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Budaörsi Napló

költségvetés
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oldal 

hálapénz 
TILOS adni és kapni

Új helyen 
AZ AROMI10. 

oldal 

11. 
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Vedd el ingyen!

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 !

www.kabiriszonyeghaz.hu

Kövessen bennünket a        acebookon is!



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

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

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

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

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

Tel.: 06 (30) 9414-714

Kft.

a gyógyulás 
a pontos
diagnózissal 
kezdődik!

Allergológia

Endokrinológia 

Kardiológia 

Mammográfia

MR 

Ultrahang

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

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

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

www.pet.hu
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B U DAÖ R S VÁ R O S 2021 É V I  KÖ LTS É G V E T É S E

Be kellett vonni „a tartalékokat is”
Összegzésként megálla-
pítható, hogy a 2021. 
évi költségvetésben sze-
replő működési és fej-
lesztési bevételek és 
kiadások tervezésénél 
elsődleges szempont 
volt a kötelező, vala-
mint az önként vállalt 
feladatellátás már elért 
színvonalának megtar-
tása. Elsősorban az álla-
mi elvonások miatt 
ehhez be kellett vonni a 
korábbi évekről átho-
zott, beruházásokra 
szánt tartalékokat is. 

 Budaörs 2021 évi költ-
ségvetését nem nyilvá-

nos ülésen tárgyalta meg a 
képviselő testület, hiszen a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések ha-
tálybalépéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Kormányrendelet szerint 
a települési önkormányzat kép-
viselő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester gya-
korolja. Ezzel együtt a terveze-
tet az előírt határidőre, február 
15-ig minden képviselő meg-
kapta és írásban véleményezhet-
te. Azóta a polgármester hatály-
ba emelte. 

A megállapított 5 627 516 
ezer Ft összegű költségvetési 
hiányt belső finanszírozással, az 
előző évek költségvetési marad-
ványának bevonásával fedezi az 
Önkormányzat.

Megmaradt a budaörsi pe-
dagógusok pótléka: a Clementis 
László önkormányzati ösztön-
díj egységes keretösszege az in-
tézmények összességére nézve: 
234 742 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatá-
sai jogcímen tervezett kiadások 
(segélyek, a szociális rendelet 
alapján adott támogatások, ol-
tóanyagok) összege 239.356 e 
Ft.

(Fontos! A bevételek között fel 
kell  tüntetni azt is, hogy a hiányt 
miből fogja az önkormányzat fi-
nanszírozni. Tehát ténylegesen 
nem 17,8 milliárd forint, hanem 
12 milliárd forint bevétellel lehet 
számolni 2021-ben –  a szerk.)

A FŐBB SZÁMOK
Tervezett bevételek  12 152 622 ezer Ft
Tervezett kiadások  17 780 138 ezer Ft
Költségvetési egyenleg  -5 627 516 ezer Ft
 
Működési bevételek  11 863 124 ezer Ft
Működési kiadások  15 715 318 ezer Ft
Működési költségvetési egyenleg  -3 852 194 ezer Ft
 
Felhalmozási bevételek  289 498 ezer Ft
Felhalmozási kiadások  2 064 820 ezer Ft
Felhalmozási költségvetési egyenleg  -1 775 322 ezer Ft

B U DAÖ R S VÁ R O S Ö N KO R MÁ NY Z AT 2021.  É V I  KÖ LTS É G V E T É S E 
Ö N KO R MÁ NY Z AT T E R V E Z E T T B E V É T E L E I
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BERUHÁZÁSOK

 FELÚJÍTÁSOK

TÁMOGATÁSOK 
KÖLTSÉGVETÉSI SORON

A K I A DÁ S O K KÖ Z Ü L VÁ LO G AT T U K …
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 KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOKRA

BőveBBen: 

https://budaorsinaplo.hu/budaors-varos-2021-evi-koltsegvetese-be-

kellett-vonni-a-tartalekokat-is/

A teljes költségvetés itt olvAshAtó: 

https://hatarozatok.hu/letoltes/a5afa63365c06b523f4ce47ac5767aef16149

24570/2021._RENDELET_MELLEKLETTEL.pdf 

vAgy A költségvetési rendeletek között itt is elérhető: 

https://www.budaors.hu/index.php?module=docs&action=getfile&id=5196

Az állammal szembeni elszá-
molások az „Elvonások és befi-
zetések” címszó alatt található a 
költségvetésben. Itt tervezték be 
az önkormányzatot 2021. évben 
terhelő 3.033.654 e Ft szolidari-
tási hozzájárulási kötelezettség 
összegét.  A „Működési célú 
támogatások államháztartáson 
belülre” jogcímen szereplő ki-
adások előirányzatait részlete-
sen az 5/A. mellékletben látha-
tók. Ezen kiadások közt szerepel 
többek között az Esély Szociális 
Társulás részére történő pénz-
eszköz átadás 123.703 e Ft ösz-
szeggel, mely magában foglalja 
a Társulás fenntartásában mű-
ködő Szociális és Gyermekjó-
léti Központ 2021. évi műkö-
déséhez nyújtandó tervezett 
önkormányzati hozzájárulás 
(67.793  e  Ft), továbbá mint a 
Társulás székhely önkormány-
zatához befolyó, az SZGYK 
feladatellátásához igényelt ál-
lami támogatás (55.911  e  Ft) 
összegét.   Szintén ezen a jog-
címen tervezték be a Budaörs 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat fenntartásában műkö-
dő Bleyer Jakab Helytörténeti 
Gyűjtemény (Heimatmuseum) 
2021. évi működéséhez terve-
zett önkormányzati támogatás 
(49.556 e Ft) összegét. A nemze-
tiségi önkormányzatok pályázat 
útján elnyerhető önkormányza-
ti támogatás keretösszegeként 

a korábbi évek alapján 10.000 
e Ft-ot terveztek.

„Működési célú támogatá-
sok államháztartáson kívülre” 
pont alatt az államháztartáson 
kívülre működési célú támoga-
tások 2021. évre tervezett ösz-
szege 1.332.685  e  Ft, melyet 
részletesen az 5/B. mellékletben 
mutatnak be.Sajátos költségve-
tési tervezési technika, hogy a 
támogatások között elkülönül 
a Képviselő-testület egyes bi-
zottságai számára külön-kü-
lön meghatározott keretösszeg, 
mely támogatások az év közbeni 
döntések során – folyamatosan 
csökkentve az adott kereteket – 
beépülnek a megfelelő kiadási 
előirányzat sorra. Ez a módszer 
kellő rugalmasságot jelent, s le-
hetőséget biztosít az év folyamán 
megjelenő új támogatási igények 
befogadására. Az általános tarta-
lék mértékét 100.000 e Ft összeg-
ben határozták meg. A keret for-
rást nyújt az év közben felmerülő 
váratlan kiadásokra anélkül, 
hogy a szükséges többletigényt, 
valamelyik tervezett előirányzat 
terhére biztosítanának, illetve az 
esetleges bevételkiesések pótlá-
sára szolgál.

Az Önkormányzat EU-s pá-
lyázatairól a 27. melléklet nyújt 
információt. Az önkormányzat 
által nyújtott közvetett támoga-
tásokat a 28. mellékletben rész-
letezik.
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N E C S A K K A R ÁC S O NYKO R S E G Í TS…

A „Budaörsi NŐ” közösség 
jó cselekedetei

Várják az új ötleteket, a 
már megvalósultakról 
pedig újabb kiállítást ter-
veznek, illetve a progra-
mot is egy fotókiállítással 
és egy összefoglaló kiad-
vánnyal szeretnék zárni, 
ahogy a Budaörsi NŐ fotó-
kiállítás sorozatnál tették 
– tudtuk meg a szervező-
től, Marcinka-Májer 
Emesétől. A „Ne csak kará-
csonykor segíts…” soroza-
tunkban ezúttal „A 
Budaörsi NŐ” közösségé-
nek már megvalósult és 
tervezett 10 jó cselekede-
tét mutatjuk be.

 A „Budaörsi NŐ” közös-
ség jótékonysági akcióját 

tavaly szeptemberben hívta életre 
Marcinka-Májer Emese. A cél, 
hogy az elmúlt években bemuta-
tott hölgyek 2021. március 8-ig, a 
nemzetközi nőnapig tíz projektet 
szervezzenek meg. A pandémia, 
mint mindent, ezt is lelassította, de 
öt jó cselekedet már megvalósult és 
várják a továbbiakra az ötleteket.

Az előzmény, hogy „A Buda-
örsi NŐ” egy fotókiállítással indult 
2015 nyarán, a városházán, amikor 
tíz olyan budaörsi lány, asszony 
került reflektorfénybe, akiknek az 
élete, munkássága valamiben ki-
emelkedő, és itt élnek a városban. 
Ezt követően még négy éven át, de 
akkor már a Nemzetközi Nőnapon, 
március 8-án   került erre sor. Így 
„A Budaörsi NŐ” közössége jelen-
leg 50 tagból és az alapítóból, illetve 
segítőiből áll. Folytatásként 2020. 
november 19-ére  hirdette meg a 
közösség az első „A Budaörsi FÉR-
FI” bemutatását, amire a nők egy 
meglepetés műsorral is készültek. 
Sajnos a koronavírus járvány miatt 
a kiállítás egyelőre tolódik.

Viszont nem szeretették volna 
elvesztegetni az időt, ezért ősszel 
egy új kezdeményezés született: a 
bevezetőben említett tíz jó cseleke-
det végrehajtása.

Az első, még tavaly szeptem-
berben a hajadományozás volt, a 
Curly Hajadományozó Alapítvány-
nyal együttműködve . A lényege, 
hogy elsőként Marcinka-Májer 
Emese majd követői térítésmen-
tesen adományozták a levágatott 
hosszú hajukat az alapítványnak, 
ahol daganatos embereknek ké-
szíttettek belőle parókát. Március 
elején volt az első paróka átadó ün-
nepség Budaörsön a PostART-on.

A második jó cselekedet 2020. 
szeptember 25-én kezdődött, ami-
kor „A Budaörsi NŐ” közösség a 
Mindszenty József Általános Isko-
lával, a BTG-vel és a Zöld Erdő-
ben Jártam Budaörsi Egyesülettel 
együttműködve nagytakarítást 
szervezett négy budaörsi helyszí-
nen, és  a Kőhegy szikláit és a kör-
nyéken lévő falakat a firkáktól is 
megszabadították. Idén februárban 
pedig részt vettek az „I. Nagyon 
nagy budaörsi szemétszedésen” is a 
csapat tagjai.

A harmadik akció keretében, 
október 1-jéhez  „A zene világ-
napjához” időzítve hangszereket 
gyűjtöttek (a projekt vezetői  Tóth 
Anna  és  Novák Anikó). Ifjú ze-
nészeket - akik szívesen gyakorol-
nának otthon is ám saját hangszer 
hiányában ezt nem tehették/te-
hetik meg – hoztak/hoznak össze 
olyanokkal, akik már felhagytak 
a zenéléssel és a hangszerük csak 
dísztárgyként ékesítette/ékesíti ott-
honukat, vagy esetleg örököltek 
hangszert, de maguk nem veszik 
hasznát. Az első hangszerátadó ün-
nepségen vagyunk túl, egy zongo-
rát, citerát, furulyákat és gitárt jut-
tattak el a Budaörsi Tanoda diákjai 
számára a Budaörsi NŐk.

A negyedik projekt szinte adta 
magát az iskolák átmeneti bezárása 
miatt: az online tanulásban segí-

tettek a közösség aktív tagjai. Lap-
topokat és mobiltelefonokat gyűj-
töttek, amiket olyan diákok részére 
juttattak el, akiknek eszközhiány 
miatt nehézséget okoz az online 
tanulás. Ez most, a járvány harma-
dik hullámában megint aktuális. A 
projekt vezetője  Nagy Éva.

Az ötödik jó cselekedet, amit 
már idén hirdettek meg: a nagy 
házalakítás volt. Ennek keretében 
azt vállalták a hölgyek, hogy buda-
örsi közösségeknél végeznek felújí-
tási munkálatokat. Először a Buda-
Környéki Látássérültek Közhasznú 
Egyesületénél alakítottak ki egy 
tároló helyiséget, majd egy gyer-
mekotthonban és a Budaörsi Tano-
dában festettek. (A projekt gazdája 
Szentandrási Szabó Emese.)

Hogyan tovább? – kérdeztük 
Marcinka-Májer Emesét. Várják 
tehát az új ötleteket, a már meg-
valósultakról pedig újabb kiállí-
tást terveznek, illetve majd a teljes 
programot egy fotókiállítással és 
egy összefoglaló kiadvánnyal sze-
retnék zárni, ahogy a Budaörsi NŐ 
fotókiállítás sorozatnál tették. És 

mindegyik jó cselekedetről készült 
egy-egy videó, amit az esemény 
közösségi oldalán meg lehet nézni.

Lehet-e valamilyen sorrendet 
felállítani az időrenden kívül az ed-
digi öt jó cselekedet között? – fag-
gattuk Emesét tovább. „Nem. Min-
den jó cselekedet folyamatosan 
zajlik a háttérben. Amikor meghir-
detünk egy újat, az nem azt jelenti, 
hogy a korábbi véget ér, ugyanúgy 
szerveződik a háttérben tovább.”

Végül érdemes még egyszer ki-
emelni, hogy „a programban bárki 
részt vehet, ahogy ezt hirdetjük is 
minden plakátunkon, cikkünkben, 
televízió interjúkban. Minden pro-
jektünkhöz lehet segítőként csatla-
kozni vagy olyan közösségként, ame-
lyik segítségre szorul.”

BőveBBen: 

https://www.facebook.com/

abudaorsino

CsAtlAkozni itt lehet: 

abudaorsino@gmail.com 

e-mAil Címem, vAgy telefonon 

A +36/70-285-5287
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NEWSTERRA

G e n e r á c i ó
VÁ L TÁ S …

… M I AT T I  T U L A J D O N O S I  S T R U K T Ú R A VÁ LTÁ S 
A T E R R A PA R K I R O DA H Á Z A K N Á L 

A Terrapark területén 
fejlesztett irodahá-
zak tulajdonosi struk-
túrája 2021. január 
1-től megváltozott. 
Generációváltás 
miatt ugyanis az ere-
deti tulajdonosok 
gyermekei vették át 
a stafétabotot.

Az irodaház fejlesztés a 
Terrapark területén az 1990-
es évek közepén kezdődött el. 
Akkor jött Magyarországra a 
müncheni Blum család, mely a 
München környékén szerzett 
közel 100 éves tapasztalatokat 
felhasználva nemcsak megál-
modta, hanem részben meg 
is valósította a ma itt található 
irodaház komplexumot. Az el-
sők között költöztek ide olyan 
nemzetközi cégek, és lett a köz-
pontjuk Budaörs, mint a Pannon 
Gsm Rt. (mai Telenor), a British 
American Tobacco Kft., a Roc-

he Magyarország Kft. Mellettük 
számos más közepes és kisebb 
cég is megfordult az irodahá-
zainkban, és a bérlőink száma 
a közel 25 év alatt meghaladja 
a 200-at.

Az itteni cégek jelentős 
iparűzési, építményadó bevé-
teleket is jelentenek a városnak, 
pénzügyi forrást, amiből a te-
lepülés üzemel és fejlesztések 
valósulhatnak meg, bölcsődék, 

 ÚJ és HOSSZABBÍTÓ BÉRLŐINK 
SUNGDO ENG Hungary Kft, 

bruttó 68 m2, hosszabbítás

MikroSpec 

Számítástechnikai és Szervezési Bt, 
bruttó 32 m2 , új bérlő

Frachtmeister International Kft, 
bruttó 57 m2 , bővülés

Seven Apartments Kft, 
bruttó 19 m2 , új bérlő

 Bilanz Duo Kft, 
bruttó 22 m2 , új bérlő

Budasensor Kft, 
bruttó 285 m2 , hosszabbítás

ColorCrew EPS Kft, 
bruttó 18 m2 , új bérlő

Stock&Go Kft, 
bruttó 180 m2, hosszabbítás

EDCO Magyarország Kft,
 bruttó 626 m2 , hosszabbítás

W.H.Brady N.V., 
bruttó 145 m2 , új bérlő

BIZTOS 
PARKOLÓ- 

HELY 
 KEDVEZMÉNYES

 ÁRON 

A Puskás Tivadar út mentén talál-
ható murvás parkolóban, bárme-

lyik irodaépülettől 
maximum 200 méter távolságra 

kínálunk lehetőséget, 
hogy ne kelljen az utcán

 parkolóhelyet keresgélni. 

Bárki bérelhet tőlünk 
parkolót, rendkívül kedvező áron, 

de a saját bérlőink 
az alapárból további

 kedvezményt kapnak. 
Hívjanak bennünket a táblán is 

látható 0623/423-323-as  
telefonszámon és rövid idő alatt 

szerződést köthetünk, 
és máris megkapják 

a belépőkártyát 
a sorompó nyitásához.
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ÁRAK:

KONFERENCIA-
TEREM 
(max. 50 fő) 
50.000 Ft + áfa/nap
30.000 Ft + áfa/félnap

PEPITA TEREM 
(max. 15 fő) 
30.000 Ft + áfa/nap
15.000 Ft + áfa/félnap

FELSZERELTSÉG:
Projektor,vászon, mennyezeti konzol, hangszórók,  
csúcsminőségű német Neuland tréning eszközök, falitáblák,  
szónoki pulpitus, bútorok (igény szerinti elrendezéssel)

EGYÉB LEHETŐSÉGEK:
Társalgó tér, melyben megoldható a vendéglátás. 
Catering rendelési lehetőség. Teakonyha hűtővel, mikróval.

óvodák, iskolák, kultúra, egész-
ségügy, infrastruktúra, szociális 
ellátás és így tovább, ez pedig 
minden budaörsi lakos számára 
kedvező.

A Terrapark életében 2021 
elején fontos, belső változás 
zajlott le. A generációváltással 
lebonyolított tulajdonosváltás 
a jövőbeli fejlődés lehetőségét, 
a stabilitást, a kiszámíthatósá-
got biztosítja majd, mely a mai 
időkben igen megbecsülendő. 
Bízunk benne, hogy a fiatalítás 
új impulzusokat adhat, más 
szemléletet, dinamikusságot 
hozhat. Mi a Terrapark Kft.-nél 
dolgozók, mind a fejlesztési, 
mind az üzemeltetési területen, 
biztosak vagyunk abban, hogy a 
generációváltás bérlőink és kör-
nyezetünk számára nem okoz 
majd semmilyen fennakadást a 
mindennapokban, sőt, legalább 
a következő negyedszázadra 
biztosítja a jelenlétet, a kiszá-
míthatóságot, és a Terrapark to-
vábbra is biztos bevételi forrása 
lesz a városnak. 

Reméljük, hogy meglévő jó 
kapcsolatunk a város vezetésé-
vel és lakosságával a továbbiak-
ban is a kölcsönös bizalmon és 
megértésen alapul, és együtt, 
közösen megoldjuk a feladato-
kat és meg tudunk felelni azok-
nak a kihívásoknak, melyek még 
várnak ránk a jövőben.

A Terrapark Kft. 
csapata 

TEREMBÉRLÉSSEL 
kapcsolatban érdeklődjön 

Wolfné Glasz Erikánál
Tel.: +36 23/423-323

   KONFERENCIATEREM

A teljes hírlevelet megtalálják a www.terrapark.hu oldalon
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Hálapénzt adni 
és elfogadni is tilos

A Budaörsi Egészségügyi 
Központ vezetése márci-
us elején belső utasítás-
ban hívta fel dolgozói 
figyelmét: az intézmény-
ben nyújtott orvosi ellá-
tásért pénzt, ajándékot 
elfogadniuk az év első 
napjától fogva bűncse-
lekménynek számít. 
Szemléletváltásra a páci-
ensek oldalán is szükség 
lesz, ami nem kis fel-
adat, hiszen generációk 
szocializálódtak a bélelt 
borítékok világában.

 A büntető törvénykönyv 
2021. január 1-jétől hatá-

lyos módosítása szerint egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel bün-
tetendő az, aki „egészségügyi 
szolgáltatás nyújtásával összefüg-
gésben egészségügyi dolgozónak 
(...) jogtalan előnyt ad vagy ígér”. 
A hálapénz kérése vagy akár el-
fogadása még ennél is súlyosabb 
megítélés alá esik: alapesetben is 
egy év szabadságvesztéssel kell 

szembenéznie annak az egész-
ségügyi dolgozónak, aki ezt a 
bűntettet elköveti. A helyzet már-
ciusban váltott élesre: a Nemzeti 
Védelmi Szolgálaton belül főosz-
tályt állítottak fel, a vesztegetések 
kiszűrése érdekében akár titkos 
adatgyűjtés is engedélyezhető.

Bár aligha vitatható, hogy er-
kölcsileg aggályos, a terület kuta-
tói szerint a hálapénz megítélése 
nem ennyire egyszerű, az elmúlt 
évtizedekben ugyanis a paraszol-
vencia működtető elemmé vált a 
magyar egészségügyben. Betiltá-
sa a dolog könnyebbik fele, leg-
alább ilyen fontos, hogy helyette 
olyan méltányos rendszer jöjjön 
létre, amiben mindenki tisztessé-
ges úton találja meg a számítását.

„A Budaörsi Egészségügyi 
Központ ebben a tekintetben is 
kedvezőbb helyzetben van más 
ellátóhelyeknél – véli Zsákai Zol-
tán, az intézményt üzemeltető 
Jump Consulting Kft. ügyveze-
tője. – Stabil hátterű, pozitív szal-
dójú vállalkozás vagyunk, transz-
parens működésünknek köszön-
hetően az orvosok és a betegek 
eddig sem voltak rákényszerítve 
arra, hogy ilyen módon olajozzák 
a működést.”

„Ha mégis megtörtént, rossz 
reflexről vagy valódi háláról volt 
szó – teszi hozzá az intézmény-
vezető. – Azt viszont minden-
kinek tudnia kell: év elejétől a 
hálapénz adása és elfogadása is 
bűncselekmény, és ez nemcsak az 
orvosokra, hanem a szakdolgo-
zókra is vonatkozik.” A hatályos 
törvényekkel és a TritonLife Cso-
port irányelveivel összhangban a 
Budaörsi Egészségügyi Központ 
vezetősége március elején belső 
utasításban hívta fel minden ál-
landó és alkalmi munkavállalója 
figyelmét az „extrajuttatás” meg-
változott törvényi megítélésére. 

Jó, ha a betegek is tudnak róla: 
a körlevél szerint az orvosok-

nak azon túl, hogy elzárkóznak 
a paraszolvencia elfogadásától, 
informálniuk kell az intézmény 
vezetését a vesztegetési kísérlet-
ről, ami büntetőfeljelentéshez 
vezethet. Mindez az intézmény-
ben zajló összes ellátási formára 
érvényes: a szakrendelésekre, a 
sürgősségi ügyeletre és az egyna-
pos sebészetre is.

Nemcsak pénzt, jelképesnél 
nagyobb értékű ajándékot sem 
szabad adni: az egészségügyről 
szóló törvény módosítása sze-
rint az egészségügyi dolgozó a 
szolgáltatás nyújtását követően 
egy alkalommal – tartós kezelés 
esetén kéthavonta egy alkalom-
mal – fogadhat el ajándéktárgyat, 
aminek az értéke nem haladja 
meg a mindenkori minimálbér 
havi összegének 5  százalékát. 
Ez jelenleg 8370 forint, vagyis a 
keretbe egy üveg jobb „repiital” 
sem nagyon fér már bele.

„Az orvosoknak tisztességes 
javadalmazás és megfelelő mun-
kakörülmények járnak, ennek 
biztosítása a közfinanszírozott 
egészségügyben nem a beteg fel-
adata. De higgyék el, a betegellá-
tásban részt vevők számára a leg-
nagyobb jutalom, ha saját mun-
kájukkal hozzá tudnak járulni a 
bennük megbízó, velük együtt-
működő beteg gyógyulásához. 
Ha ez megvalósul, ráadásnak egy 
őszinte »Köszönöm!« bőségesen 
elég” – mondja Zsákai Zoltán.

BŐVÜLHET A SZAKRENDELÉSEK KÖRE
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény március 1-jével gyökeres változásokat hoz a 
magyar egészségügyben. „A törvény novemberi hatályba lépése után sokan fejezték ki aggodalmukat, 
és számos félreértés is napvilágot látott – mondja Zsákai Zoltán. – A részletszabályok megjelenésével 
szerencsére világossá vált, szó sincs a közegészségügy összeomlásáról. Mi magántulajdonú egészség-
ügyi intézmény vagyunk, ugyanakkor döntően NEAK-finanszírozott ellátásokat biztosítunk. A nálunk 
gyógyító szakembereknek, ha például kórházi állományban vannak és aláírták új szerződésüket, termé-
szetesen kérvényezniük kell a főállásukon kívüli munkavégzést, és az engedélyt, ismét csak természete-
sen, meg is kapják. A lényeg a mi szempontunkból az, hogy a megfelelő eszközpark és munkakörülmé-
nyek megteremtésével továbbra is vonzó munkahely legyünk, és biztosítani tudjuk a budaörsiek számá-
ra a szakorvosi ellátást a legtöbb szakterületen, még olyanokon is, amelyek kifejezetten hiányszakmá-
nak számítanak az országban” – fogalmaz a szakrendelőt üzemeltető cég vezetője. 
A Budaörsi Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban, az egynapos sebészeti részlegen és a 
sürgősségi ügyeleten jelenleg 120 orvos gyógyít 32 szakmában. A TritonLife Csoporthoz csatlakozott 
intézmény vezetői nem tartanak az ellátás szűküléstől, ellenkezőleg: a hosszú várakozási időket generá-
ló területeken a rendelési idők növelését tűzték ki célul, illetve jelenleg hiányzó szakmák felvételét is 
tervezik a járóbeteg- és az egynapos sebészeti ellátásban.
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Új helyre 
költözött az

Aromi
„Kedves vendégeink, 
megannyi újdonságot tar-
togatunk még nektek, de 
ami a legfontosabb, hogy 
tudjátok: az AROMI ren-
delkezésetekre áll és 
nincs semmilyen változás 
az új korlátozások időtar-
talma alatt sem.  
/ Cari nostri ospiti, 
abbiamo ancora molte 
novità da raccontarvi, ma 
la cosa più importante al 
momento da condividervi 
è che AROMI è a vostra 
disposizione e questo non 
cambierà neanche per il 
periodo delle nuove 
restrizioni” – olvasható 
Budaörs legrégebbi igazi, 
olasz éttermének a közös-
ségi oldalán. 

Egy, illetve inkább két fontos 
változás azonban mégis csak 
bekövetkezett az életükben: 
új helyre költöztek, a Templom 
téri saroképületből a budaörsi 
ipari park bejáratánál találha-
tó Fashion Trend Center felső 

szintjére. Ha majd az éttermek 
újra kinyithatnak, tágas, világos 
terek, kényelmes, hangulatos 
terasz, és korlátlan parkolási 
lehetőség várja a vendégeiket. 
És az Aromit kedvelőknek még 
egy jó hír, hogy innen Budaörs 
és Törökbálint mellett már Bia-
torbágyra és Érdparkvárosra is 
kiszállítanak. 

Ha olasz étel, pizza az ebéd 
vagy vacsora, miért pont az 
Aromit ajánljuk? Egy visszatérő 
vevőjük véleménye az egyik bu-
daörsi közösségi oldalról: „Hát, 
ha valaki, akkor mi aztán durván 
válogatósak vagyunk ebben 
a témában. Hat éve rendeljük 
az AROMI-ból a pizzát, illetve 
békeidőben esszük ott live, de 
soha semmi baj nem volt. Már 
a 11. kerületi és budafoki isme-
rősök is átszoktak ide,  mert a 
legjobb olasz pizza szerintem. 
Kecskeméten ettem egyszer 
ennyire jót, illetve az olasz bará-
toknál, ha kint vagyunk.”

BŐVEBBEN: 
https://www.facebook.com/

AROMI.Ristorante.
Pizzeria.Italiana

RENDELJEN ONLINE: 

aromi.hu
vagy  0620/9428-381
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M I K E R Ü L J Ö N A Z A S Z TA L R A
„ ZÖ L D C S Ü TÖ R TÖ K TŐ L” N É G Y N A P O N ÁT?

sváb hagyományok
Ha azt halljuk, hogy 
nyúl, tojás, sonka barka 
és locsolkodás, egyből 
mindenki a húsvétra 
gondol. De ha a zöld-
csütörtökről, kereplők-
ről vagy a húsvéti tűzről 
hallunk, akkor már nem 
biztos, hogy mindenki-
nek egyből a húsvéti 
sváb hagyományok  jut-
nak eszükbe. Idén igen 
korán van húsvét,  április 
2-án lesz nagypéntek.

 Hamvazó szerdával kez-
dődően negyven napos 

böjt következik, ez a keresztény 
hagyományok miatt, mind a ma-
gyaroknál, mind a sváboknál így 
van. Az utóbbiaknál az első külö-
nös dolog a ,,Gründonnerstag”, 
más néven zöldcsütörtök, a nagy-
pénteket megelőző nap. Ezen a 
napon csak zöld ételeket esznek, 
mint például a saláták, főzelékek.

A következő furcsaság a ke-
replők használata, mivel úgy 
tartják, hogy a szentmisén a 
harangok Rómába mennek, így 
a nagyszombat esti feltámadá-
si miséig nem szólaltatják meg 

azokat. Ezeket a haran-

gokat és csengőket váltják fel 
erre az időszakra a kereplők. A 
gyerekek ezzel járják az utcákat 
és jelzik a napszakokat és imára 
szólítja a lakosságot. Ezért cseré-
be a gyerekek tojásokat kapnak.

Nagypéntek az elcsendesedés 
napja. Egyike annak a két nap-
nak, amelyen az egyház paran-
csai szerint böjtölni kell és nem 
szabad húst enni.

A nagyszombati szertartások 
tűzszenteléssel kezdődnek, majd 
egy kevés szenet haza visznek és 
három keresztet rajzolnak velük 
az ajtófélfára.

Húsvétvasárnap kerül sor az 
ételek megszentelésére, termé-
szetesen a sonkákéra és a húsvéti 
tojásokéra is. Utóbbiakat hagyo-
mányosan hagymahéjjal festik 
barnás-vöröses színűre. 

Nézzük meg, milyen étel ke-
rül húsvétkor egy sváb család 
asztalára!

NAGYCSÜTÖRTÖK:
Savanyú tojás, galuskával.
Nagy fej hagymát megpirítunk 
olajon, teszünk bele sót, babérle-
velet, pirospaprikát, és egy kevés 
vízzel felengedjük. Behabarjuk 
liszttel, hozzáadunk fekete borsot 
és egy pici ecetet. Ezt a babérleve-
les pörköltalapot kicsit rotyogtat-
juk és beleütünk 4 tojást, egyben 
hagyjuk és megfőzzük.

NAGY
PÉNTEK:
Fehér bab-

saláta, főtt 
tojás
A svábok mindig 
fehér, nagy, lapos 
babot használ-
nak. Nagyon pu-
hára kell főzni és 
nem muszáj beáz-
tatni. Cukros-ece-
tes levet és lilahagy-
mát adnak hozzá 
és főtt tojást főznek 
mellé.

NAGYSZOMBAT: 
Túrós lepény
A kelt tésztához 50 dkg lisztet 
összekeverünk pici sóval, két 
tojássárgájával, két és fél deka-
gramm kis cukros tejben felfut-
tatott élesztővel és 3 dl langyos 
tejjel. Alapos dagasztás után 5 
dkg olvasztott margarint adunk 
hozzá. Duplájára kelesztjük me-
leg helyen és ketté vesszük. Az 
egyik feléből kalács fog sülni, 
fonva vagy egybesütve, amit 
másnap a templomba vihetünk 
megszenteltetni, a másik feléből 
meg a lepény. Kizsírozott és lisz-
tezett tepsibe ujjnyi vastagon be-
lenyomkodjuk és rárakjuk a túrós 
krémet. Ehhez fél kiló túróhoz 
hozzákeverjük a 3 tojássárgáját, 
ízlés szerint cukrot és vaníliás 
cukrot, majd hozzáadjuk a felvert 
tojásfehérjét. Megkenjük vele a 
tésztát és megszórjuk mazsolával.

HÚSVÉTVASÁRNAP: 
Tyúkhúsleves májgombóccal, 
és sültek
Vízben áztatott zsömlét kinyom-
kodunk, belekaparunk egy májat, 
hozzáadunk tojást, petrezsely-
met, sót és fekete borsot. Diónyi 
gombócokat formálunk és olaj-
ban kisütjük. Meg fog dagadni. 
Ebből is érdemes dupla adagot 
mindjárt, és ha keverünk hozzá 
gombát, tölthetjük is vele mind-
járt a csirkét vagy dagadót. 

A magyar családoknál, nincs 
ilyen kifinomult menüsor. De a 
vasárnapi asztalról a tojás, a son-
ka a torma és a kalács egyik csa-
ládnál sem maradhat el. Az már 
változó ki milyen formában, íze-
sítéssel tálalja ezt. A sonkák közül 
is többfélét tálalhatunk, például 
kerülhet az asztalra parasztson-
ka, kötözött sonka, füstölt comb-
sonka, füstölt csülök vagy akár 
füstölt tarja is.

Végezetül egy receptet osz-
tanék meg azoknak, akik nem 
tudják, mit kezdjenek majd egy 
megmaradt kis sonkadarabbal. 

PArrAg zsófiA

SONKÁS
LEVELES- 
TÉSZTÁS 
NAPOCSKA: 
HOZZÁVALÓK: 
levelestészta, piros 
pesto, camembert sajt,  
a maradék sonka,  
1db tojás, szezámmag

A hozzávalók közül először 
a levelestésztára lesz szük-
ségünk. Kinyújtjuk, majd 
két, kb. 30cm-es kört 
vágunk ki belőle, (ennek a 
legegyszerűbb módja, ha 
egy tányért veszünk segít-
ségül a kör kivágásához, 
ráhelyezzük a tésztára, 
majd körülvágjuk). Az 
egyik tészta közepére 
helyezzük a camembert 
sajtot és körülötte meg-
kenjük pirospestóval és a 
kockára vágott sonkával 
megszórjuk. Ezek után 
befedjük a másik tésztada-
rabbal és a sajt mentén 
megszurkáljuk egy villa 
segítségével, hogy jobban 
rásimuljon a sajtra és ne 
szakadjon itt el a tészta. 
Most egy kés segítségével 
a sajttól indulva, úgy, hogy 
a sajtot ne vágjuk át, fel-
szeleteljük a tésztát, így 
háromszögeket kapunk és 
ezeket kétszer megcsavar-
juk az óramutató 
járásával megegye-
ző irányba. Így 
teszünk az összes 
tésztadarabbal. 
Végezetül meg-
kenjük egy egész 
tojással és meg-
hintjük szezám-
maggal. 180 
Celsius fokon, 
25-30 perc 
alatt 
aranybarnára 
sütjük.
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N E M E S Z Ü N K M I N D E N N A P S O N K ÁT,  E Z É R T VÁ L A S S Z U N K O LYAT, 
AM I T T É NYL E G Ö R Ö M M E L F O G U N K F O G YA S Z TA N I

Húsvéti készülődés 
a FlyBy Húsboltban

Szokás szerint nagy sürgés 
forgás fogadott bennünket, 
amikor benyitottunk a 
Flyby Prémium Húsboltba. 
Folyamatosan érkeztek a 
vásárlók és legtöbbjüket 
már ismerősként üdvözöl-
ték a pult mögül. A válasz-
ték mindig bőséges, de már 
most látható és érezhető, 
hogy közeledik a húsvét. A 
megszokott termékek mel-
lett gyönyörű sonkák és füs-
tölt húsok sorakoznak a 
fogasokon. A Flyby mindig 
mosolygós hentese Pfléger 
György, vagy, ahogy a törzs-
vásárlók szólítják, Gyuri 
nemcsak azt mesélte el, 
hogyan gyártják, hanem azt 
is, hogyan kell jól megfőzni 
ezeket a finomságokat.

A hagyományos paraszt sonka, a kötö-
zött sonka mellett a szívsonka is siker-
termék nálunk. Emellett folyamatosan 
keresik a gyönyörűen márványozott 
füstölt tarját, angolszalonnát és csá-
szárt is. Idén viszonylag korán lesz hús-
vét, így mi is már január óta készülünk. 
A jó sonkának ugyanis idő kell.

 Január óta? Miért tart ilyen sokáig?
Mi hagyományos eljárással készítjük 
a sonkákat, hiszen ezzel érhető el az 
az íz és minőség, amit megszoktak és 
elvárnak tőlünk vásárlóink. A kiváló 
minőségű (és ami fontos, hogy álta-
lunk is ellenőrzött hazai termelőtől 
származó) húst először kicsontozzuk 
és formázzuk. Fontos, hogy egy sonka 
vagy akár egy füstölt csülök szépen 
nézzen ki füstölés és érlelés után is. Ez-
után konyhasóval és egy általunk ösz-
szeállított fűszerkeverékkel bevonjuk, 

és két hétig (a paraszt sonkát 4 hétig) 
sózzuk, majd egy hétig nedves pác-
ban pácoljuk. A sonkákat egyesével 
megmossuk és szárítjuk, majd hagyo-
mányos kőfüstölőben, jó minőségű 
bükkfa pellettel körülbelül 4 napig 
füstöljük. Pihentetés után pedig ellen-
őrzött hőmérséklet és páratartalom 
mellett érleljük, több héten keresztül. 
Kollégáimmal minden lépést magunk 
végzünk és nagyon büszkék vagyunk a 
végeredményre.

 Ez valóban időigényes, mondhat-
juk, hogy kézműves gyártás. Mi a 
különbség a nagyüzemi gyártáshoz 
képest?
Amikor a gyártás során a mennyiség 
és a gyorsaság az elsődleges, a nagy-
üzemek úgynevezett gyorspácolást 
végeznek. Ilyenkor tűkkel juttatják a 
páclevet és az aromákat a húsba. Ezek-
nél a termékeknél a víztartalom jóval 
magasabb, mint a hagyományos son-
káknál. Elég csak megnézni egy-egy 
termékcímkét, mi mindent fecskendez-
nek be a gyorsaság és olcsóság miatt. 
Húsfehérje, kukoricakeményítő, burgo-
nyakeményítő, répacukor, savanyúság 
szabályozó, hemoglobin, rostanyagok, 
aroma, zselésítő. Sorolhatnám még, de 
inkább nem teszem. Maradjunk inkább 
annál az eljárásnál, ami már generációk 
óta száll apáról fiúra.

 Ha már hagyományt említett, 
úgy hallottam, hogy a kolbászt is 
önök készítik, családi hagyományok 
szerint.
Tulajdonképpen minden termékün-
ket magunk gyártjuk. Nem kivétel a 
kolbász sem. Békéscsabai származású 
tulajdonosunk édesapjától örökölte a 
családi receptet. Ennek megfelelően 
készítjük itt is a vékony és vastag kol-
bászt, csemege és csípős változatban. 
De a hagyományos húsvéti ételek mel-
lett folyamatosan újítunk. A marhakol-
bász, a füstölt libamell és kacsacomb 
vagy a füstölt marha szegy egyre nép-
szerűbbek nálunk.

 Úgy hallottuk, nemcsak gyártja, 
hanem kiválóan meg is főzi ezeket a 
finomságokat…
Nem eszünk minden nap sonkát, éven-
te egyszer van húsvét. Ezért válasszunk 
olyat, amit tényleg örömmel fogunk 

fogyasztani. Persze gondoljunk arra is, 
hogy mekkora edényben tudjuk majd 
megfőzni. Érdemes beáztatni egy éj-
szakára, vagy legalább az első vizet le-
önteni a főzésnél, hogy a fölösleges só 
eltávozzon. Én hideg vízben kezdem a 
főzést, kevés vöröshagyma, fokhagy-
ma, babérlevél, esetleg bors hozzá-
adásával, majd az első forrás után lassú 
tűzön főzöm. Ne főzzük túl, mert kiszá-
rad. Nem kell megijedni egy kis zsírré-
tegtől sem. Tulajdonosunktól hallom, 
hogy Békéscsabán a sonka levében 
főznek még vastag kolbászt is, majd a 
tojást is ebben a sonkás-kolbászos lé-
ben főzik meg. Idén én is kipróbálom.

Gondolunk azokra is, akik a ven-
dégjárás elmaradása miatt esetleg 
nem akarnak megvenni egy egész 
sonkát, vagy nem akarnak a főzéssel 
bíbelődni. A Flyby séfjei többszemé-
lyes húsvéti sonka, kolbász, hideg-
konyhai tálat fognak összeállítani elő-
rendelésre. 

Akár így, akár úgy szeretettel vá-
runk minden sonkaimádót, és ezúton 
kívánunk nagyon boldog húsvétot 
mindenkinek!

FLYBY PRÉMIUM HÚSBOLT
2040 BUDAÖRS,

Károly király u. 28.

www.flyby-premium-hus.hu
www.flyby-steakhouse.hu
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JMMH ONLINE PROGRAMOK

Könyvklub: 
Kaffka Margit: 
Színek és évek

Március 18. 
csütörtök 18:30 (élő)

A RÉSZVÉTEL INGYENES!
 Facebookon: JMMH Könyvklub 

Március 21. 
vasárnap 10:00 (élő)

Csokibár: 
Cseresznyevirág-

bábelőadás 
Eladó: Batyu Színház 

JEGYÁR: 1.500 FT-TÓL (CSALÁDI JEGY)

Március 29. 
hétfő 19:00 (élő)

Világjárók: 
Thaiföld, Laosz, 

Kambodzsa
Előadó: Kozári Karina

JEGYÁR: 500 FT-TÓL

Kézműves 
foglalkozás: 

Húsvéti készülődés 
I. rész

Elérhető: március 16-tól 
Bemutatja: Németh Csilla, rajztanár

Húsvéti készülődés 
II. rész

Elérhető: március 22-től 
Bemutatja: Németh Csilla, rajztanár

INGYENESEN ELÉRHETŐ!

Kerti praktikák 
a Jókai Mór Művelődési 

Ház Kertvarázslók 
csoportjától

Elérhető: március 24-től 
INGYENESEN ELÉRHETŐ!

Tárlatvezetés: 
a Lenz család 
és Lenz Klára 

kapcsolata a budaörsi 
Kertbarátok Körével

Elérhető: március 29-től
INGYENESEN ELÉRHETŐ!

JEGYVÁSÁRLÁS: online-jmmh.jegy.hu

INGYENES PROGRAMOK: 

www.facebook.com/jmmhbudaors vagy 

YOUTUBE: Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház

Z ÁVA DA PÁ L:  WA N D E R E R 

nem az első 
budaörsi 
ihletésű könyve

A Jókai Mór Művelődési 
Ház LiteRandi – irodalmi 
találkozások Budaörsön 
című sorozatának vendé-
ge február 26-án Závada 
Pál író volt. Elsősorban a 
legújabb kiadású regé-
nye, a budaörsi vonatko-
zású Wanderer volt a 
téma, de korábbi művei-
ről és jövőbeni terveiről is 
szó esett.

 Závada Pál író, szocioló-
gus. A 2020-ban megjelent 

Wanderer nem az első buda-
örsi ihletésű könyve, 2006-ban 
már írt történeteket Szűts Mik-
lós Ótemetőről készült fotóihoz, 
melyből megszületett az Úton a 
budaörsi Ótemetőbe című kötet 
és Wanderer figurája is. Korábban 
megjelent, Budaörs múltjáról szó-
ló könyvek szolgáltatták az ihletet 
ezekhez a kis prózákhoz. Ez a könyv 
aztán egy rendhagyó „könyvbemu-
tatót” eredményezett az Ótemető 
Csulits kápolnájában, melyre az író 
szívesen emlékszik vissza. „Egyik 
legszebb könyvbemutatóm volt, na-
gyon kellemes rá visszagondolni” – 
mondta Závada Pál.

A Fortepan és a Heima t museum 
fotótárából származó régi képek 
ihlették az újabb történeteket, me-
lyekből összeállt a tavaly év végén 
megjelent Wanderer című regény. A 
nagyszabású mű – bár keveredik 
a valóság (igazi fényképek egykor 
valóban élt emberekről) a kita-
lált történetekkel -, tartalmazza 
Budaörs három évszázados törté-
netének lényegét. A szőlészet-bo-
rászattól a piktortégla készítésen át 
az úrnapi körmenet virágszőnyegén 
és a Passión keresztül az őszibarack 
termesztés kezdetének legendájáig, 
amikor is az első világháborúban 

Piavénál harcoló katonák – meg-
kötve saját kis különbékéjüket – ta-
nulmányútra mentek a közeli falu-
ba, s őszibarack csemetékkel tértek 
haza. De megjelenik benne a kite-
lepítés is. „Ez egy emblematikusnak 
tekinthető példa arra, hogyan nem 
volna szabad gyakorolni a kollektív 
bűnösséget” – foglalta össze az író 

a történelem e sötét foltját. Závada 
Pál nyíltan elmondta, ő azokból az 
interjúkból merített élményeket és 
ihletet, amelyeket már itt Budaör-
sön mások összegyűjtöttek, mert 
ezek nagyon jól használhatók.

Závada Pál a Kulákprés – Csa-
lád- és falutörténeti szociográfia 
című munkájával tett szert országos 
ismertségre 1986-ban, amely még 
valóban a megtörtént tényekre 
támaszkodik, bemutatja, hogyan 
élt a gazdálkodó paraszti réteg fa-
lun, és a Rákosi korszakban mindez 
hogyan lett szisztematikusan tönk-
retéve. 

Závada Pál jövőbeni tervei 
között szerepel Madách Imre, Az 
ember tragédiája című művének a 
folytatása, Ádám, Éva és Lucifer 
kalandjait a XX. században re-
gényben beszéli el.

A teljes Cikk itt olvAshAtó: 

https://budaorsinaplo.hu/zavada-

palnak-a-wanderer-nem-az-elso-

budaorsi-ihletesu-konyve/
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Bár épp minden iskolát 
bezártak, a diákok ott-
honról tanulnak,  a szülők 
azt sem tudják hol áll a 
fejük, de a nyarat már 
tervezik, hiszen a szabad-
ság véges, a gyerekeknek 
pedig biztos hely kell a 
szünidőre, ahol jól érzik 
magukat, barátokat sze-
reznek, játszva fejlődnek. 
A vakáció jár a diákoknak! 
És egy kis fellélegzés a 
szülőknek.

A MátrixSuli tanárai is szeretnék 
könnyebbé tenni a gyerekek szá-
mára a nyári szünidő hasznos eltöl-
tését. Minden táborunknál figye-
lünk arra, hogy a felhőtlen jókedv 
mellé a gyerekek érdeklődését fel-
keltő, készségeket fejlesztő foglal-
kozások is legyenek. 

2021. június 21-26.  

KÖNYVNYITOGATÓ 
MAGYAR-ANGOL 
MESETÁBOR

A tábor célja az olvasás megszeret-
tetése, az olvasási készség fejleszté-
se digitális taneszközök és játékos 
módszerek segítségével. A gyere-
kek kooperatív és kreatív készségé-
nek fejlesztése csoportokban, an-
gol-magyar nyelvű játékokkal. Lesz 
sok játék, csatakiáltás, tabló és posz-
ter készítés, szerepjáték, daltanulás, 
számháború, homokanimáció, ol-
vasás a természetben. A tábort egy 
magyar szakos és egy angol szakos 
kolléga vezeti, így az összes foglal-
kozás angolul is zajlik majd.

2021. június 28-július 2.  

ÉSZ- ÉS TEST-
MOZGATÓ TÁBOR

A tábor célja, hogy a gyerekek a 
nyári szünet alatt is megmozgassák 
testüket, szellemüket, hasznosan 

töltsék szabadidejűket. A táborozás 
alatt változatos sportfoglalkozások, 
és különféle nyelvi, logikai játékok 
várják a táborozókat. Ami biztos 
lesz: gyalogtúra, gördeszkapálya, 
Kresz park, játszóterezés, labdajá-
tékok, sorversenyek, nyelvi játékok, 
fejtörők, rejtvények.

2021. július 5-9. 

KalandoZoo tábor

A tábor célja, hogy a gyerekek 
megismerjék megszeressék a ter-
mészetet, barátságot kössenek az 
állatokkal. Testközelből ismerked-
hetnek meg különféle élőlények-
kel, játékos formában mérhetik le 
tudásukat. Ami biztos lesz: terápiás 
kutyafoglalkozás, látogatás egy ál-
latfarmra, túra a Sorrento-sziklához, 
geoláda kutatás, kézműveskedés.

Egyéb információk:

Helyszín a MátrixSuli Általános 
Iskola  (Budaörs, Komáromi u. 
16.) itt van reggel a gyülekező 
7,30-tól, és a napot is itt zárjuk 
16 órakor.
Minden táborunk napi három
szori étkezést tartalmaz. Tábo
raink kis létszámmal, maximum 
15 gyerek/tábor zajlanak. A tá
borokba a jelentkezéseket érke
zési sorrendben az előleg befize
tésével fogadjuk (az előleg 20%). 

Ára: 30 000 Ft/hét

Kérjük vegyék figyelembe, hogy  
csak korlátozott számban van
nak helyeink.

           J E L E N T K E Z É S  I L L E V E  T O VÁ B B I  I N F O R M ÁC I Ó  K É R É S E : 

3.matrixbudaors@gmail.com vagy Vér Sománál: 0670/770-2256         

NYÁRI TÁBOROK
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M A G A S  Á R O N  VÁ S Á R O LU N K ! 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET! 

Bútorokat (koloniál is). Festményeket, 
dísztárgyakat, órákat, érméket, könyveket,  
hanglemezeket, varrógépet. Teljesen hagya-
tékokat! Díjtalan kiszállás és értékbecslés! 

www.antikceg.hu 
06 20 365 1042

C S A L Á D F E L Á L L Í T Ó  /  H Á Z A S S Á G I  É S  P Á R K A P C S O L A T I 

T A N Á C S A D Ó ,  T R É N E R

Bővebben  www.kapcsolatikonfliktusok.hu 
Elérhetőségek +36 20/401- 2116 E-mail koloskriszti@gmail.com 
Facebook  @kapcsolatikonfliktusok.hu

Kolos
Krisztina 

Egy új, 
kiegyensúlyozott 

élet kezdődik!
AMIKOR RÁJÖSSZ, HOGY CSAK EZ AZ EGY VAN... 

Amikor végre szeretnél törődni azzal, hogy 
- testileg és szellemileg is karbantartsd magad,  
- illetve a már kialakult panaszokat enyhítsd 

vagy végre elfelejtsd!

ITT LENNE AZ IDEJE, NEM IGAZ?
 

Jó hír, 
hogy ez könnyebb, 
mint gondolnád! 
Itt a Testelixír Test Harmónia Mozgás 

 Stúdióban természetgyógyászként lelkesen 
dolgozunk azért, hogy

- Testi és mentális oldásokkal tegyük  
nyugodtabbá mindennapjaidat

- Bowen kezelésekkel segítjük  
szervezetedet újra harmonikussá tenni 

- Stabil állapotba hozzunk,  
öngyógyító folyamatokkal regenerálunk

EZUTÁN ÚJRA FIATALNAK, ERŐSNEK, 
ELLENÁLLÓNAK ÉRZED MAGAD,  

FRISS LENDÜLETTEL VÉVE A MINDEN
NAPOK AKADÁLYAIT, ÉS KORÁBBAN  
NEM TAPASZTALT HARMÓNIA TESZI 
KIEGYENSÚLYOZOTTÁ ÚJ ÉLETEDET.

Igen, Neked szól ez! 
Ha már eleged van a külvilág letaglózó inge-
reiből, és a menekülés helyett inkább befelé 
figyelve stabillá fejlesztenéd testi és mentális 
egyensúlyod, - ami természetes pajzsként véd 

Téged a környező világ támadásai ellen.

A nálunk alkalmazott alternatív, lágy manuális 
technika, a keleti mozgásformák segítségedre 
lesznek! Elég csak a parkokban Tai chizó embe-
rek arcát és mozgását szemügyre venni. Ők har-
móniában élnek környezetükkel, végtelen békét 

sugároznak, és köszönik szépen jól vannak.

VAJON NÁLAD MI A HELYZET? SZÍVESEN 
MEGVALÓSÍTANÁD KIEGYENSÚLYOZOTT 

STRESSZMENTES, HARMONIKUS  
ÚJ ÉLETEDET? IGY KEZDJ HOZZÁ!

A leginkább hatékony, gyors módja, hogy Te is 
elérd, elkezdd új életedet, az ha most felhívod 

a következő telefonszámot, és érdeklődsz, 
időpontot kérsz a kezdéshez. Mire is várnál? 
Telefonálj egyet most! Nincs kötelezettség, 

nem emelt díjas a hívás, alig egy perc múlva 
remek információkkal leszel gazdagabb.

 

Hívd ezt a számot most! 

0620/200-5910

EGYEBEK KÖZÖTT ERRŐL OLVASHATNAK MÉG A
FELÚJÍTÁS MIATT ZÁRVA 

AZ ÁROK UTCAI 
GÖRDESZKAPÁLYA

Felújítás miatt 2021. febru-
ár 22-től zárva az Árok utcai 
gördeszkapálya. Az Árok utcai 
szabadidőparkban lévő gördesz-
ka pályára a meglévő elemek el-
bontása után új betonelemek ke-
rülnek, és a burkolat is megújul. 
Az új pálya átadása 2021 áprilisá-
ban várható.

https://budaorsinaplo.hu/felujitas-
miatt-bezar-az-arok-utcai-

gordeszkapalya/

A BULÁKE MUNKATÁR-
SAI MUTATKOZTAK BE A 

MŰVHÁZ ÚJ ONLINE 
SZOLGÁLTATÁSA RÉVÉN

A Jókai Mór Művelődési Ház 
mostantól havonta online be-
jelentkezésekhez biztosít hely-
színt azon egyesületek és civil 
szervezetek számára, amelyek 
a járvány előtt náluk tartották 
klubösszejöveteleiket. Február 
18-án a Budakörnyéki Látássé-
rültek Közhasznú Egyesülete 
(Buláke) négy munkatársa szá-
molt be a náluk történt változá-
sokról. Tagjaik közül mindenki 
jól van és a Buláke gyógymasszázs 
stúdiója jelenleg is működik – 
mondta Lázár Benedekné, a lá-
tássérültek egyesületének tagja 
és dolgozója. Az utolsó klubese-
ményük tavaly február 18-án a 
farsang volt, azóta nincsenek ösz-
szejövetelek, helyette azonban a 
tavaly márciusi lezárásokat köve-
tően a Buláke weboldala mellett 
a szociális csoport munkatársai 
megalkották a Buláke online klu-
bot, melyen informálódni lehet 
és programokról tájékozódni – 
tudtuk még meg. 

https://budaorsinaplo.hu/31988-2/

BUDAÖRSI
 CIVIL SZERVEZETEK 
ÖNKORMÁNYZATI 

TÁMOGATÁSRA 
PÁLYÁZHATNAK 

 2021-RE IS
Pályázat benyújtási időszak:  
2021. március 1 – 2021. március 31.
Budaörs Város Önkormányza-
ta fontos feladatának tekinti a 
helyi feladatok végrehajtásában 
résztvevő helyi civil szervezetek 
támogatását, ezért 2021. évre is 
nyílt pályázatot hirdet a budaörsi 
civil szervezetek (egyesületek és 
alapítványok) támogatására
.

https://budaorsinaplo.hu/ 
budaorsi-civil-szervezetek-

onkormanyzati-tamogatasra-
palyazhatnak-2021-re-is/

KRASZNAI GÁSPÁR:  
2020 A TERVEK ÉVE VOLT 

A KÓRUSNAK IS

A BUDAÖRSI SAPSZON FE-
RENC KÓRUS beszámolója
Jó lenne, ha úgy kezdhetnénk ezt 
a beszámolót is, ahogyan a ko-
rábbi években is tettük, felsorolva 
azt a 14-15 ünnepi alkalmat és 
helyszínt, amelyen a kórus meg-
hívott szereplőként énekelt egy-
egy rendezvényen, vagy önálló 
koncertet adott. De a 2020. év a 
kórusunk életében is rendhagyó 
volt a világjárvány miatt. Febru-
árban még meghívást kaptunk a 
Budaörsi Gazdakörtől, hogy éne-
keljünk a “Farsangoló” rendez-
vényén, majd később a “Székely 
Szabadság Napja” ünnepségen. 
Mindkettőnek eleget tettünk – 
előbbinek február 21-én, utóbbi-
nak március 10-én –, de ezt köve-
tően a kórus – a világ valamennyi 
énekkarához és énekegyüttesé-
hez hasonlóan – elnémult. 

https://budaorsinaplo.hu/ 
krasznai-gaspar-2020-a-tervek-eve-

volt-a-korusnak-is/

HOGYAN  
MŰKÖDTESSÜNK EGY 
MOZAIKCSALÁDOT? 

Válást követően gyakori jelenség, 
hogy két egyedülálló, korábban 
családos ember találkozik egy-
mással és fellángol a szerelem 
közöttük. Jogosan merül fel a 
kérdés ilyenkor: hogyan folytas-
suk tovább? Költözzünk össze? 
Mit fognak szólni a gyerekek egy-
máshoz, vagy az új páromhoz? 
Hogy reagál majd a volt párom? 
Esetenként kétségek gyötörnek 
bennünket, félünk belevágni, 
vagy épp ellenkezőleg, átgondo-
latlanul fejest ugrunk az örömök-
be, nem számolva az esetleges ne-
hézségekkel. Mindkét megoldás 
szülhet konfliktusos helyzeteket, 
amelyek egymásra halmozódva, 
akár akut problémákhoz is vezet-
hetnek – olvasható – Kolos Krisz-
tina cikkében.

https://budaorsinaplo.hu/hogyan-
mukodtessunk-egy-mozaikcsaladot/

MÉZES REGGELI A 
MÁKSZEM ÓVODÁBAN

A Budaörsi Mákszem Óvoda 
lehetett idén a Budaörsi Gazda-
kör – immár hagyományosnak 
mondható – Mézes-reggeli prog-
ramjának első állomása. A vírus 
helyzet miatt azonban rendha-
gyóan, mert a vendégek az óvo-
dába nem jöhettek be, péntek 
reggel csak az ajtóig vitték a rep-
ce, a hárs, a gesztenye, és a virág-
mézet. A gyerekek a vajas-mézes 
kenyerüket majszolva elmond-
hatták, kinek melyik ízlett job-
ban. Az óvodában a múlt a héten 
az aktuális téma az egészséggel 
és az egészségmegőrzéssel volt 
kapcsolatos, így a méz kóstolása 
méltó lezárása lett.

https://budaorsinaplo.hu/mezes-
reggeli-a-makszem-ovodaban/
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KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, 
MŰTÁRGYAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET 

VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
FELVÁSÁROL 

VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZTYŰBEN 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL

Tel: 06 20 425-6437

budaorsinaplo.hu ONLINE ÚJSÁGON

Rendelés telefonon: 06 70/676-7026 
vagy a futárszolgálatoknál az interneten keresztül

ŐSSZEL LESZ ÚJRA 
,,NAGYON-NAGY  

BUDAÖRSI 
SZEMÉTSZEDÉS”

Betlehem Csaba vezetésével a 
Zöld Erdőben Jártam Budaörsi 
Egyesület létrehozott egy nagyon 
nemes kezdeményezést városunk 
megtisztításáért egy közös séta 
keretében. Szombaton (2021. 02. 
27-én) négy helyszínen kezdték 
meg a szemétszedést, Kamara-
erdőn, Frankhegyen, Alsószállá-
son és Felsőszálláson. Összesen 
mintegy 250 önkéntessel taka-
rították ki ezeket a területeket. 
Cikkünkibvől az is kiderül, hogy 
mit tehetünk, ha szemetelésen, 
szemétlerakáson kapunk rajta 
valakit. Elsősorban a közterület 
felügyelet munkatársait kell ér-
tesíteni (23 447-894 kozterulet@
budaors.hu), vagy a rendőrséget. 
Mi magunk azonban nem intéz-
kedhetünk, ne keveredjünk a sze-
metelővel szóváltásba, még tetten 
érés esetén sem.

https://budaorsinaplo.hu/nagyon-
sikeres-volt-az-i-nagyon-nagy-

budaorsi-szemetszedes/

A GANZ-KESJÁR 
KARATE KLUB 

VERSENYZŐI BIZTATÓAN 
SZEREPELNEK

Március 7-én zajlott a Tatami Team 
Kupa Budapesten a Láng Sport-
csarnokban, ami egy sorozat első 
megmérettetése. A  Ganz-Kesjár 
Karate Klub versenyzői biztatóan 
szerepeltek. Az alábbiakban Kocsis 
László, a klub vezetője a 2020-2021 
évi eredményeiket foglalja össze. 
Tavaly februárban Budapest adott 
otthont a Kadet, Junior, U21-es Eu-
rópa Bajnokságnak. Egyesületünk 
3 kategóriában tudott kvalifikálni 
versenyzőt Európa legrangosabb 
korosztályos karate versenyére. 
A versenyen Kadet (14-15 éves) 

korcsoportban Varga Dániel 5. 
helyezést ért el, míg Dvorák Ádám 
junior  +76 kg súlycsoportban 
bronzérmet  szerzett. A magyar 
válogatott fiú csapatából Dvorák 
Ádám szerzett érmet egyedül!

https://budaorsinaplo.hu/32037-2/

HÉTÉVES A MŰVHÁZ 
KOCOGI FUTÓKLUBJA

A Budaörsi Jókai Mór Művelő-
dési Ház 2014 márciusában in-
dította el futóklubját, a Kocogit, 
melynek vezetésével Gyurcsák 
Szilviát bízták meg. Bár a koro-
navírus-járvány miatt jelenleg 
szünetelnek a szervezett edzések, 
ennek ellenére a futásra szokta-
tott tagok a mozgást nem hagyták 
abba. Hét évvel ezelőtt, a kezdeti, 
este 6-kor kezdődő edzések még 
sötétben, esetenként szemerkélő 
esőben zajlottak a Herman pályán, 
de mintegy féltucatnyian azonnal 
állandó résztvevőivé váltak. Volt, 
aki a “Kinizsi 100”-ra készült, más 
az egészségesebb életmódot céloz-
ta meg, de csatlakoztak korábban 
másutt futók is, a társaság miatt. A 
sötétedésből lassan-lassan kikerülő 
szép tavaszi napok egyre többeket 
csaltak a Kocogi köré, és az össze-
verődött társaság mára  összetartó 
közösséggé vált. Az évek során ren-
geteg futóeseményen vettek részt, 
többek közt a helyi Bridgestone 
félmaratonon, ahol legutóbb, 2019-
ben kilenc háromfős váltóval kép-
viseltették magukat.

https://budaorsinaplo.hu/ 
7-eves-a-kocogi-futoklub/
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A MÚLT HAVI MEGFEJTÉS:   

LEGYÉL TE IS ÍNYENC!

AZ ÍNYENCEK HÁZA 3000-3000 forintos 

utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

Hubai Mihályné és Schmidté Gál Gabriella

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!
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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,
• Don Antonio szósz termékcsalád,
• Pödör olajok és balzsamecetek,
• Széles nemzetközi- és hazai borválaszték, 
• Kanálka: Kézzel készült chutney-kal, változatos 

zöldségkrémekkel és sült fokhagymával. 
• CSERPES; kenhető krémek családja
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OPEL CROSSLAND
A KÜLSEJE , A BELSEJE 

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

www.opel.hu


