központ udvarán lévő tesztállo-
máson múlt héten összesen 108 
tesztelést végeztek.

Az önkormányzat gyógyszer-
vásárlást 161, élelmiszer bevásár-
lást 82, mindkettőt 30 fő részére 
biztosított. A héten ételt naponta 
587 idősnek és 299 gyermek-
nek szállítottunk ki. Az óvodai 
ügyeletet 50 gyermek, a bölcső-
dei ügyeletet 18 gyermek vette 
igénybe.

Erre a hétre jutott az a jó hír, 
hogy az újraindult egészségügyi 
szakellátás mellett az Egészség-
ügyi Központban ismét végez-
nek egynapos sebészeti beavat-
kozásokat is.

Lassacskán normalizálódik 
tehát a helyzet az élet minden 
területén. Rajtunk is múlik 
azonban, hogy ez miként foly-
tatódik. Mert a járványveszély 
ugyan lecsökkent, de nem múlt 
el teljesen. Mindennapi életvite-
lünk során be kell tartanunk a 
szükséges járványügyi előíráso-
kat és higiéniai tanácsokat an-
nak érdekében, hogy nyugodt, 
békés, vírusmentes nyarunk 
lehessen.

Vigyázzanak magukra, vi-
gyázzunk egymásra!

2020. május 25. 

 Wittinghoff tamás, polgármEstEr
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G A S Z T R O É L M É NY A S T E A K ,  G R I L L ,  B B Q S Z E R E L M E S E I N E K

Repülős étterem Budaörs szívében 
A Flyby Prémium 
Húsbolt mára komoly 
népszerűségnek örvend 
Budaörsön. Nemcsak a 
helyi lakosok kedvelik, 
hanem a környező tele-
pülésekről és 
Budapestről is egyre 
többen járnak ide. 
Mégis sokan meglepőd-
nek azon, hogy a hús-
bolt fölött az emeleten 
is igazi gasztronómiai 
gyöngyszem, egy 
steakhouse étterem 
működik.  Vécsei Csabát, 
a FLYBY Steakhouse 
étterem tulajdonosát 
kérdeztük. 

Mesélne  
a kezdetekről?

Február 2-án nyitottunk. 
Szakmai igényességgel, a leg-
nagyobb odafigyeléssel készül-
tünk a nyitásra, amit az is jelez, 
hogy a barbeque és steak szak-
ma legjobb séfeit hoztuk össze 
csapatunkba. Több hónapig 
tartó belső képzéssel tökélete-
sítettük magunkat, és módo-
sítgattuk konyhai technológi-
ánkat, hogy nyitásra valóban a 
maximumot tudjuk adni. Az ét-
lap összeállítása nagyon komoly 
csapatmunka volt, amelybe 
mindenki tudása legjavát adta. 
Újra és újra főztünk, sütöttünk 
mindent, mire mindannyian elé-
gedettek voltunk az eredmény-
nyel. Ez persze a kemény munka 
mellett nagyon jól összeková-
csolta a csapatot, és hát valljuk 
be, egyre finomabbakat ettünk 
mi magunk is… Hatalmas szak-
mai segítséget kaptunk Szabó 
Ferenc nemzetközileg elismert 
séftől. 

A nyitás után éttermünk híre 
hamar elterjedt az igazi steaket 
kedvelők körében. Visszatérő 
vendégeink szívesen kóstolták 
végig étlapunk kínálatát, sőt 
többeknek már bejáratott törzs-
asztala is volt. Teltházas esték 
jelezték, hogy jó úton járunk. És 
ekkor jött március közepe…

Hogyan kezelték a válság 
okozta helyzetet?

Egy éppen felfutó étterem 
bezárása nehéz döntések sorá-
val járt. A csapattal az összes le-
hetséges lépést alaposan meg-
fontoltuk, és arra jutottunk, 
hogy nem indítjuk el ételeink 
kiszállítását. Úgy éreztük, hogy 
az általunk felállított elvárása-
inkkal ez nem összeegyeztethe-
tő, még a legjobban kivitelezett 
kiszállítással sem. Ilyen elvá-
rásunk például, hogy a grillről 
lekerülve a steak legkésőbb 40 
másodpercen belül a vendég 
asztalán van. Hát ezt nehéz len-
ne megoldani.

Viszont csapatunk és csa-
ládjuk egzisztenciáját sem ve-
szélyeztethettük, így teljesen 
átalakítottuk a beosztásunkat. 
A srácok az étteremből lemen-
tek a húsboltba és segítettek 
amiben csak tudtak. Dolgoztak 
a hentesek mellett a gyártás-
ban és hamar népszerűek lettek 
a pult mögött is, ahol hasznos 
főzési és sütési tanácsokat tud-
tak adni a vásárlóknak. Nagyon 
hálás vagyok nekik ezért a hoz-
záállásért.

Minden rosszban van valami 
jó. Nos, ránk ez valóban igaz, 
mert a jó visszajelzések miatt az 
étterem immár második nyitása 
után is mindig lesz egy séf lent 
a boltban is.

A FLYBY név, az étterem 
berendezése, a reptéri 

irányítótoronyra hasonlító 
látványgrill kialakítása mind 
a repüléssel kapcsolatos. 
Miért éppen a repülés?

Gyerekkorom óta vonz a re-
pülés minden formája. Magam 
is majdnem 20 éve repülök, ha 
belefér az időmbe. Egyetem 
alatt kezdtem gyalogsárkány-
nyal, majd ultrakönnyű, később 
különböző motoros repülő tí-
pusokon repültem. Sőt, mára a 
repülés már több mint hobby. 
Ráadásul Budaörs neve is össze-
forrt a repüléssel. 

A steakhouse étterem kiala-
kításánál feleségem tanácsát 
fogadtam meg, aki azt mondta, 
hogy vigyem bele azt ami tény-
leg rám jellemző, hogy ne csak 
egy átlagos étterem legyen. Hát 
így lett a Flyby Steakhouse egy 

igazi repülős étterem, ahol min-
den szegletben valami megle-
petés várja a vendégeket. Pont 
a múlt hétvégén tartotta nálunk 
esküvőjét egy nagygépes kapi-
tány barátunk, és számos híres 
pilóta látogat hozzánk rendszere-
sen. Nekik hamarosan egy büsz-
keségfalat fogunk berendezni.

Mondana egy pár szót az 
étterem kapacitásáról 

és a konyhai technológiáról?

Az étterem alapvetően 40 fő 
befogadására alkalmas. Jelen-
leg ezt jelentősen lecsökkentet-
tük, hogy az asztalokat kellően 
messze tudjuk rakni egymástól. 
Emellett van egy 10 fős külön-
termünk is, ahol családi rendez-
vényt vagy üzleti ebéd-vacsora 
megbeszélést is lehet tartani. 

Az épület kivitelezésében 
a lehetőségekhez képest igye-
keztünk budaörsi cégekkel dol-
gozni. A konyhatechnológiát 
például a Coninvest szállította, 
ami nem volt egyszerű feladat, 
mert a próbasütések során szá-

mos módosítást kértünk. Külön 
büszkeségünk az egyedi fa-
szenes grillünk, amelyet a BBQ 
Expedition cég gyártott nekünk. 
Érdemes hát bekukkantani a 
látványkonyhába az üvegen ke-
resztül.
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Milyen az étlapjuk és kik 
állnak mögötte?

Arra törekedtünk, a túlzott vá-
laszték ne nyomja agyon a tartal-
mat. Magam sem szeretek hosz-
szasan lapozgatni egy étlapban, 
inkább a gyorsan áttekinthető 
optimális választékot kedvelem. 

Steakjeinket akár nyolc módo-
zataiban képesek vagyunk meg-
sütni, ezzel a legkifinomultabb 
igényeknek is megfelelni. Nekem 
a kedvencem a rib-eye, medium-
rare módozatban, de nemrég 
találtam rá a Hortobágy Angus 
hátszínre, amelyet szárazon érle-
lünk. Ez felveszi a versenyt a világ 
legjobb steakjeivel.

Feleségem esküszik a BBQ ka-
csamellre, a gyerekeim természe-
tesen az angus burgerre. 

A beszállítóinkat akárcsak lent 
a boltban nagy odafigyeléssel 
választjuk ki. Csak a legjobbakkal 
dolgozunk együtt. Saját érlelésű 
steakjeink a legkomolyabb szak-
mai elvárásnak is megfelelnek. De 
azok is megtalálják nálunk ked-
venc fogásaikat, akiket nem hoz 
lázba egy gyönyörű T-bone vagy 
filet mignon. A kiváló csirke, ser-
tés és kacsa ételek mellett még a 
vegetáriánusok is nagyon finom 
fogásokból választhatnak.

Séfjeink igazi gasztro-őrültek a 
szó legjobb értelmében. Egy-egy 
nehéz nap után még otthon is al-
kotnak valami szépet, vagy ahogy 
ők mondják, molyolnak. Nagyon 
büszke vagyok rájuk. 

A konyha motorja Boros Gá-
bor BBQ séf, Zsidákovits Richárd 
mesterszakács, Dömők Zsolt 
kreatív séf, Szappanyos Viktor, 
Paulovits Richárd steak séfek és 
Kordély Dániel. Nevük ismert és 
elismert a gasztronómiában, szá-
mos könyvben szerepelnek, vagy 
saját követőtáboruk van a világ-
hálón. Érdemes kicsit böngészni...

Milyen a vendégtáboruk, kik 
a visszatérő vendégeik?

Mindenkit szeretettel vá-
runk, aki nagyon jót akar enni 
és egy igazán igényes, de nem 
feszengős helyre vágyik. Nálunk 
ugyanolyan jól érzik magukat a 
laza pilóták, a kisgyerekes szülők 
vagy az öltönyös üzletemberek. 

Az épületben van három bé-
relhető tárgyalótermünk. Bízunk 
benne, hogy hamarosan ismét 
megtelnek, és egy üzleti tárgya-
lás sikeréhez nagymértékben 
hozzájárulhat egy kiváló ebéd, 
vagy vacsora.

Az elégedett vendégek, a po-
zitív visszajelzések mind mind 
megerősítenek abban, hogy 
érdemes volt létrehozni ezt az 
éttermet. Büszke vagyok arra, 
hogy részese lehetek ennek az 
alkotó folyamatnak. 

Hatalmas parkolójuk van 
az udvaron. Talán több is 

mint parkoló.

Igen. A kényelmes parkolás 
alapvető elvárás, és hamarosan 
szeretnénk egy gasztro rendez-
vényt is tartani itt a steak, grill, 
BBQ szerelmeseinek. Sőt steak 
sütési, grillezési tanfolyamra is 
kaptunk már felkérést. Úgyhogy 
lesz mit tennünk és lesz mit en-
nünk a nyáron.

Étterem, húsbolt, tárgya-
lók. Hogyan férnek meg 

egymással?

Mindegyik szerves része az 
egésznek. Nagy öröm látni, hogy 
egy tárgyalás és ebéd után, még 
beugranak a vendégek a hús-
boltba is, hogy az otthoniak se 
maradjanak ki a finomságokból. 

FLYBY 
Steakhouse

Károly király utca 28. 
E-mail:  reservation@flyby-

steakhouse.hu 

Tel.: +36 30 335 20 88
 

https://flyby-steakhouse.hu/
#asztalfoglalas

 
#flybysteakhouse
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SOK AN HÓNAPOK ÓTA ÉLTEK FÁ JDALOMMAL AZ ELHALASZTOT T BEAVATKOZÁSOK M I AT T

újra indult az egynapos sebészet
A Vállcentrum teamjei 
tavaly több mint ötszáz 
operációt hajtottak 
végre a budaörsi egyna-
pos sebészeten. A koro-
navírus-járvány miatt az 
egynapos ellátás is 
kényszerszünetet tar-
tott; az újrainduláskor 
az ortopéd sebészek 
elsőként álltak sorom-
póba. A csapat vezetőjé-
vel, dr. Gulyás Károly 
főorvossal elsősorban az 
ellátás biztonságáról 
beszélgettünk, de szóba 
kerültek például a 
„maszkos rendelés” 
nehézségei is.

 Mivel töltötte az elmúlt idő-
szakot?
Márciusban először a műtétekkel 
kellett leállni, utána a rendelések-
kel. Az utóbbiak egy kicsit hama-
rabb nyitottak újra. Időközben 
természetesen szervezni kellett 
a dolgokat, hogy meg tudjunk 
mindenkit tartani a csapatból. 
Válságmenet volt, részben pedig 
otthoni feladatok.

 Végre Ön is közelebbi isme-
retséget köthetett családjával…
Három gyermekem van, mind a 
három alsó tagozatos, bőven volt 
otthon teendő. Szeretünk együtt 
lenni, de most pár dolgot lefek-
tettünk, amire korábban nem 
jutott idő. Az oktatás vette át a 
főszerepet. A gyerekek eddig is 
versenyszerűen sportoltak, most 
ez is ránk hárult. Mi voltunk a 
tanárok, mi voltunk az edzők, mi 
voltunk gyakorlatilag minden, 
ami őket körülveszi. Rengeteget 
sportoltunk velük, hogy fenn-
tartsuk az erőnlétüket. Nekem 
persze közben be kellett mennem 
a kórházba egy-egy bonyolultabb 
esetet megoperálni, mert teljesen 
nem áll le az élet ilyenkor se. A 

karantén pár balesettípust gya-
koribbá tett: válltörések, hiszen 
egyre többet bicikliznek az em-
berek, vagy a ház körüli munka, 
kerti munka során elszenvedett 
sérülések. Ezeket a traumatológi-
ai eseteket muszáj ellátni.

 Miután lehetővé vált az egy-
napos ellátás újraindítása, a 
Vállcentrum csapata rögtön 
munkába állt. Az első műtéti na-
pon, május 18-án már műtöttek.
Nagyon vártuk, hogy megnyis-
son az egynapos sebészet. És a 
betegeink is: sokan már régóta 
fájdalommal éltek, arra várva, 
hogy végre megoperáljuk őket. A 
két hónap kiesés sok szenvedést 
jelent a mindennapokban.

 Milyen rendkívüli óvó rend-
szabályok léptek életbe?
A budaörsi egynapos sebészet a 
járványügyi felkészülés tekinte-
tében is kiemelkedik a hazai me-
zőnyből. Az intézmény nagyon 
hamar felkészült, követte a leg-
újabb irányelveket, szakmai pro-
tokollokat, bevezette a szükséges 
intézkedéseket. Gyakorlatilag 
elsőként állt fel az országban, és 
kezdte újra a műtéti tevékenysé-
get. Rengeteget dolgozott azon, 
hogy a folyamat biztonságos is 
legyen. Az Egészségügyi Központ 
higiénikusa folyamatosan jelen 
van, ellenőrzi a szabályokat, ta-
nácsokat ad. Nekem mint orvos-
nak ez könnyebbség, mert van 
egy felelős személy a műtőben, 
aki csak azzal foglalkozik, hogy 
az összes járványügyi szabály be 
legyen tartva. Az egészségügyi 
személyzeten rendszeresen elvég-
zett koronavírusteszt szintén pár-
ját ritkítja. Mindenkiről tudjuk, 
hogy negatív a teszteredménye, 
így a betegek biztonságos környe-
zetbe érkeznek.

 A szükséges védőeszközök 
rendelkezésre állnak?
Míg korábban kétszáz forintos 
maszkban dolgoztunk, most 
FFP-2-es maszkokat használunk 

a műtét során. Van arcvédő ple-
xi is előttünk. Ezzel nemcsak 
magunkat, hanem a beteget is 
védjük: bár ő alszik, a steril kör-
nyezet biztosítja, hogy ne kapjon 
el semmilyen betegséget. A vé-
dőfelszerelések persze rengeteg 
pluszpénzbe kerülnek, az emlí-
tett tesztekről nem is szólva. Nem 
csoda, hogy számos intézmény 
inkább kivárja, hogy a járvány-
ügyi szabályok tovább enyhül-
jenek, sokan csak ősszel fognak 
elindulni. Azt is meg kell említe-
ni, hogy a Budaörsi Egészségügyi 
Központ a válság alatt folytatta a 
fejlesztést, a beruházásokat. Mi a 
napokban újabb, 24 millió forint 
értékű atroszkópos tornyot ka-
punk, így ezentúl a két műtőben 
párhuzamosan folyhatnak olyan 
műtétek, amelyekhez erre a kor-
szerű eszközre van szükség.

 Sokan már nagyon várták, 
hogy beinduljon az egészségügyi 
ellátás, mások, érthetően, to-
vábbra is ódzkodnak rendelőin-
tézetbe menni.
Az emberek egyre inkább bíznak 
a biztonságban. A rendelésen, 
főleg az elején, előfordult, hogy 
páciensek az online vizsgálatot 
választották, de ezt egyre inkább 
felváltja a normál orvos-beteg 
találkozás. A betegek arra is na-
gyon várnak, hogy meg lehessen 
őket operálni. Az egészségügyi 
nyitás azonban fokozatos, hosz-

szú várólisták keletkeztek, és ezek 
bizony még hosszabbak lesznek, 
mert a kórházakban jelenleg is 
csak körülbelül az egyharmadát 
szabad elvégezni a korábbi mű-
téteknek. Úgy gondolom, ebben 
a következő hónapokban is csak 
lassan lesz változás, az egynapos 
sebészetekre pedig komoly fel-
adat vár.

 Az egynapos ellátásba ho-
gyan lehet most bekerülni?
Egyre több olyan beteg van, aki a 
karanténból kiszabadulva tudni 
szeretné, mi a baja – amit egy-két 
hónapon keresztül halogatott. A 
járóbeteg-ellátásban telefonos 
szűrőrendszer van érvényben. Ha 
a telefonos konzultáció alapján 
úgy ítéljük meg, hogy szükséges 
és lehetséges a személyes találko-
zás, a beteg eljön a rendelésre. Itt 
a járványügyi szabályok betartá-
sával megvizsgáljuk, és megbe-
széljük, mi a kívánatos terápia. 
Ha operációra van szükség, és 
az egyéb feltételek is adottak, ezt 
követően tudjuk előjegyezni őt 
egynapos beavatkozásra.

 Mondják: sok minden nem 
lesz úgy, mint régen volt, meg-
változik a világ. Az egészségügy 
működésében mély nyomot hagy 
majd a koronavírus-válság?
A műtétekre való felkészülésben, 
abban, hogy milyen óvintézke-
dések, milyen előzetes vizsgá-
latok kellenek, minimális lesz a 
változás. Eddig is hipersteril kö-
rülményekre törekedtünk, erre 
most még ráteszünk egy lapáttal. 
Nagyon nehéz megmondani, mi 
változik meg tartósan. Furcsa 
maszkban rendelni, furcsa nem 
látni a beteg száját. Az orvos so-
kat olvas a páciens arcáról. Most 
csak a szemét látjuk, ami persze 
szintén nagyon beszédes, de a 
reakciói sokkal inkább rejtve 
maradnak. Kicsit módosul tehát 
az orvos-beteg viszony. De sze-
rintem a világ egyéb részei na-
gyobbat fognak változni, mint az 
egészségügy. Meglátjuk!
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 M E G Ú J U L T  A Z  É T T E R E M  I S 

OPEN LOBBY 
a Holiday Inn szállodájában

Hallottak már 
 az Open Lobby-ról?  
Ha még nem, érdemes 
megnézni és megta-
pasztalni, hogy mi ez 
az Intercontinental 
Hotel Group egyetlen 
magyarországi  
Holiday Inn szállo dá-
jában. Igen, itt Buda-
örsön található az 
autópálya mellett.

A Holiday Innben az év ele-
jén teljes körűen felújították és 
átalakították a hagyományos 
szállodai hallt, de nemcsak azt, 
hiszen az Open Lobby lényege, 
hogy a recepció, a hall, az étte-
rem, a bár, a társalgók és az üz-
leti központ egyesítésével egy 
nagy nyitott, egybefüggő térben 
modernebb hangulata legyen 
az egésznek, miközben persze 
frissült a dizájn, az Interconti-
nental Hotel Group szállodalánc 
által megálmodott módon. Arról 
szól tehát az Open Lobby, hogy a 
vendégek egy nagy közös térben 
étkezhetnek, szórakozhatnak 
vagy akár dolgozhatnak is..

Ebből minket, budaörsieket 
alighanem a szálloda megújult 
étterme érint elsősorban, hi-
szen az Culinary Art Restaurant 
nemcsak a szállóvendégeket 
várja, hanem a finom falatokra 
vágyó helyi lakosokat is. Van-
nak hagyományos ételek, mint 
például a magyar gulyásleves 
vagy a szegfűgombás pulyka-
ragu, utána mondjuk fogasfilé 
tejszínes gombamártással, 
esetleg finom grillezett húsok 
és zöldségek, illetve friss, sze-
zonális saláták. De vannak olasz 
tészták, pizzák és többféle ham-
burger is, ha egy ide szervezett 
megbeszélés közben nemcsak 
innának vagy kávéznának, ha-
nem bekapnának néhány fala-
tot. Az étlap választéka igazán 
megnyerő. Az édességek között 
a hagyományos somlói ga-
luska mellett kényeztethetjük 
magunkat akár sóskaramellás 
mascarpone krémmel.

 
 Holiday Inn Budapest-Budaörs 

Rubik Ernő utca
+36 23 504 055

holidayinn.com
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KO R O N AV Í R U S I D E J É N

Nyári gyerektáborok 
Szerencsére még idejé-
ben meghozták azt a 
rendeletet, ami alapján 
lehet gyerekeknek tábo-
rokat szervezni a nyár-
ra, így a táborszervezők 
is felkészülhettek és a 
szülők is többféléből 
válogathatnak. A nyári 
táborok idén egyébként 
is nagyobb jelentőség-
gel bírnak a gyerekek 
számára, hiszen hóna-
pokig el voltak zárva 
kortársaik közvetlen 
társaságától és sokak-
nak még a mozgástere 
is beszűkült a szokásos-
hoz képest.

 A választék - bár a korláto-
zások miatt némileg csök-

kent a korábbi évekhez képest –  a 
sport, a művészetek és a termé-
szettudomány témakörök köré 
csoportosítható. Legrégebb óta, 
csaknem húsz éve minden nyá-
ron szervez művészeti táborokat 
(a képzőművészeten kívül fafara-
gó és fotós) a Budaörsi Művészek 
Egyesülete (BUM).  Rajtuk kívül 
a Csiki Pihenőkert a másik intéz-
mény, melynek több mint másfél 
évtizedes táboroztatási tapaszta-
lata van. Legnagyobb tematika 

választékkal ez utóbbi rendelke-
zik, hiszen a hely jellegéből adó-
dóan történelem témájú tábora is 
van a többi kategória mellett.

A Csiki Pihenőkerten kívül 
hangsúlyt fektet a természettudo-
mányokra a GYEREk-BErek Kör-
nyezettudatos Foglalkoztatóház is 

nyári táboraiban. De talál ezekben 
magának valót az is, aki az angol 
nyelvben szeretne elmélyülni. Ki-
fejezetten az angolra hegyezi ki tá-
borait az LCF Kids Club Budaörs 
és a Kids’ English Club.

A sporttáborokat általában a 
nagy egyesületek szervezik és ál-
talában meg is telnek a saját spor-
tolóikkal. A Budaörs Handball 
idén három turnusban szervez 
nyári tábort, ezért ott nagyobb 
eséllyel lehet még szabad helye-
ket találni. Kevésbé elterjedt a 
híre, de a város falmászó termé-
nek üzemeltetői (Spirit Boulder) 
is szerveznek gyerektáborokat, 
óvodáskorúaknak is.

Különlegességnek számít a vá-
rosban a BABtér animációkészítő 
tábora, ahol a rajz-, illetve egyéb 
technikákkal készíthetnek a gye-
rekek filmeket, de van grafikus 
és zenei táboruk is. Hasonló-
képpen nem mindennapi a Bu-
daörsi Bűvész Tábor, valamint a 
Városi Ifjúsági Klub mesetábora, 
Bakai Gyöngyi vezetésével és a 
Logischool Budaörs.

Rendkívüli élményekkel gaz-
dagodhatnak az az arra fogéko-
nyak a táncművészeti táborok-
ban, így a Tornádó Hungary hip 
hop, illetve a Stardust Musical 
and Dance School táboraiban. 
Utóbbi óráit év közben a lakóte-
lepi Közösségi Házban tartja, a 
táborának helyszínét a Budakeszi 
erdő szélére helyezi.

A  HELLO BUDAÖRS 
– KULTÚRA, GASZTRONÓMIA, PROGRAMOK 
BUDAÖRSÖN KÖZÖSSÉGI OLDAL GYŰJTÉSE

BABtér nyári animációs táborok 
június 22-26., június 29-július 3., július 6-10., 
július 13-17., július 20-24., július 27-31. 
https://www.facebook.com/events/591322861462247/

Budaörsi Bűvész Tábor 
augusztus 17-21. 
https://www.facebook.com/events/499498064273237/

Budaörsi Kézitábor 2020 
június 22-26. 
https://www.facebook.com/events/474281299931537/

Csiki Pihenőkert – Majdnem minden héten 
https://www.facebook.com/…/a.85337992468…/3248356255182942/…

Fantazmagória és Szárnyaló Fejlesztőház 
június 15-19. Horgolmány és Drámajáték Tábor 
https://www.facebook.com/events/949008995530164/ 
június 22-26. Óceánok és Tengerek mélye tábor 
https://www.facebook.com/events/172888754129031/ 
június 29-július 3. Természetjáró tábor 
https://www.facebook.com/events/2957856584333539/ 
július 13-17. Hol nem volt – kreatív, játékkészítő tábor 
https://www.facebook.com/events/252232942789738/ 
július 20- 24. Ákombákom – kreatív, alkotó tábor 
https://www.facebook.com/events/245866503345130/

Fotóstábor 07.13-17 
https://www.facebook.com/events/621599748657573/

GYEREk-BErek 
július 6-10 Harry Potter tábor 
https://www.facebook.com/events/591997001421020/ 
június 29-július 3. Angol tábor 
https://www.facebook.com/events/1178149602526987/                         >>> 
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ÖSZTÖNDÍJAS TÁBORHELYEK 

a BABTérben
A Budaörsi Animációs 
Bázis ebben az évben 
egész nyáron táboro-
kat szervez a megnö-
vekedett igényekre 
való tekintettel. 

Hogy az anyagi lehetőségek ne zárjanak 
ki senkit a táborokból, a BABTér csapata  
2 teljes ösztöndíjat ír ki az alábbi feltételekkel:
- A pályázó család  budaörsi lakhelyű lehet.
- Kérünk a gyerekektől egy motivációs leve-
let, amiben leírják, miért szeretnének jönni 
hozzánk.
- Kérünk a családtól egy bemutatkozót, 
amelyben megindokolják, miért van szük-
ségük az ösztöndíj igénylésére.
- A gyermek iskolájából egy pedagógustól 
kérünk ajánlást.

Korhatár 8-15 év.  Beadási határidő 
2020. június 20. A pályázatokat a hello@
babter.hu címünkre várjuk. Kérdés esetén 
hívják a következő számot: 0620 2999985

 
Idén az animáció mellett grafikai és ze-

nei csoportok is indulnak a 7–15 éves korosz-
tály számára. A tábori gyerekek a BABtér 300 
négyzetméterét használhatják ki, a belső 
udvaron pedig a gyerekekkel játékos kiegé-
szítő foglalkozásokat tartanak. Pihenésként 
a Primanima fesztivál legjobb gyerekfilmjeit 
vetítik le délutánonként.

A nyári táborok a BABtér kreatív heti 
foglalkozásaiból, a Primanima Animációs 
Játszóházból, valamint a grafikai és zenei 
szakköreiből nőtték ki magukat. A szervezők 
és a gyakorlott művészpedagógusok célja, 
hogy a tábor során a gyerekek el tudjanak 
merülni az egyhetes intenzív alkotómun-
kában, megéljék a kreatív tevékenységek 
örömét.

ANIMÁCIÓS 
NAPKÖZIS TÁBOR
Korcsoport: 8–14 év
Június 22.-től  július 31-ig tartanak
Naponta 8-17 óra között
Táborvezetők: Patrovits Tamás, Vezsenyi 
Tamás, Módy Luca, Somorjai-Pálvölgyi 
Nóra, Miklós Ádám

GRAFIKAI-FESTÉSZETI
NAPKÖZIS TÁBOR
Korcsoport: 7–14 év
Június 29-től  július 31-ig tartanak
Naponta 8-17 óra között
Táborvezető: Patrovits Tamás, 
animációsfilm-rendező, grafikusművész, 
művészeti oktató 
Oktatók: Somorjai-Pálvölgyi Nóra, Miklós 
Ádám és napi oktatók

ZENEI 
NAPKÖZIS TÁBOR
Korcsoport: 8–15 év
június 29-től   július 10-ig tartanak
Naponta 8-17 óra között)
A táborhoz teljesen kezdőként is 
lehet csatlakozni, de természetesen azok 
jelentkezését is szívesen várjuk, akik már 
rendelkeznek zenei- vagy hangszeres 
előképzettséggel.
Táborvezető: Kovács Gergő zenész

Igény esetén további  táborokat is 
meghirdetnek.

További információ, jelentkezés a tábo-
rokra a BABtér honlapján lehetséges, 
illetve a (+36) 20 2999 985-ös tele-
fonszámon és a nora@babter.hu címen 
és a tábor Facebook eseményéhez is 
lehet csatlakozni.

július 13-17. Fürkész tábor 
https://www.facebook.com/events/294935561509761/ 
július 20-24. Tekergő tábor 
https://www.facebook.com/events/251915712823140/ 
augusztus 3-7. Harry Potter tábor  
https://www.facebook.com/events/591997001421020/ 
https://www.facebook.com/…/a.90847586600…/1336520569865124/…

Gyermeklánc Fejlesztő Kuckó 
Június 22-26., július 6-10. 
https://www.facebook.com/events/543354873219515/

Kádár Gabriella keramikus 
június 22-augusztus 7. 
https://www.facebook.com/events/1183364138683889/

KettőPontNulla Oktatási Központ 
Részletek hamarosan: 
https://www.facebook.com/kettopontnullabudaors/posts/2666261323656918

Kids’ English Club 
Július 13-17., július 20-24., július 27-31., augusztus 03-06., 
augusztus 08.10-17., augusztus 24-28. 
https://www.facebook.com/kidsENGLISHCLUB.hu/posts/2940808956009464, 
https://www.kidsenglishclub.hu/nyari-taborok-es-intenziv-t…/

Kisművész Budaörs Alkotótábor 
Június 22-július 10. 
https://m.facebook.com/events/279739616515437/

LCF Kids Club 
Június 22-26. Világjáró tábor 
https://www.facebook.com/events/3304257492922230/ 
július 6-10. Lovagok és hercegnők 
https://www.facebook.com/events/647442872717685/ 
július 27-31. Kalózok és sellők 
https://www.facebook.com/events/186274049477049/ 
augusztus 3-7. Let’s go non holiday tábor 
https://www.facebook.com/events/623927931739860/

Logiscool Budaörs 
6 hét: június 22-július 31., augusztus 24-28., augusztus 17-19. 
https://www.facebook.com/…/a.188375190518…/2703725253191132/

Múzs-Art Kreatív Színjátszó- és alkotótábor 
Június 22-26., július 6-10. 
https://www.facebook.com/endrodi.agi/posts/10207280236681953

Nyári Művészeti Táborok 
Olajfestészeti Tábor június 22-26., 
június 29 – július 03., július 06-10., július 13-17. 
Kreatív alkotótábor augusztus 03-07., augusztus 10-14.  
Fafaragó tábor augusztus 03-07., augusztus 10-14. 
http://www.muveszetitabor.hu/

Okostorna, SmartGym, MeseRelax, Jóga és Harmónia 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3915650608507619

Spirit Boulder 
Napközis tábor: 2020. Június 15–19., 2020. Június 22-26.,  
2020. Augusztus 17-21., ·2020. Augusztus 24-28. 
Ovis tábor: 2020. Július 13-17. 
Edzőtábor: 2020. Július 27-31. 
http://www.spiritboulder.hu/nyaritabor

Stardust Musical and Dance School 
június 22-26. 
https://www.facebook.com/events/178965376867780/ 
Június 29-július 3. 
https://www.facebook.com/events/629555391171371/

Tornádó Hungary hip hop tábor 
Június 15-19. 
https://www.facebook.com/events/583135839012335/

Városi Ifjúsági Klub 
július 6-10. Pom-Pom Mesetábor 
https://www.facebook.com/events/714283942468416/ 
június 22-26. Analóg fotós tábor 
https://www.facebook.com/…/a.191688007609…/2717838298328066

>>>
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HAMVAIBÓL 
É L E T R E K E L 

A Z E R D Ő
Másfél hónappal azután, hogy 
leégett a Csiki-hegyek erdejé-
nek egy része, a fák és bokrok 
tűztől és forróságtól elpusztult 
föld feletti részei helyébe új 
sarjakat hajtottak gyökere-
ikből. A lágyszárúak közül is, 
melyek az áprilisi tűzvész ide-
jén szintén elégtek vagy akkor 
még nem indultak növekedés-
nek, sok kihajtott.

Nagypénteken, április 10-
én gyulladt ki az erdő a Csiki-
hegyek egy szakaszán, ponto-
sabban a Csik-hegy délnyugati 
oldalában. A megközelítőleg 
hat hektáron a betelepített fe-
kete fenyőkön kívül a lombos 
fák, cserjék és az aljnövényzet 
égett el, illetve perzselődött 
meg.

Hat hét elteltével azonban 
a föld alatti részekből már ki-
sarjadt néhány tölgy, kőris. 
Bokrok közül sóskaborbolya, 
vadrózsa növesztett a földből 
új hajtásokat, illetve az iszalag. 
Lágyszárúak közül előbukkan-
tak csabaíre, imola- és fűfélék, 
valamint salamonpecsét.

„N E M A Z I N G AT L A N T,  M I N T É R T É K E T H A N G S Ú LYO Z Z U K , H A N E M 
A Z I N G AT L A N T U L A J D O N O S ÁT,  VAG YI S  A Z E M B E R T ”

Minden résztvevő nyerjen!
A munka és az embe-
rek szeretete elenged-
hetetlen az ingatlanos 
munkához - állítja 
Tímea. Továbbá az 
empátia, az alázat, a 
kitartás, a megfelelő 
célok és a mások szem 
előtt tartása az elsőd-
leges szempont és 
újra előtérbe kell 
helyezni a személyes 
kapcsolatok humánus 
képviseletét az embe-
rek szolgálatában. 

Mikor szinkronszínésze-
tet tanultam, akkor ébredtem 
rá arra, hogy az eredeti nyelv, 
amelyen a színészek megszó-
lalnak „megnémul” és egy másik 
nyelv van úgymond ráerőltetve 
a filmvászonra. Az eredetiség 
mindig is fontos volt számom-
ra. Ez a vállalkozásomban is 
megnyilvánul, mert egészen a 
középkorig és Mátyás királyig 
visszamentem az alapelvek ki-
dolgozása közben és folyamato-
san kutattam az ingatlanértéke-
sítés eredetét a történelemben. 
Eközben rájöttem, hogy akkor 
lehet csak egy igazán életre való 
és kiemelkedő céget létrehozni, 
ha nem az ingatlant, mint érté-
ket hangsúlyozzuk, hanem az 
ingatlan tulajdonosát, vagyis 
az EMBER-t. Ezért is lett a cég 
neve St. Homme, mely francia 
szóhasználatban embert je-
lent. Az ST. pedig a nevem mo-
nogramja. A logóban is emberi 
alakok jelennek meg, utalva az 
emberségességre, a szlogen pe-
dig magamhoz hűen „Vissza az 
eredethez”. 

Minden ember képes arra, 
hogy felnőttként járjon el a sa-
ját ügyeiben. Ehhez az szüksé-
geltetik, hogy őket felnőttként, 

felelős emberként kezeljük, és e 
képen viszonyuljunk hozzájuk. 
Máskülönben elvész, amiért ér-
demes egy vállalkozást működ-
tetni. A munka és az emberek 
szeretete elengedhetetlen eh-
hez a fajta munkához. Különös-
képpen azért, mert összehozni 
az embereket úgy, hogy win-
win alapon minden résztvevő 
nyerjen, és hogy a folyamatok-
ban mindenki hozzá tegye a sa-
ját értékeit, úgy kell képviseltet-
ni magunkat, hogy ne sérüljön 
se a mások se a saját érdekünk. 
Ezt csak akkor lehet véghezvin-
ni, ha empátia, alázat, kitartás, 
megfelelő célok és a mások 
szem előtt tartása az elsődleges 
szempont és újra előtérbe kell 
helyezni a személyes kapcso-
latok humánus képviseletét az 
emberek szolgálatában. 

Sotkovszki Tímea 
Elérhetőségek: 
0670-311-8736

sthomme@
st-homme.com
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M E G E M L É K E Z É S 

Trianon 100. évfordulóján
Budaörsön az egyházve-
zetők, civil szervezetek és 
a Fidesz, illetve a KDNP 
helyi szervezetei emlé-
keztek meg június 4-én a 
Trianoni békediktátum-
ról, ami éppen száz évvel 
ezelőtt az akkori 
Magyarország kétharmad 
részének elcsatolását 
jelentette. E történelmi 
esemény következmé-
nyeiről, a határokon túl 
rekedt magyarok össze-
tartozásáról beszéltek a 
felszólalók. A koszorúzás 
rendhagyó módon egy, 
közös koszorúval történt, 
melyet a budaörsi  
egyházvezetők  
együtt helyeztek el  
az emlékműnél.

 Június 4-én, a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján, Trianon 

100. évfordulóján Budaörsön is 
volt megemlékezés a Templom té-
ren álló Trianon emlékműnél. Az 
eseményt 16 óra 30 perces kezdet-
tel hirdették, s templomi harang-
szóval vette kezdetét, ahogy or-
szágszerte mindenütt megszólaltak 
a harangok annak emlékére, hogy 
1920-ban ekkor írták alá az I. világ-
háborút lezáró békediktátumot.

Az egybegyűltek, akiket Bese 
Gergő atya, a rendezvény kon-
feransziéja többször figyelmez-
tetett a rendeletben előírt másfél 
méteres távolság betartására, a 
Himnusz eléneklésével kezdték 
a megemlékezést, majd Varga 
János plébános vezetésével egy 
Miatyánkot is elmondtak. A fel-
szólalók sorát Ambrus András, 
az Erdélyből származó színmű-
vész nyitotta meg, beszélt azokról 
az időkről, amikor büntették azt, 
ha valaki nem románul szólalt 
meg. Hogy a román csendőrök a 
köz pénzén élősködtek és a szín-

magyar falvakba román tanítókat 
küldtek, akik igyekeztek megaláz-
ni a magyar diákokat. Majd Kara-
kas Zoltán népzenész furulyázott 
és hangsúlyozta, az elnyomók a 
népi kultúrát, a magyarságtudatot 
sosem tudták elvenni a magyarok-
tól. Ezt követően Decsky Boróka 
diák szavalta el Reményik Sándor 
Templom és iskola című versét.

Czuczor Gergely történész, 
a Fidesz budaörsi szervezetének 
elnöke arról beszélt, miért vették 
el az ezeréves Magyarország terü-
letének több, mint kétharmadát. 
Pucilowski József lengyel-magyar 
származású domonkos rendi szer-
zetes, történész professzor egykori 
előadására hivatkozott, aki szerint 
Európa utóbbi háromszáz évének 
története arról szólt, hogy a német 
nyelvű államok az egykori Német-
Római Császársághoz hasonlóan 
szerettek volna megteremteni egy 
német egységet, azonban ezt a 
többi európai állam próbálta meg-
akadályozni. Így az I. világháború 
után természetes, hogy a győz-
tesekhez tartozó Franciaország 
igyekezett olyan mesterséges ál-
lamokat létrehozni, mint például 
Csehszlovákia és Jugoszlávia, me-
lyekre egy esetleges újabb háború 
esetén számíthat. S ezeknek az új 
államoknak feltöltéséhez kellet-
tek a magyarországi területek. A 
békekötés feltételeibe Magyar-
országnak nem volt beleszólása. 
Logikus, hogy felmerül a kérdés, 
miért írták alá, lehetett-e volna 
tiltakozni? Erre frappáns választ 
Apponyi Albert gróf adott: „Ha 
Magyarország abba a helyzetbe 
állíttatnék, hogy választania kelle-

ne ennek a békének az elfogadása 
vagy aláírásának visszautasítása 
között, úgy tulajdonképpen azt a 
kérdést kellene feltennie magának: 
legyen-e öngyilkos azért, hogy ne 
haljon meg.” Czuczor Gergely a 
reggeli szentmisén elhangzotta-
kat idézte mintegy útmutatóul az 
elkövetkezendőkre: „Ha a szeretet 
krisztusi parancsát hitelesen meg-
élve képviseljük, akkor a megbo-
csátásból fakadó erő békét hozhat a 
magyarságnak. A száz év magányt 

felválthatja egy új szövetségben, 
együttműködésben bízó világ.”

Ezután Siklós Endre szaval-
ta el saját versét, mely a magyar 
nemzet összetartozásáról, talpon 
maradásáról szól, minden nehéz-
ség ellenére.

Csenger-Zalán Zsolt ország-
gyűlési képviselő beszédében 
arra helyezte a hangsúlyt, hogy 
bár a száz év során mindig más 
megítélése volt Trianonnak, a 
mostani a legkedvezőbb, ugyanis 
a jelenlegi magyar politika racio-
nális és működő összefogást tesz 
lehetővé az anyaország és a Kár-
pát-medencében élő többi ma-
gyar között, és ez az összefogás 
a gazdaságra is jó hatással van. 
Ugyanúgy, ahogy az „összetákolt” 
Jugoszlávia és Csehszlovákia fel-
bomlása nemzetállamokra, ame-
lyekkel – hasonló elven működé-
sük révén – zökkenőmentesebb a 
nemzetközi együttműködés.

Az ünnepség végén került sor 
a koszorúzásra. A nemzeti össze-
tartozás jelképeként csupán egy 
nagy koszorút a jelen lévő szer-
vezetek szalagjai együttesen dí-
szítették. A koszorút a négy nagy 
egyház budaörsi lelki vezetője – 
Varga János római katolikus plé-
bános, Endreffy Géza evangéli-
kus lelkész, Püskiné Pethő Ilona 
református lelkész és Vatamány 
Sándor görögkatolikus parókus 
– helyezte az emlékmű tövéhez. 
Az esemény zárásaként a jelen-
lévők elénekelték a Szózatot, a 
Székely himnuszt és a Boldog-
asszony anyánk kezdetű imádsá-
gos éneket.

BorhEgyi Éva
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a fővárostól mindössze 15 percnyi autóútra, Herceghalmon 

  
ínycsiklandozó kulináris élmények 

  
Abacus wellness birodalom 

  
feledhetetlen élmények „kicsiknek és nagyoknak” 

  
személyenként all inclusive italfogyasztásra jogosító karszalag* 

(felnőtteknek 3000 Ft/fő/éj) 

 
* A korlátlan italfogyasztás szűkített itallapról történik, ebédidőben (12-15 óra között) az étteremben; 

vacsoraidőben (18-22 óra között) az éttermünkben és a Forza bárban. Az itallap tartalmazza a ház italait 
(sör, bor, szénsavas üdítők, ásványvíz, narancs- és almalé pohárban felszolgálva). A korlátlan 
italcsomagra vonatkozó részletes szabályzatot a megváltáskor írásban átadjuk, illetve további 

információ a hotel@abacus.hu email címen kérhető. 
 

A csomag foglalható a honlapon, telefonon vagy emailben. 

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.  Tel.: +36-23-532-360  www.abacushotel.hu 
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Penthouse 
lakások 
H ATA L MA S Á LO MT E R A S ZO K K A L

Márciusi lapszámunkban bemutatkozott Budaörs 
első geotermikus hűtő/fűtő rendszerrel működő, 
prémium megjelenésű társasháza. Az Edison Center 
munkálatai az eltelt hónapokban sem álltak le, sőt: 
a beruházó közlése szerint már a befejező munkála-
tok zajlanak. A cég képviselőjével ezúttal az ingat-
lan legfelső szintjén épülő, exkluzív penthouse 
lakásokról beszélgettünk.

Ma már úton-útfélen ráaggatják mindenféle lakásra a hangza-
tos „penthouse” címkét. A kategória valódi képviselőiből azonban 
még most sem találni sokat Budapesten és szűkebb környékén. 
Hazájában, az Egyesült Államokban, a penthouse-ok a felhőkarco-
lók tetejére épített, önálló – valódi – családi házak. Különlegessé-
gük ebben áll: saját kerttel (terasszal), zöldellő gyepen álló házak, 
melyek nem a külvárosban, hanem szó szerint a felhők között, az 
esetenként sok száz méter magasan húztak fel.

„Hazánkban felhőkarcoló még nem igen akad, így az igazi ma-
gyar penthouse-ok másként biztosítják az exkluzivitást, mint new 
yorki társaik. Az Edison Center felső szintjén páratlan lakások vár-
ják új tulajdonosaikat: a tágas belső terekhez lakásonként két, 
nagyméretű terasz is tartozik. Ennek köszönhetően a budaörsi pa-
norámát az ott élők nem csak a nappalijukból, de akár a lakásuk 
alapterületénél is nagyobb teraszkertből is élvezhetik” – fogalma-
zott Balogh László.

A Molnárbeton Építési Üzletágának értékesítési vezetője arra is 
emlékeztetett, hogy a penthouse kategóriába eső lakásokból nem 
csak a fővárosban, de városunkban is hiány mutatkozik. Ezeknek 
az ingatlanoknak a sajátja a pazar panoráma, amire Budaörs-
Nádasdűlő centrumában aligha lesz panasz, a negyedik emeleti 
teraszokról. A beruházó – a teljes kényelem érdekében – a relaxáló 
pihenésről is gondoskodik: a lakások vásárlóit kényelmes jakuzzi 
fogja várni a lakáshoz tartozó egyik teraszon!

Bővebb információ a projektről az edisoncenterbudaors.hu 
weboldalon érhető el.

KÖ NY VA J Á N LÓ

Égerfa 
versei és írásai

Megjelent Eller Mária 
első kötete, ÉGERFA 
VERSEI ÉS ÍRÁSAI cím-
mel. A kötetében “szinte 
összművészeti találko-
zón érezheti magát az 
olvasó” – írja a fülszö-
vegben Pánti Anna, 
“hiszen sok festmény 
ihlette és színházi elő-
adásokon,  zenén elrin-
gatott  lélek – morzsa  
tükrében  tekinthetünk 
magunkra  általa.”

 Eller Mária már túl az öt-
venen döntötte el, hogy 

élete hátra lévő részében nem 
mások írásaival szeretne foglal-
kozni korrektorként, vagy nem 
mások újságjára pénzt előterem-
teni a hirdetések szervezésével, 
ahogy tette azt korábban – mint-
egy húsz éven át – a Budaörsi 
Naplónál, hanem a saját érzéseit 
kívánja megfogalmazni elsősor-
ban versekben, másodsorban 
prózában. Az így született alkotá-
sokat először csak az ismerősei-
nek küldte el e-mailben, majd 
egyre több jelent meg különböző 
irodalmi folyóiratokban, például 
a Klárisban. A következő lépés 
ezen az úton, amikor Mária beje-
gyeztette és megjelentette kiadó-
ként és szerkesztőként az IHLET 
című művészeti magazint, ami-
ben a saját versein és írásain kívül 
mások alkotásai is megjelentek, 
megjelennek. Mindeközben csat-
lakozott a Krúdy Irodalmi Kör-
höz. Részben az itteni tagok biz-
tatására tartott az elmúlt két év-
ben több saját irodalmi estet, a 
verseket minden alkalommal 
képzőművész ismerőseinek tárla-
taival és zenész barátainak elő-
adásaival kiegészítve.

A most megjelent első, önálló 

kötetében a versek mellett szin-
tén olvashatunk prózát, például 
családi történeteket, színházi 
kritikát. A könyv ismertetőjében 
Pánti Anna operaénekes így fo-
galmaz: „Sok szeretettel köszön-
töm az olvasót Eller Mária költő, 
publicista  ÉGERFA VERSEI ÉS 
ÍRÁSAI című kötetében, mellyel 
szinte összművészeti találkozón 
érezheti magát az olvasó, hiszen 
sok festmény ihlette és színházi 
előadásokon,  zenén elringatott  
lélek – morzsa  tükrében  tekint-
hetünk magunkra  általa.

’(...)  Prózai, publicisztikai 
írásai mellett Mária verseiben 
empátiája, hitének ereje világít, 
a természet iránti rajongása, tö-
retlen életkedve és az univer-
zummal érzett kapcsolata (...)” 
Az előszóban maga a szerző ezt 
írja: (…) Bízom benne, hogy 
azok, akik könyvemet kézbe ve-
szik és figyelmükre méltatják, 
meglátják, megtalálják e sorok 
között azt, azokat az érzéseket 
és mondanivalót melynek átadá-
sáért alkotótársaimmal fárado-
zunk. Pozsár A ki(A kiadvány 
megjelenését támogatta Budaörs 
Város Önkormányzata)

A könyv megvásárolható a 
szerzőnél (E-mail: info@ihletma-
gazin.hu, mobil: 03 30 999 1216, 
illetve a Budaörsi Napló szerkesz-
tőségében (Budaörs, Szabadság 
út 137. a parkra néző oldalon.)

Eller Mária

P R Ó Z Á B A N  C S E N G Ő  D A L L A M O K R Ó L  ÉS „SZÖVÉTNEKKÉNT” VILÁGÍTÓ FÉNYESSÉGEKRŐL

Égerfa versei és írásai 
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A Z  Á P O L T ,  S Z É P,  E G Y E D I 

körmökért
A jól ápolt hölgyek  
külsejéhez feltétlenül  
hozzátartoznak  
a gondozott, szép  
körmök. Ráadásul  
a különleges mintákkal,  
díszítésekkel egyedivé 
varázsolhatóak.

A Crystal Nails legfrissebb 
újdonságai, a legdivatosabb 
műköröm alapanyagok, a 
legtrendibb színek a rendkívüli 
nyitvatartásnak köszönhetően 
már június 14-én megvásárol-
hatóak budaörsi üzletünkben 
- tudtuk meg Buzássy Tamás 
ügyvezető igazgatótól.

Immár újra a teljes nyitvatar-
tási időben  reggel 8-tól délután 
5-óráig, pénteken 8-tól 2-ig 
várjuk vásárlóinkat - mondta  a 
18 esztendeje viszonteladással 
foglalkozó Crystal Nails Budaörs 
Kis - és Nagykereskedés, Oktató 
Centrum  vezetője.

A szaküzletben csúcsminő-
ségű alapanyagokat, a köröm-
építéshez szükséges porokat, 
zseléket, a legdivatosabb kö-
römfestékek széles választékát 
megtalálhatják a professzionális 
felhasználók.

A műköröm építés legkorsze-
rűbb eszközeinek széles válasz-
tékában uv-lámpák, csiszoló 
gépek, porcelánporok, az egye-
di minták kialakításához szüksé-
ges sablonok, csillámporok kap-
ható. A kezdőknek külön induló 
készlet áll rendelkezésükre.

Ugyanakkor a lakossági fel-
használók is szívesen használják 
az itt kapható bőrvágó- és kö-
römvágó ollókat.

A Crystal Nails Budaörs  köny-
nyen megközelíthető helyen, az 
Illyés gimnáziummal szemben, 
a Szabadság út 143-ban találha-
tó. Autóval és autóbusszal egy-
aránt elérhető. Ingyenes parko-
ló áll rendelkkezésre a vásárlók 
részére.

- Ősszel újra indítunk kéz-
ápoló és műkörömépítő tan-
folyamot is, illetve lábápoló 
tanfolyamot. Sikeres elvégzésük 
állami OKJ-s szakmunkás bi-
zonyítványt ad. Ez előfeltétele 
a műkörmös vagy pedikűrös 
szakma folytatásának, illetve a 
vállalkozói igazolvány kiváltásá-
nak - mondta a budaörsi Crystal 
Nails ügyvezető igazgatója.

A Crystal Nails Budaörs 

Kis - és Nagykereskedés, 

Oktató Centrum

2040 Budaörs  
Szabadság út 143.

K I NYI TOT T 

a könyvtár
Rövidebb nyitvatartással, némi korlátozással és a fer-
tőtlenítési szabályok betartásának feltétele mellett a 
Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár május 26-án 
megnyitotta kapuját az olvasóközönség előtt.

Az alábbi házirendet tette közhírré a 
könyvtár igazgatója, Csabay Károly:
A könyvtár nyitvatartási ideje rövi-
dül. Csak 16 óráig leszünk nyitva és 
nem lesz szombati nyitva tartás.
Egyszerre csak 10 fő tartózkodhat a 
könyvtárépületben.
Ezt a létszámot egy kapuőr fogja biz-
tosítani, aki a könyvtár bejáratánál 
teljesít szolgálatot. Kérjük a vele való 
készséges együttműködést.
Maszk viselése a könyvtárba lépő ol-
vasónak kötelező. MASZKOT NEM 
TUDUNK BIZTOSÍTANI. Ezért 
minden kedves olvasót szeretettel 
kérünk arra, hogy maszkkal, sállal, 
kendővel felszerelkezve látogasson el 
hozzánk.
A belépő olvasó kezét (ha kell, a 
kesztyűjét is) fertőtlenítő spray-vel le 
fogjuk fújni. Ebben is kérjük az Önök 
beletörődő türelmét.
Hogy meggyorsítsuk a sorbanállást, 
azon olvasóinktól, akik csak vissza-
hoznak, kölcsönözni nem akarnak és 
megbíznak bennünk annyira, hogy 
a visszahozatalról papíron kinyom-
tatott bizonylatot nem kérnek – nos, 
ezektől az olvasóinktól soron kívül át-
vesszük a könyveket, CD-ket, DVD-
ket, folyóiratokat… amit hoznak.
Ugyanezen okból javasoljuk az 
e-mailes könyvrendelést. Kérjük, az 
info@budaorskonyvtar.hu címre írják 

meg, mit kérnek. Válaszolni fogunk, 
hogy mi van meg és a csomag mikor 
vihető el. Az összekészített csomagot 
az olvasó soron kívül viheti el.
A számítógépek használatát limitál-
juk, kérjük, a könyvtáros utasításait 
ebben a tekintetben a legszigorúbban 
szíveskedjenek követni.
Nem lesznek játékok a gyerekekkel 
ebben az időszakban, kérjük a kedves 
szülőket, ne úgy tervezzenek, hogy 
hosszabb időt töltenek itt nálunk. 
Kérjük, szorítkozzanak a mű kivá-
lasztására és a mielőbbi távozásra.
Folyóiratot helyben olvasni nem, csak 
kölcsönözni lehet.
Minden egy kicsit akadozni fog, min-
den szolgáltatás kicsit szűkösebb lesz 
a megszokottnál. Nehéz lesz nekünk 
is, Önöknek is. Bízunk abban, hogy 
mielőbb túl leszünk rajta. Csak az 
Önök megértő együttműködésével 
sikerüléhet. – Kérjük ezt az együtt-
működést.

Frissítés: A visszajelzések alap-
ján módosítottunk a rendkívüli 
nyitvatartásunkon. Keddenként a 
könyvtár minden részlege 12:00-
18:00 óráig tart nyitva. A többi 
napon (hétfő, szerda, csütörtök, 
péntek) 10:00-16:00 óráig várjuk 
Önöket.

Ú J R A VÁ R 

PostART kávézó
Június 5-től ismét várja a vendégeket a karantén ideje alatt felújított 
PostART is. Mint Selmeczi Ágnes programigazgató elmondta, egyelőre a 
kávézóban és fantasztikus képekkel a falakon a nagyteremben, illetve a te-
rem melletti folyosón kialakított új, kis beszélgető sarokban fogadják azo-
kat, akik szívesen találkoznak ismerőseikkel egy ilyen kellemes, kulturális 
élményt nyújtó környezetben. Majd ahogy a koronavírussal kapcsolatos 
szabályok megengedik, ismét lesznek koncertek, különböző zenei műfajok-
ban és beindulnak az itt megszokott foglalkozások is. Ezekre azonban még 
egy kis ideig várni kell. 
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A májusi megfejtés: Pödörolajok és balzsamecetek

A JÓKENYÉR – ÍNYENCEK HÁZA

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

 Hubai Mihály és Szalay Józsefné

2040 Budaörs, Budakeszi utca 1/2

www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince

… és a CSAKA Pince csapata

ÉLMÉNYEK A PINCÉBEN:
• ÜZLETI REGGELIK

• CÉGES RENDEZVÉNYEK

• CSAPATÉPÍTŐ (ÉLMÉNYFŐZÉS, ÉLMÉNYFESTÉS STB:)

• MAGÁN RENDEZVÉNYEK; SZÜLETÉSNAP, BALLAGÁS

• CSAKA GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK 

(BORVACSORA, SÖRVACSORA, BORKOSTOLÓ)

Információ árakról és aktuális programokról bővebben:

www.facebook.hu/csakapince

Megújult belsővel és külsővel várunk titeket! Az Ínyencek háza egy olyan helyé 
szeretne válni Budaörs életében, ami jó ötletet ad a modern ízek konyhájába, 
utat mutat a konyhai alapanyagok terén, bevezet minket a különleges ételek 
és kulináris élvezetek területére. Az Ínyencek háza teret ad a társas és baráti 
találkozókra a mindennapokban, hiszen hét közben is fontosak maradnak az 
emberi értékek.
Előtérben a minőség, az ízek, a gasztronómia és a harmónia.
Ínyencnek lenni nemcsak öröm, jó érzés, hanem egy létforma.
Érezd jobban az ízeket és élvezd jobban a pillanatokat!

• Kibővült meleg reggeli választékkal,
• Chef napi ajánlata ebédre,
• pikánsságokkal feltöltött delicates részleg,
• ILLY kávék,
• Rustichella d’Abruzzo házi olasz tésztafélék (Pappardele, Tagliatel-

le, Fusili, Pene Rigate, Farfalloni, Spagetti normál és bió, Fregola 
Tostata,

• Don Antonio szósz termékcsalád,
• Pödör olajok és balzsamecetek,
• Széles nemzetközi- és hazai borválaszték,
• Minőségi és különleges whiskey-k,
• Hatalmas teaválaszték,
• Kanálka: Kézzel készült chutney-kal, változatos zöldségkrémekkel és 

sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja

.....legyél te is Ínyenc!

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.

Csaka_Hirdetes_180x262_04.indd   1 2019. 06. 11.   10:26
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További információért olvasd be a QR kódot 
vagy látogass el a www.IKEA.hu weboldalra.

Újra várunk finomságainkkal!
A budaörsi IKEA áruház újra teljes nyitvatartással, hétfőtől szombatig 
9:00 és 21:00 óra között, vasárnap 9:00 és 19:00 óra között van nyitva, 
és végre nem kell tovább nélkülözni a megszokott svéd ízeket sem! 

A Svéd Finomságok Boltja mellett már Éttermünk és Bisztrónk 
megszokott kínálata is elérhető, amit kérhetsz elvitelre vagy 
elfogyaszthatsz az áruházban is. Kérjük, ha ellátogatsz Éttermünkbe, 
fokozottan figyelj a higiéniai előírások betartására. 
Reméljük, hamarosan találkozunk!



AZ  Ú J OPEL

GRANDLAND 
HYBRID4

Kombinált használat esetén a Grandland X Hybrid 4 modell energiafogyasztása 20,3 kWh/100 km, üzemanyag-fogyasztása 1,4 l/100 km, károsanyag-kibocsátása 32 g/km.  Az említett üzemanyag-fogyasztási, CO2-kibocsátási 
és hatótávadatok megfelelnek a WLTP vizsgálati eljárásnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusjóváhagyása történik. Ez a WLTP eljárás váltja fel az európai menetciklust (NEDC), amely a korábban 
használt vizsgálati eljárás volt. A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP szerint mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb, mint az NEDC szerint mért értékek. Az üzemanyag-fo-
gyasztási, CO2-kibocsátási és hatótávadatok változhatnak a tényleges használati körülményektől és különböző tényezőktől függően, mint például: töltés gyakorisága, vezetési stílus, sebesség, konkrét felszerelések, opcio-
nális felszereltség, abroncsok formátuma, külső hőmérséklet és a jármű utasterének fűtési kényelme. A részletekről Opel márkakereskedőjénél kaphat további tájékoztatást. További információt a https://www.opel.hu/tools/
wltp-menetciklus-uzemanyag-fogyasztas.html oldalon talál. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyene-
sen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia maximum 100 000 km futásteljesítményig. A meghosszabbított jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A meghosszabbított jótállás időtartama az új 
járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik követ-
kezik be hamarabb) terjed ki. 2019. november 1. és 2022. szeptember 30. között vásárolt autók mellé az Uniqa 3D Opel csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítását adjuk ajándékba. A biztosítás részletes ismertetése és 
feltételei: www.opel.hu/uniqa. A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. A képen látható autó illusztráció.

4X4 SUV EREJE
EGY HIBRID INTELLIGENCIÁJA


