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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.
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INTERSPORT BUDAÖRS – A KIKA MELLETT

ITT A TÉL.  
MIRE VÁRSZ MÉG?
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Tahtova női téli 
hótaposó csizma
27.990,- 

17.990,-*

Pike Lake Hooded 
férfi kapucnis téli kabát

49.990,- 29.990,-* Légy törzsvásárlónk  
1 perc alatt és élvezd 
azonnal az előnyeit!!*Ajánlatunk csak INTERSPORT Törzsvásárlói Kártyával érvényes. Legyen törzsvásárlónk 1 perc alatt.
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M E G VÁ L A S Z TOT TÁ K 
A R É S ZÖ N KO R MÁ NY Z ATO K TAG J A I T

A novemberi 
ülésen történt

Megválasztották a kép-
viselők a részönkor-
mányzatok tagjait és 
elbírálták a nemzetiségi 
önkormányzatok pályá-
zatait is a 2019. novem-
ber 13-án megtartott 
rendkívüli testületi ülé-
sükön.
 

 Napirend előtti felszólalá-
saikban a képviselők 

egyebek között úthibákra és 
közlekedési szabályozást kívánó 
útszakaszokra hívták fel a fi-
gyelmet, melyekre Lőrincz Mi-
hály, a műszaki ügyosztály veze-
tője jellemzően megnyugtatóan 
válaszolt. 

Első napirendi pontként mó-
dosította a képviselő-testület 
Budaörs Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendele-
tét, átvezetve benne a korábban 
hozott döntések költségvetést 
érintő vonzatait. Módosították 
az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát is, benne 
5-ről 6 főre emelve a Frankhegyi 
Részönkormányzat taglétszámát. 
Ezt követően meg is választották 
a részönkormányzati testületet, 
akárcsak a Kamaraerdei Rész-
önkormányzatét. A Kamaraer-
dei Részönkormányzatban dr. 
Kisfalvi Péter az elnök, tagok 
Bódis Tamás István, Hajdu 
László, Kis Gyula, Nagy Géza. 
A Frankhegyi Részönkormány-
zat összetétele: Hauser Péter 
elnök, tagok  Laczik Zoltán, 
Monostori-Kalovits Márk 
képviselők és Bellovits Margit, 
dr. Prohászka Zoltán Ferenc, 
Tóth Bendegúz Áron.

Elbírálta a testület a nemzeti-
ségek második félévre benyújtott 
pályázatait: öt önkormányzat 
11,06 millió forintot használhat 
fel programjai megvalósítására. 

Előzetesen a nemzetiségek az 
önkormányzat kérésére meg-
egyezésre jutottak a programok 
és támogatások tekintetében – 
emelte ki Wittinghoff Tamás pol-
gármester.

A Budaörsi Tanoda kiegészítő 
támogatása az önkormányzat-
tól 2,5 millió forint, mert hiába 
vált 2019 januárjától állami in-
tézménnyé, nem nyújt elegendő 
támogatást az állam a fenntartá-
sához.  Jóváhagyták a képviselők 
a Budaörsi Latinovits Színház 
2019. október 31-ig teljesült 2,7 
millió forintos többletbevétele-
inek felhasználását is, amelyből 
hangtechnikai eszközöket vásá-
rolhatnak. A BTG támogatását 
30 millió forinttal megemelte a 
testület, amelyet a közutak kar-
bantartására, és téli állagmegóvá-
sára fordíthatnak. Ennek megfe-
lelően módosították a nonprofit 
kft. közszolgáltatási szerződését. 
Befizet az önkormányzat 409 ezer 
forintnyi rendkívüli közös költsé-
get a Kamaraerdei út 59-61. szám 
alatti társasházban, ami az ön-
kormányzati tulajdoni hányadra 
esik a faanyagvédelmi és stati-
kai szakvélemény elkészítésének 
költségéből. Amennyiben a ter-
vezett tetőtér-beépítésének nincs 
akadálya, a munkálatokra továb-
bi 614 ezer forintot fizet majd 
az önkormányzat. Ezt követően 
döntöttek több ingatlan ügyében 
és eredménytelennek nyilvání-
tották a Porsche Ingatlankezelő 
Kft. raktárbázisa mellett található 
4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt zárt-
körű pályázatot, és újat írnak ki. 
Végezetül arról is döntés szüle-
tett, hogy nem él az önkormány-
zat a Beregszászi utcában lévő 
10021 és 10022 helyrajzi számú, 
összesen mintegy háromezer 
négyzetméteres telekingatlanok-
ra vonatkozó elővásárlási jogával, 
amelyekért 113,4 millió forintot 
fog fizetni az új tulajdonos.

Köz meg hall ga tás 
volt

Közmeghallgatás is volt 
november 13-án, mely 
olyan testületi ülés, ahol 
a polgármesternek, a 
hivatal dolgozóinak és a 
képviselőknek tehetnek 
fel a lakosok közérdekű 
kérdéseket. Szép szám-
mal jelentek meg, mint-
egy hatvanan, és a több-
ség azzal a céllal, hogy el 
is mondja észrevételeit.

 Az ülés első felében Wit-
ting hoff Tamás polgármes-

ter számolt be arról, hogy miként 
alakult az elmúlt években a város 
bevétele és azt mire fordították. A 
megjelentek közül elsőként Hardy 
Géza kért szót a Frankhegy ügyé-
ben, majd többek követték őt e té-
mában. A probléma évtizedek (!) 
óta ugyanaz: amíg a közművek 
nem épülnek ki, nem lehet a telkek-
re lakóházakat építeni, csak üdülő-
ket. A közművek kiépítését azon-
ban a lakosságnak és az 
ön   kor mány zatnak együttes erővel 

kel lene megtennie. Létre is jött 
mint egy 30 éve egy víziközmű 
társa ság, de nem jutottak előre, és 
ennek éppen most lett új vezetője, 
Pusztainé Jakab Róza, aki szintén 
hozzászólt és azt hangsúlyozta, 
hogy szeretne konstruktív együtt-
működést a hivatallal, egymás köl-
csönös tiszteletével. Sajnos a többi 
hozzászóló  – különösen Prohász-
ka Zoltán és Bencsák Gergely – 

ugyanebben a témában igencsak 
számonkérő, sértő hangnemet 
ütött meg, személyeskedve a pol-
gármesterrel. Bocsi István jegyző 
foglalta össze a jelenlegi helyzetet, 
aláhúzva, hogy a Frankhegy – bár 
1976-ban belterületbe vonták és 
felparcellázták,  ez az ősbűn – nem 
építési, hanem üdülőövezet, és az 
átminősítése több okból nem cél-
szerű. Részben mert Budaörs tüde-
je az erdő, másrészt mert az önkor-
mányzat olyan többlet feladatot 
vállalna azzal magára, amire nincs 
erőforrás.

Az egyéb észrevételek egyike, 
hogy az Ibolya utcában és környé-
kén zajvédelem kellene, de Lőrincz 
Mihály a műszaki ügyosztály veze-
tője sem biztatott, hogy erre lenne 
ott megoldás. Egy későbbi hozzá-
szólásból, Varga Pétertől kiderült 
hogy Budaörs ezen részén, illetve 
az Ady Endre utcában is nagyon 
hangosak a repülők, és ez csak más-
fél év óta jelent gondot, mert azóta 
repülnek be a gépek a település fölé 
rendszeresen, mióta a repülőtérnek 
új üze mel tetője van. A polgármes-
ter meg ígérte, hogy utána néznek 
és meg próbálnak tárgyalni az ügy-

ben az illetékesekkel. Végül egy jó 
hír a Baross utca végében lakók-
nak: immár biztos, hogy a Bau-
haus elállt az ide tervezett és nagy 
vihart kavart beruházástól, bár 
a terület tulajdonosa, az Auchan 
ingatlanfejlesztője, az Immochan 
valamikor, valamit biztos épít majd 
ide, hiszen annak idején ezért vette 
meg, a város egyéb feltételeit – pél-
dául felüljáró építése – is teljesítve.
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„C R E A S CO L A, L É G Y K Í VÁ N C S I  M I N D E N N A P!”

A közösség és az innováció 
iskolája

„Mi volt ma a suliban? 
Semmi. De valamit 
azért csak csinálta-
tok? Semmit.” Ugye 
gyakori ez a párbe-
széd a szülők és a kis-
kamaszok között? 
Milyen lenne inkább 
így: „Mi volt ma a suli-
ban? A projektemen 
dolgoztam, már kész 
a hajóm tervezése, 
hamarosan kezdem 
az építést. Vízre is 
fogjátok tenni? Hát 
persze.”

A Creascola nyolcosztályos 
gimnáziumban jövő szeptem-
bertől indul itt Budaörsön az 
első tanév, ahova 2020. febru-
ár 19-ig a leendő ötödikes és 
hetedikes gyerekek és szüleik 
jelentkezését várják. Az alapító 
és fenntartó dr. Henn Péter (41 
éves) ő menedzseli üzletileg az 
intézményt, szakmai igazgató 
pedig Kárpátiné Molnár Ágnes 
(35 éves). Mindkettőjüknek van 
tanári végzettsége, Péter jogász 
is és több más vállalkozása van, 
Ágnes matematika-német sza-
kos, alkotópedagógus, egyebek 
között különleges nyári tábo-
rokat szervezett és van gyakor-
lata a tanításban. Már a tanári 
kar is felállt, és kérdésünkre, 
hogy amikor a pedagógushiány 
jellemző az egész országban, 
mégis hogy sikerült egy alakuló 
iskolába ide csábítani a kollé-
gákat, Péter és Ágnes azt feleli, 
hogy szakmai ismeretségeken 
keresztül és maga az iskola ne-
velési programja, koncepciója 
is vonzó. Fontos még megje-
gyezni róluk, hogy mindketten 

maguk is sokgyermekes szülők, 
Péter legnagyobb lánya is ide 
fog járni. 

Egy magániskoláról van 
tehát szó, ám nem alternatív 
- pontosít a két szakember -, 
hanem a Nemzeti Alap Tan-
terv (NAT) szerint zajlik majd 
az oktatás, de azt másként ta-
nítják, mint egy átlagos állami 
iskolában és többet kapnak a 
gyerekek. A példa, ahonnan az 
együttműködés révén szaba-
don átvehetnek ötleteket, az 
osztrák Werkschulheim Felbertal 
Salzburgban. A három pillér, 
amire programjuk épül: a ter-
mészettudományos irányultság; 
az erős iskolai közösség (ahol a 
csoport együttes eredménye, 
teljesítménye áll a középpont-
ban és nem az egyéné); a har-
madik pedig az úgynevezett 
alkotópedagógia, és ezt tükrözi 
az iskola szlogenje is: „Creascola, 
légy kíváncsi minden nap!”

Az iskolában a tanítás 8-kor 
egy negyedórás napi indítóval 
kezdődik és háromnegyed 5-ig 
tart. Ez első hallásra soknak 
tűnik, de a gyerekek mégsem 
túlterheltek, mert kialakítanak 
egy egészséges napi ritmust. 
Van például kétszer 30 perc 
szünet, levegőzésre, pihenésre 
és egy órás az ebédidő, hogy 
ne kapkodva kelljen lenyelni a 
falatokat. Ezen belül a gyerekek 
a felelősök a saját tanulásukért, 
időbeosztásukért. A szemléltető 
oktatást sokféle korszerű eszköz 
támogatja, és lesz egy jól felsze-
relt technikaterem, médialabor 
és tankonyha is, ahol az egész-
séges táplálkozásra nevelés az 
egyik legfontosabb. A sport és a 
mozgás is része lesz az itt tanu-
lók életének. Az alaptantárgyak 
közül a matematikát tanulják 
majd a gyerekek önálló tan-
tárgyként, a magyar irodalom 
keretében tágabban a kulturális 

értékeket ismerhetik meg és a 
kémia, biológia, földrajz, fizika 
ismeretanyagát összevontan 
egy természettudományi tan-
tárgy keretében sajátítják el. A 
műhelyfoglalkozások során az 
angolt munkanyelvként hasz-
nálják, emellett heti 5 órában 
tanulnak angolul. S a nyelv gya-
korlásához külföldi tanulmány-
utakra is sor kerül majd. 

Mit nyújt tehát a Creascola? 
Pozitív és elfogadó légkörben 
egyebek között beszédköz-
pontú angol nyelvoktatást; 
komp lex természet tudo má-
nyos szemlé letet, a társadalmi 
ismeretek gyakorlatközpontú 
oktatását, a közösségi munkára 
és együttműködésre nevelést; 
felfedező matematika oktatást 
és a megszerzett tudás alkalma-
zását a gyakorlatban. Mindezt a 
diákok ötleteire alapozva, hogy 
öröm és ne teher legyen nekik a 
tanulás. Hogy az idejárók soha 
ne mondják azt hazaérve, nem 
történt aznap semmi. 

Azt hiszem a fentiek annyira 
meggyőzőek, hogy akinek 10-
11 vagy 12-13 éves gyermeke 
van, máris keresi a honlapjukat 
és bejegyezi a naptárba február 
19-ét, a jelentkezésI határidőt. A 
döntéshez azonban beszélnünk 
kell a tandíjról is, hiszen egy 
magániskola üzleti vállalkozás, 
és Henn Péter tervei szerint a 
negyedik évtől nyereségessé 

kell válnia. Nos, a havi tandíj 
130 000 forint, amiből testvé-
reknek 10% kedvezmény jár és 
a tehetséges diákok számára 
indítanak egy ösztöndíj lehe-
tőséget is, ami 50%-os kedvez-
ményt jelent. A későbbiekben 
pedig közvetlenül pályázható 
európai uniós támogatást is 
szeretnének bevonni és ezzel 
a szülők terheit mérsékelni. A 
tandíj azonban nem kevés, így 
adódik a kérdés: van-e a pénz 
befizetésén kívül más felvételi 
követelmény? Igen, van - fejtet-
te ki Péter és Ágnes -, de 2020-
ban még nem kell központi 
felvételit írni. Helyette egyrészt 
a gyerekekkel csináltatnak kre-
atív, illetve játékos szövegértési 
és szövegalkotási feladatokat, 
de olyan környezetben, hogy ne 
izguljanak, ne érezzék ezt vizs-
gának. Majd az egész családdal 
megismerkednek, mert ahhoz, 
hogy az iskola szellemisége ér-
vényesüljön, a szülőkkel való 
együttműködés nélkülözhetet-
len. Inkább induljon két párhu-
zamos osztály helyett egy, de az 
olyan diákokkal, akik ezt a fajta 
tanulást valóban örömmel élik 
meg - szögezte le Henn Péter. 

JELENTKEZÉS 
ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

http://creascola.hu/jelentkezes, 

kapcsolat@creascola.hu illetve 

www.creascola.hu
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K I K E T VÁ L A S Z TOT T U N K K É P V I S E LŐ N E K? 2.  R É S Z

Czuczor Gergely: 
„M I  A Z T S Z E R E T N É N K , H O G Y A Z A R Á NYO S K É P V I S E L E T N E K 
A L E H E TŐ S É G E B I Z TO S Í T VA L E G YE N”

A régi/új képviselőkkel 
beszélgető sorozatun-
kat Czuczor Gergellyel, a 
budaörsi Fidesz elnöké-
vel folytatjuk. Állítja, 
hogy semmi közük a 
választási kampány 
eldurvult eszközeihez, 
és szerinte „meg kellene 
valósulnia egy olyan 
világnak, ahol a szerep-
lők őszintén beszélhet-
nek egymással meg egy-
másról. Én azt látom az 
elmúlt 13 évben (2006 
óta vagyok a közélet-
ben), hogy itt nem zaj-
lott őszinte párbeszéd.”

 Meddig akarjátok még 
napirenden tartani a polgár-
mester Wittinghoff Tamás vi-
deó-ügyét? Az egyik fideszes 
ismerősöm azt mondta, hogy 
azt tervezitek, ha valahol a pol-
gármester beszédet mond, fel-
avat, átad… stb., akkor ott majd 
bekiabálnak, hogy miért nem 
mondott le.
Arra a kérdésre, hogy elfogad-
ható-e, amit a leleplező videók 
kapcsán nyilatkozott a két vá-
rosvezető, a győri polgármester 
esetében azt mondta az ellenzék, 
hogy nem elfogadható, mi meg, 
kormányoldal, akik itt vagyunk 
ellenzékben, mi meg ne kövessük 
ezt a példát?

 A kettő nem ugyanaz, mert 
a győri polgármester egy orgián 
vett részt, vélhetően közpénz-
ből, mindenesetre ott látszott a 
rongyrázás, Wittinghoff Tamás 
meg egyszerűen csak félrelé-
pett.
(…) . Szerintem a kettő között 
ilyen szempontból nincs különb-
ség. A győri esetnél ugyan felme-

rült a bűncselekmény gyanúja, de 
még nem igazolták, nyomozati 
szakaszban van az ügy.

 Arra még nem válaszoltál, 
hogy meddig akarjátok napi-
renden tartani?
Ha következetesek akarnánk 
lenni az ellenzék jelenlegi mon-
dataihoz, akkor addig kell csinál-
nunk, amíg a győri példa be nem 
következik. Nekem egyelőre más 
elképzelésem azért sincs, mert 
a polgármester maga egy olyan 
helyzetet teremtett az alakuló 
ülésen, olyan támadó hangvételt 
ütött meg, amire mi nem számí-
tottunk. Azt hittük, hogy itt egy 
normálisabb ügykezelés lesz. 
Távlatokban és nagyobb lépték-
ben nézve úgy látom, hogy ami 
itt az alakuló ülésen történt, az 
megegyezik ugyanazzal a politi-
kai szándékkal, ami a fővárosban 
is történt, hogy a Fideszhez kö-
tődő képviselőknek mindenféle 
helyzetből való kiszorítása a cél, 
itt sem adtak bizottsági helyeket. 
Úgy gondolom, hogy nem ná-
lunk pattog a labda, a megoldás 
kulcsa a polgármester kezében 
van, meglátjuk, hogy ő mit rea-
gál.
(…)

 Az előző ciklusban hasonló 
eredmény mellett volt fideszes 
alpolgármester, Kálóczi Imrét 
ki is léptette ezért a pártja. A 
bizottsági üléseken pedig, mint 
mondtad, ott lehettek, csak nem 
szavazhattok.
Igen, de ilyen szempontból a de-
mokrácia sérül, maga az alapesz-
me nem valósul meg.
(…)

 Ki lett vagy lesz a Fidesz-
KDNP frakció vezetője?
Nem alakítunk frakciót. A koráb-
bi állapotot nem láttuk teljesen 
sikeresnek, s hogy ez ne vetítsen 
árnyékot jelenlegi munkánkra, 
ezért úgy véljük, nem kell frak-

ciót alapítani. Három képvise-
lővel vagyunk bent, ebből egy 
KDNP-s, két fideszes. (Kapitány 
Gábor KDNP tag, Czuczor Ger-
gely Fidesz tag, Löfler Dávid 
pedig mindkét pártnak tagja). 
Nincs frakció, tehát ugyanolyan 
jogokkal vesz részt a három, 
kompenzációs listáról bejutott 
képviselő. Egyeztetünk termé-
szetesen, hogyha előterjesztést 
adunk be, meg a testületi, illetve 
a bizottsági ülések előtt végignéz-
zük a napirendeket.

 S mire számítotok Kisberk 
Balázs szempontjából? Hiszen 
ő tagja volt a Fidesznek, aztán 
tavalyi felbomlás után idén nem 
lépett vissza.
Minden tagnak volt lehetősége 
újra kérni a tagfelvételét, illetve 
azt, hogy ne szűnjön meg a jog-
viszonya, de ő nem adta be a je-
lentkezését. 
(…)

 Azt mondtad, meglepett, 
hogy nem kaptatok helyet a bi-
zottságokban. Az alakuló ülés 
nem egészen ünnepi hangulata is 
meglepett vagy számítottál rá?
Én azt mondtam a polgármes-
ternek, hogy élvezze ki a siker 
ízét, ez egy emberi gesztus volt 
részünkről. És ehhez képest a 
testületi ülés hangulata, meg az 
előtte megtartott sajtótájékoztató, 
amiről nem tudtunk, derült égből 
villámcsapás volt. Azért furcsa és 
rossz érzés számomra az ünnepi 
alakuló ülésnek az ilyen jellegű 
elütése, mert mi úgy készültünk, 
és ez látszik a szavazásunkból, 
hogy minden, ami a városnak, a 
testületnek a felállításához szük-
ségeltetett, azt megszavaztuk. 
Két napirend volt, aminek ellene 
szavaztunk, értelemszerűen a bi-
zottságok megválasztása, illetve 
az ahhoz kapcsolódó szervezeti 
és működési szabályzatról szó-
ló rendelet felülvizsgálata. Azt 
érzem, hogy így a polgármester 

egy olyan zsákutcába viszi ezt a 
városi politikát, amiből mi nem 
fogunk tudni jól kijönni, mert az 
ártatlanságát az ember hogyan 
igazolja?

 Most arra az estre gondolsz, 
hogy bántalmazta valaki az 
édesapját és feltételezi, hogy en-
nek köze van a Fideszhez?
Nem csak ezt, hanem azt is 
mondta az én nevemmel össze-
függésben, hogy a videó elkészí-
téséhez, annak a nyilvánosságra 
hozatalához, és igen, az édesap-
jával szembeni inzultushoz kö-
tődően valamiféle kapcsolatunk 
lehet. Többször is utalt erre, amit 
mi azért nem értettünk, mert ab-
ban a hiszemben voltunk, hogy 
a választás után elkezdődhet az 
érdemi munka és valóban a vá-
rosért tudunk cselekedni. 

 Te bízol abban, hogyha a 
rendőrség kideríti, ki állt a hát-
térben, akkor tisztázódtok?
Én kívánom, hogy meglegyen a 
tettes vagy a tettesek, mert akkor 
egyértelműen látható lesz, hogy 
nincs közünk ehhez az ügyhöz. 
(…) 

 Az volt a szlogenetek a kam-
pányidőszak alatt, hogy „Ne-
künk Budaörs jövője az első!” 
Szerinted mit kellene tennetek 
most ellenzékben Budaörs jö-
vője érdekében? És örülnék, ha 
kitérnél az iskoláinkra is.
Az egyik, hogy meg kellene való-
sulnia egy olyan világnak, ahol a 
szereplők őszintén beszélhetnek 
egymással meg egymásról. Én azt 
látom az elmúlt 13 évben (2006 
óta vagyok a közéletben), hogy 
itt nem zajlott őszinte párbeszéd. 
Nálunk is divat volt a politikai 
korrekt beszéd. Körülírtuk a 
problémákat, nem mertünk nyíl-
tan egymással kommunikálni. A 
városháza különféle szereplőjé-
nek biccentéséből, jelzéséből tud-
tuk, hogy ez a téma kényes, ebbe 
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ne menjünk bele… , tehát sze-
rintem ezeket mindenféleképpen 
félre kell tolni, nekünk ellenzék-
ben ezeket az általunk vélt prob-
lémákat fel kell tudni tárni. A 
másik pedig, ha a városnak az ér-
dekében lehet cselekedni, például 
forrásokat lehet idehozni akár az 
iskolákra vonatkoztatva, akár a 
tömegközlekedés átalakítására, 
akár a kulturális életnek a további 
fejlesztésére, akkor azokat az ösz-
szegeket nekünk segítenünk kell 
idehozni. Ebben én partnerséget 
és nyitottságot tudok ajánlani, de 
ehhez az kell, hogy a problémák-
ról őszintén tudjunk beszélni. 
Nem akarunk semmit a szőnyeg 
alá söpörni. Az, hogy például az 
iskolákra rákérdeztél, ott is van-
nak ki nem beszélt dolgok, hogy 
egyes iskolákban nyílt politizálás 
zajlik. Én ezt egykori iskolaigaz-
gatóként meg pedagógusként is 
elítélem és visszautasítom. Meg 
lehet kérdezni a tanítványaimat, 
hogy mikor vettem elő napi po-
litikát – soha. Tehát még a válasz-
tások évében is csak az szólt poli-
tikáról az óráimon, hogy hogyan 
néz ki a választási rendszer. De a 
szereplőkről én sose beszéltem. 
Nyilván az én irányultságomat 

azt tudják.

 Te történelmet tanítasz, 
ugye, az az egyik tantárgyad?
Igen, történelem tanár vagyok, 
meg minden, ami a joghoz kö-
tődik, mert rengeteg más tantár-
gyat is viszek.

 De a történelemnél szerin-
tem kikerülhetetlen az, hogy 
politizálj, már csak amiatt is, 
mert állást kell foglalnod bizo-
nyos kérdésekben. Van, aki így 
értelmezi ugyanazt a történelmi 
eseményt, van, aki úgy.
A történelmi eseményeknek a 
megvilágítása is történhet objek-
tív módon, meg szubjektíven. Az, 
hogy például az ’56-os eseménye-
ket az ember hogy interpretálja, 
nyilván van egy politikai töltet, 
de az, hogy 1990 után mi törté-
nik, azt szerintem lehet úgy taní-
tani, hogy csak a szereplőket ne-
vezem meg, és nem utalok arra, 
hogy kinek milyen kötődése van.
(…) 

 Most nagyon aktuális a Ber-
lini Fal leomlása a 30. évfordu-
lója miatt, illetve előtte Horn 
Gyula szerepe a határnyitásban. 
Ezt például, hogy tanítod a diá-
koknak?
Ott magukat a történelmi té-
nyeket mondom el, tehát nem 
azzal kötöm össze, hogy ő aztán 
később 1994-től 1998-ig minisz-
terelnök volt. Nyilván a gyerekek 
fejében ez összeáll, amikor az ese-
ménysort elmondom. De hogy a 
rendszerváltoztatásnál a határ-
nyitás megtörtént, azt soha nem 
úgy szoktam bemutatni, hogy ez 
Horn Gyulának az érdeme volt, 
hanem azt mondom, hogy volt 
egy olyan világpolitikai helyzet, 
amikor Gorbacsov lehetővé tette 
úgymond a változásnak a bein-
dulását.

 Látod, ezt például én más-
ként éltem meg akkor. Te pedig 
túl fiatal vagy, hogy erre emlé-
kezhess…
Én 1978-ban születtem, tehát 
ezeket átéltem. És rengeteget ol-
vastam a kilencvenes években 
erről, nekem vágyam volt például 
Antall József élettörténetének a 
megírása, de aztán az egyetemen 

lebeszéltek róla, mondván any-
nyira érzékeny a téma, hogy ne 
ebből írjam a szakdolgozatomat. 
(…)

 Visszatérve Budaörshöz, 
könnyű lenne azt kérdezni, 
hogy miért nem vagytok konst-
ruktív ellenzék, de hát ez az 
egész ország olyan, hogy sajnos 
a konstruktivitást az ellenzéktől 
szinte lehetetlen számon kérni. 
De van-e arra esély, hogy ha le-
csengenek a kampányelemek, 
akkor konstruktívan működtök 
együtt a város érdekében a BFE-
vel?
Szerintem, ha olyan dologban 
egyet tudunk érteni a polgármes-
ter úrral, hogy Magyarországon 
demokrácia van és jogállamiság, 
mert ezt a kettőt mindig megkér-
dőjelezi – nekem az a fájó, ami-
kor az ő ügyét a bíróság számára 
kedvezően ítéli meg, akkor azt 
mondja, az igazság diadalmas-
kodik, amikor meg az általa fe-
szegetett dolgokat adott esetben 
elmarasztalja, akkor azt mondja, 
hogy nem működik jól az állami-
ság. De ugyanez van a diktatúra-
demokrácia helyzetnél is, hogyha 
győztes, akkor demokrácia van, 
ha pedig nem a neki tetsző po-
litikai szereplők veszik be a bás-
tyákat, akkor meg diktatúra van. 
Ha ő ezeket félre tudná tenni, 
és nem az országos politikával 
foglalkozik, hanem Budaörssel, 
akkor mi nyitottak leszünk erre, 
hogy megtaláljuk az együttmű-
ködésnek a különféle formáit. 
Hozzáteszem, nagyon nem szo-
rul rá a mi együttműködésünkre, 
mert 15-ből 12 képviselővel tudja 
a saját vágyait, elképzeléseit meg-
valósítani, ez mindenféleképpen 
korlátlan lehetőségeket biztosít 
neki. (…)

 Azt mondtad a sajtótájékoz-
tatón, hogy ma fogsz válaszolni 
nekem arra a kérdésre, hogy mi 
a véleményed az alkotmány-
bírósági határozatról. Vagyis, 
hogy érdemi vizsgálat nélkül 
elutasították Budaörs keresetét, 
hogy kapjuk vissza az állam ál-
tal tőlünk elvett milliárdokat. 
Már utaltam rá. Ezt tudom meg-
fogalmazni, hogy nekem mindig 
ez a fájó polgármester úr eszme-

futtatásaiban, hogyha neki tetsző 
a bírósági ítélet, akkor jogállami-
ság van…

 De neked tetszett ez az íté-
let, hogy érdemi vizsgálat nél-
kül mondtak rá nemet?
Jogászként nem fogom megkér-
dőjelezni az Alkotmánybíróság 
állásfoglalását, fideszesként meg 
szintén nem kérdőjelezem meg. 
Azt az utat kell megtalálnia Bu-
daörsnek, ahol ezeket a konflik-
tushelyzeteket az iskolák környé-
kéről el tudjuk tolni.
(…) 

 Más: tavaly a Fidesz helyi 
szervezete felbomlott, és ápri-
lisban alakult újra és te lettél az 
elnöke. Hogy ítéled meg, jó volt-e 
ez a felbomlás, bekövetkezett-e 
a várt tisztulás vagy a semmiről 
kellett újrakezdeni?
Azt nem mondom, hogy semmi-
ről kellett újrakezdeni, mert van 
egy értékalap, amiről el tudunk 
rugaszkodni. De ha a szervezet-
építést nézem, akkor gyakor-
latilag elölről kell kezdeni sok 
mindent. 43 taggal alakult újra 
a helyi Fidesz-csoport, korábban 
120 fölött volt. Ez mind régi tag. 
Az volt a kérés, hogy az önkor-
mányzati választásokig új embert 
ne vegyünk föl, nehogy az le-
gyen, hogy valaki a pozíció miatt 
vagy a remélt siker jegyében akar 
kapaszkodni, hanem az önkor-
mányzati választás után van arra 
lehetőség, hogy kinyissuk újra a 
kapukat. Nekem az a feladatom, 
hogy előkészítsem a 2022-es or-
szággyűlési választásokra egy 
ütőképes csapatnak a felállítását, 
ezen dolgozunk most, ez lesz a 
következő egy-két évnek a meg-
határozó munkája. (…)

 Azok közül, akik vissza 
akartak lépni, mindenkit vissza-
vettetek?
Nagyságrendileg a 60-70%-át 
vettük vissza azoknak, akik sze-
rettek volna újra tagok lenni. 
(…) 
Köszönöm a beszélgetést.

EE

A teljes cikk itt olvasható: 
https://budaorsinaplo.hu/czuczor-

gergely-mi-azt-szeretnenk-hogy-
az-aranyos-kepviseletnek-a-

lehetosege-biztositva-legyen/
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KERÜLJE EL 
A FAGYOS 
HANGULATOT!

Jelentôs kiadásoktól kímélheti meg 
pénztárcáját, ha idôben felkészül a 
téli fagyveszélyre! A nem megfelelôen 
téliesített hálózatokban gyakoriak a 
csôtörések, vízelfolyások. Elôzze meg 
a kellemetlenséget, és készítse fel kültéri 
vezetékeit, kerti csapjait a zord idôjárásra!

December 3. kedd 19:00 
Filmklub: Floridai álom

 (amerikai filmdráma, 111 perc, 2017) 

A belépés ingyenes!

December 4. szerda 18:00
Magyar Történelmi Szalon 

„Csak a Méhes álljon ragyogón kitárva...” 
című irodalmi est Mécs László költészetéről 

Előadó: Toldi Éva tanár, Szalézi-díjas újságíró

 
December 8. vasárnap

Babaszínház: Karácsony csilingel
 (Délibáb Társulat) dupla előadás!

 0-3 éveseknek 20 perc mese, 20 perc játék 
Belépő: 800 Ft/fő egységesen. 

Kezdési időpontok: 10.00 és 11.00

 

December 9. hétfő 19:00
Művészetek sorozat: 

Monet – Gimesy Péter előadása 
A belépés ingyenes! 

December 11. szerda 19:00
Dumaszínház: Ketten az úton 2 

– Aranyosi Péter, Dombóvári István 
Belépő: 3.600 Ft

December 28. szombat 16:00
Zenés Nyugdíjas Est

Január 13. hétfő 19:00
Világjárók: Jordánia- Libanon 

Előadó: Cseh Zsombor 
A belépés ingyenes!
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Nem szolgáltatás, hanem szolgálat
Idén is három gyógyító-
nak ítélte oda a Budaörsi 
Egészségügyi Központ 
szakmai bizottsága a 
2018 tavaszán elhunyt 
ortopéd sebészről, Hehl 
Istvánról elnevezett 
díjat, amivel az intéz-
ményben tevékenykedő 
közösség kiemelkedő 
munkát végző tagjait 
ismerik el. A díj egyik 
kitüntetettje dr. Ferencz 
János sebész, traumato-
lógus, aki 1996 óta ren-
del az intézményben.

 Számos elismerést kapott pá-
lyafutása során. Mit jelentenek 
Önnek ezek a díjak?
Nagyon sokat. A betegeimet min-
dig legjobb tudásom és gyakorlati 
felkészültségem szerint láttam el, 
és minden elismerés megerősít ab-
ban, hogy amit a pályám kezdetén 
feladatként tűztem ki, úgy sikerül 
végeznem, hogy azt a környezetem 
teljesítményként méltányolja. A si-
keres gyógyítás egyébként mindig 
csapatmunka eredménye, munka-
társaim segítsége nélkül mindezt 
nem tudtam volna elérni. Szóval az 
elismerés boldoggá tesz, és újabb 
lökést ad a további szolgálatra.

 Hogyan lett orvos?
Egy ezerötszáz lelkes faluból szár-
mazom. Annak idején választhat-
tam, hogy állatorvos vagy embe-
reket gyógyító orvos legyek. És én 
annak ellenére, hogy vidékről szár-
mazom, azt mondtam, hogy embe-
reket szeretnék gyógyítani.

 Könnyebb vagy nehezebb volt 
annak idején első generációs ér-
telmiségivé válni?
A döntés tulajdonképpen az álta-
lános iskolai osztályfőnököm ér-
deme, aki nyolcadikos koromban 
vitt bennünket. És ő a szüleimhez 
többször elment – 1959-et írtunk 
ekkor –, hogy én gimnáziumba ke-

rüljek, és ne szakiskolában tanul-
jak tovább. A mezőgazdaságban is 
volt perspektíva, de amikor a szü-
leimnek „önként” be kellett lépni-
ük a termelőszövetkezetbe, szépen 
eldöntötték, hogy én elmehetek a 
gimnáziumba. 1963-ban végez-
tem a Dobó István Gimnáziumban 
Egerben. Érettségi után tsz-ösz-
töndíjjal tanulhattam volna mér-
nöknek, de én inkább a SOTE-t 
választottam, és ehhez a szüleim 
támogatását is megkaptam.

 Milyen időszak volt ez?
Akkor minden felszabadult, meg-
szűntek a korábbi származási korlá-
tok, képességeik alapján kerültek be 
az emberek az egyetemekre, nem 
kapcsolatok vagy pénz révén. Ezt 
szeretném hangsúlyozni, mert na-
gyon fontos. Sok évfolyamtársam 
vitte sokra, jutott magas tudomá-
nyos fokozatig. Volt közöttünk, aki 
híres professzor lett.

 Mindig traumatológus akart 
lenni? Hogyan választotta ezt a 
szakmát?
„Félrecsúsztam” – szerencsére. A 
diploma megszerzése után sebész-
ként kezdtem vidéken, azután a 
szakvizsgagyakorlatom során meg-
hívást kaptam az egyik klinikára, de 
mire elintéztem a vidéki ügyeimet, 
az állást betöltötték. Egyik bará-
tom a villamoson említette, hogy a 
Baleseti Intézetben felvételi beszél-
getések vannak. Bementem, sokan 
voltunk, végül kettőnket vettek fel. 
Fokozatosan szoktam bele az új és 
mozgalmas munkába. Aztán 1986-
ban Zolczer professzor áthívott a 
János Kórházba, azóta ott dolgo-
zom. A baleseti sebészetet csak el 
kell kezdeni, abbahagyni nem lehet: 
rabbá válik, aki ezt csinálja. Jelen-
leg nyugdíjasként dolgozom mint 
osztályvezető-helyettes, és továbbra 
is komoly műtéteket végzek: ízüle-
ti pótlásokat, vállrehabilitációs és 
korrekciós műtéteket.

 Elsősorban végtagsebészettel 
foglalkozik. Egyik fiatal kollégá-
ja, utalva a műtéti eszközök és 

módszerek gyors fejlődésére, a 
szakterületet „technikai sport-
ként” jellemezte.
De vajon egy medenceműtét is 
az? Technikai vívmányok vannak. 
Lehet artroszkóposan operálni 
térdet. Lehet artroszkóposan ope-
rálni vállat. De mi van akkor, ha 
artroszkóposan nem sikerül eze-
ket a műtéteket elvégezni? Én úgy 
gondolom, a fiatal kollégák minél 
szélesebb alapokon nyugvó isme-
retanyagra kell törekedjenek, és a 
föltárásos műtétekben is képzet-
teknek kell lenniük, még akkor is, 
ha a jövő tényleg az artroszkópos 

sebészet. A szakmát meg az aláza-
tot, a beteg tiszteletét pedig nem 
pótolja semmi.

 Friss kitüntetésének névadó-
ja, Hehl István kollégája volt. 
Őriz személyes emléket róla?
Rendeléseinken többször összefu-
tottunk. Időszakos munkakapcsolat 
volt közöttünk, a hozzá irányított 
pácienseimet István szívesen fogad-
ta. Azok a sérültjeim, térdbetegeim, 
akiket ő látott el, mindig tisztelettel 
beszéltek róla.

 Hehl doktorról azt mondják, 
szigorú volt a betegekkel, de min-
dig a páciens érdekében: működ-
jön együtt, hogy optimális legyen 
a gyógyulása.
Úgy gondolom, nem is létezhet 
másképp eredményes gyógyító 
munka. Hajnalonként az ottho-
nában az ember gondolatban újra 
és újra operál, újra és újra felidézi 
a betegeit, folyatatja a megkezdett 
munkát. Nem véletlen az, hogy 
amikor rendelésen találkozom 
két héttel később egy sérülttel, 
pontosan tudom, hogy mi a baja. 
Az ember sokáig emészti az ese-
teket.

 Mivel foglalkozik szabad-
idejében?
Nos, ez az, ami szinte nincs is. Bu-
daörsön hetente kétszer, hétfőn és 
szerdán rendelek, csütörtökön meg 
Érden – ottani barátaim kértek meg 
rá egy évvel ezelőtt. Emellett na-
ponta járok dolgozni a János Kór-
házba, Ha mégis akad szabadidőm, 
olvasgatok: a könnyű műfaj kapcsol 
ki, meg a szépművészet. Emellett 
szeretek színházba járni.

 Mire büszke különösen?
Én az egész ténykedésemre büszke 
vagyok. Büszke vagyok arra, hogy 
sokan járnak hozzám most is a ren-
delésre. Büszkeséggel tölt el, hogy 
vannak gyógyult betegeim, akik a 
hozzátartozóikat is elhozzák hoz-
zám, és megkérnek, hogy ha van rá 
lehetőség, operáljam én őket. 

RÉVÉSZ GÁBOR

FERENCZ JÁNOS főor-
vos mellett kiváló munká-
jának elismeréséül Hehl 
István-díjban részesült 
WINK LER VIL MOS NÉ 
diabetológiai szakasszisz-
tens, aki 2006 óta dolgo-
zik az intézményben, és 
KUCSERA BEÁ TA sebé-
szeti szakasszisztens, aki 
három éve szolgálja a 
budaörsi betegek gyógy-
ulását sebészeti szakasz-
szisztensként.
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H A R C A Z

 ÁLOMVÖLGYÉRT
November 23-án budaör-

sieket is érintő demonstráció 
volt a szomszédban a termé-
szeti értékek megmentéséért. 
A Budaörsi Kopárok részeként 
nyilvántartott Natura 2000 
besorolású terület, a Csiki-
hegyek északi oldala alatt 
lévő Budakeszi-árok mentén 
található kaptárkövek és a 
természetes élővilág megma-
radásáért az Álomvölgy Őrzői 
Civil Összefogás szervezte 
megmozduláson mintegy 
kétszáz ember állt ki a terüle-
tet érintő környezetpusztító 
tervek ellenében. A rendszer-
változás idején magánkézre 
került különleges terület évek 
óta veszélyeztetett helyzetben 
van a tulajdonos megbízásá-
ból kitett hatások által. Buda-
keszi lakosok kezdeményezte 
civil összefogás szervezte meg 
az első tiltakozási akciót a terü-
let háborítatlanságának érde-
kében. Mivel az érintett terület 
a tulajdonos által nemrégen 
bekerítésre került, így annak 
kapujánál gyűltek össze a tün-
tetők. Nem csak helyiek, és 
pártállástól függetlenül álltak 
ki az ügy mellett politikusok is, 
így dr. Szél Bernadett függet-
len országgyűlési képviselő, és 
dr. Győri Ottília, Budakeszi pol-
gármestere. Hangsúlyt adott 
az eseménynek 

Bár a terület tönkretéte-
le ellen évek óta küzdenek a 
helyi lakosok, valamint a helyi 
önkormányzat, azonban most 
attól vált sürgetővé a tiltako-
zás, hogy tulajdonosa a helyi 
szabályozások kijátszásával, 
valamint a hazai természetvé-
delmi jogszabályok és az uniós 
irányelv tiltása ellenére luxus 
lakások építésének előkészü-
leteit kezdtev meg, annak el-
lenére, hogy nincs építési en-
gedélye.

B. É. 

BővEBBEn:

 budaorsinaplo.hu/budaorsieket-

is-erinto-demonstracio-volt-

a-szomszedban/

A L E G F R I S S E B B KÖ Z V É L E M É NY - K U TATÁ S E R E D M É NYE 2.  R É S Z

elégedett lakosok
Budaörs Város 
Önkormányzata időről-
időre felméri, hogy a 
város lakossága mennyi-
re elégedett az önkor-
mányzat és más hivata-
lok ügyintézésével, 
saját helyzetével és a 
helyi szolgáltatásokkal. 
A legutóbbi lakossági 
felmérést 2019 augusz-
tus-szeptemberében 
készíttette.

 Az első részben novembe-
ri számunkban azt mutat-

tuk be, hogy a budaörsiek nagy 
többsége szeret itt élni és elége-
dett az önkormányzattal. Most 
onnan folytatjuk, az elmúlt évek-
ben tovább folytatódtak az alap-
vető változások az önkormányza-
ti rendszerben. A jelen kutatás 
keretei között csak a legutóbbi 
eseményre, két, a tantestületek és 
a szülők által is támogatott isko-
laigazgató kinevezésének elutasí-
tására tértünk ki. A megkérdezet-
tek negyede nem tudott (23,6%) 
vagy nem akart (1,4%) véleményt 
nyilvánítani a kérdésről. A kér-
désre válaszolók döntő többsége 
(95,7%-a) szerint az igazgatók ki-
nevezését meg kellett volna hosz-
szabbítani, mindössze a válasz-
adók 4,3%-a értett egyet a 
megszületett döntéssel.

Számos helyi feladat került 
átszervezésre az elmúlt években, 
melyből az egyik legfontosabb, 
hogy az új járási központ Bu-
dakeszi lett, a korábban kistér-
ségi központ Budaörs helyett. A 
válaszadók több mint kétötödét 
(42,1%-át) érintette a változás, 
közülük csaknem mindenkit 
(94,3%-ukat) inkább negatívan. 
Mindössze a válaszadók 5,7%-a 
mondta azt, hogy számára in-
kább pozitív hatása volt a vál-
tozásnak. Közel hasonló meg-
oszlás tapasztalható az oktatási 

intézmények esetén: a válaszadók 
41,1%-a érintett a változásban, 
akik közül 96,2% nyilatkozott 
oly módon, hogy inkább negatí-
van, míg 3,8% úgy, hogy inkább 
pozitívan érintette, hogy az ál-
lam átvette az oktatási intézmé-
nyek irányítását és fenntartását 
is az önkormányzatoktól. Utóbbi 
két átszervezés kapcsán az elmúlt 
évhez képest nem történt jelentős 
változás. A lakosság jelentősebb 
része érezte érintettnek magát 
abban, hogy a hulladékszállítás-
sal kapcsolatos számlázás, illetve 
maga a hulladékszállítás szol-
gáltatás új céghez került (69,9% 
illetve 73,2%), többségük ebben 
az esetben is inkább negatívan 
értékelte változást (81,6% illetve 
76,0%), az érintettek 18,4%, illet-
ve 24,0%-a vélekedett pozitívan 
– ebben az ügyben az érintettség 
az előző évhez képest növekedett, 
míg az értékelés kevésbé negatív. 
Legkisebb arányban – az előző 
három változáshoz viszonyítva – 
az építési ügyekkel kapcsolatos 
átszervezés érintette a válasz-
adókat (24,7%). Akiket azonban 
ez a változás érintett, hasonló 
arányban vélekedtek negatívan 
az átszervezésről (98,6%), mint 
a korábbi kérdések esetén, és 
mindössze az érintettek 1,4%-a 
nyilatkozott pozitívan az építés-
ügyet érintő változásról.

A város esetében szintén fon-
tos szempont lehet, hogy az ott 
élő lakosok mennyire elégedettek 
különböző helyi szolgáltatások-
kal. A legutóbbi méréshez viszo-
nyítva nem volt olyan terület, 
amelyen jelentősen változott vol-
na az átlagos elégedettség, ugyan-
akkor a változás legtöbb esetben 

pozitív. Minimális romlás a tö-
megközlekedés megítélésében 
volt tapasztalható. 

A   tájékozódás forrásai: 
helyi ügyekkel kapcsolatosan 
a budaörsiek számos forrásból 
informálódnak. Az információ-
szerzés forrásának felmérését ez-
úttal is két módszerre végeztük: 
előbb megkértük a válaszadót, 
hogy mondja el, helyi ügyekben 
hogyan tájékozódik (spontán 
említés), majd felolvastuk a leg-
fontosabb helyi hírforrásokat, 
ha azokat a válaszadó nem em-
lítette korábban (segítség).   A 
válaszadók legnagyobb arány-
ban spontán a Budaörsi Naplót 
(40,9%), a Budaörs.hu-t (39,9%) 
és a Facebook-ot (38,4%) emlí-
tették, amelyet a helyi televíziók 
(33,6%) és Budaörsi Infó (32,2%) 
követett. Amennyiben spontán és 
támogatott említéseket együtte-
sen vesszük figyelembe, hasonló 
sorrendet tapasztalunk az első 
három helyen: a Budaörsi Nap-
ló a budaörsiek mintegy három 
ötödét éri el, a Budaörs.hu por-
tál és a Facebook a városban élő 
felnőttek mintegy fele számára 
szolgál a tájékozódás alapjaként 
helyi ügyekben. A helyi televíziók 
a lakosság két-ötödét érik el, míg 
a Budaörs rádió a budaörsiek ne-
gyede számára szolgál informá-
cióforrásként helyi problémák 
kapcsán.

BővEBBEn: 

https://budaorsinaplo.

hu/a-legfrissebb-kozvelemeny-

kutatas-eredmenye-2-resz/  és 

https://budaorsinaplo.

hu/a-legfrissebb-kozvelemeny-

kutatas-3-resz-a-valtozasokrol/
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 TA N KÖT E L E Z E T TS É G KO R H ATÁ R Á N A K K I T E R J E S Z T É S É É R T

Aláírásgyűjtés
A Budaörsi Tanoda szerve-
zi városunkban azt az alá-
írásgyűjtést, melyet az 
Idetartozunk Egyesület 
indított el azzal a céllal, 
hogy ismét 18 év legyen a 
tankötelezettség korha-
tára. Az aláírásgyűjtést 
papíron végzik, nem 
online, a Tanoda címe: 
Budaörs, Templom tér 15. 
„Ez nem politikai jellegű 
kérdés, ez kifejezetten 
szakmai és társadalmi 
probléma” – mondta 
Lakatos György, a Tanoda 
vezetője, aki válaszolt a 
témával kapcsolatos kér-
déseinkre.

 B.N.: Miért van szükség erre az 
aláírásgyűjtésre?

L. Gy.: 2012-ben csökkentette a 
kormány 18-ról 16 évre a tanköte-
lesség felső korhatárát, ez jelenleg 
is hatályban van, ezért csak 16 éves 
korig tankötelesek a gyerekek. Az-
óta nagyon sokan kiestek az iskola-
rendszerből, mert egyrészt az isko-
láknak megvan a lehetőségük arra, 
hogyha valamilyen probléma van a 
gyerekekkel, akkor rögtön el tudják 
tanácsolni, a törvény felhatalmaz-
za őket erre. Másrészt a gyerekek 
kihasználják, hogy nem kell isko-
lába járni 16 éves kor felett, esetleg 
elmennek dolgozni – és az még a 
jobbik eset, ha elmennek dolgozni, 
bár mi nem tartjuk szerencsésnek, 
hogy egy 16 éves fiatalnak dolgoz-
nia kelljen, sokkal jobb lenne, ha 
tanulna addig, ameddig csak lehet. 
De jellemzően nagyon sok olyan 
fiatal van, akik semmit nem csinál-
nak. Ezeknek a gyerekeknek az útja 
egyenesen vezet a bűnözés irányá-
ba, a droghasználat irányába vagy-
is mindenfelé, ami nem jó és nem 
helyes. És ezért nem lehet csak őket 
hibáztatni, sőt, azt gondoljuk, hogy 
elsősorban nem ők a hibásak ezért 
a helyzetért.

 Mi a céljuk az aláírásgyűj-
téssel?

Elsődleges célja, hogy ismét fel-
emeljék 18 évre a tankötelezettség 
korhatárát. Fontos hangsúlyozni, 
ez nem politikai jellegű kérdés, ez 
kifejezetten szakmai és társadalmi 
kérdés. Nem a kormány ellen szól, 
hanem kifejezetten arra irányul, 
hogy minél tovább bent tarthassuk 
a gyerekeket az oktatásban, és ez 
nem csak a gyerekek érdeke, hanem 
érdeke minden magyar embernek. 
Hiszen az oktatás a legkifizetődőbb 
befektetés az egész világon, gondol-
junk csak a skandináv országokra. 
A II. világháború után a skandináv 
országok, Finnország, Svédország, 
Norvégia, Dánia nagyon rossz álla-
potban voltak gazdaságilag, és úgy 
döntöttek, hogy a nemzeti bevétel, 
a GDP jelentős részét az oktatásra 
fogják költeni. Néhány évtizeden 
belül ezek az országok a legjobban 
élhető országok lettek gazdasági, 
szociális és egyéb szempontokból 
is. Nekünk is az oktatásba kelle-
ne fektetni nagyon sokat és olyan 
szabályozásokat, olyan törvényeket 
kellene hozni, amelyek benntartják, 
segítik és támogatják a fiatalokat 
abban, hogy tanuljanak.

 Hányan írták alá eddig ezt a 
petíciót?

Napról-napra emelkedik azok-
nak a száma, akik jönnek aláírni 
ezt az ívet. Eddig hozzávetőlege-
sen kétszázan írták alá. Budaörsön 
egyébként Wittinghoff Tamás pol-
gármester volt az első, aki aláírta. 
Az a fontos, hogy ez az ügy orszá-
gos nyilvánosságot kapjon és felhív-
ja a figyelmet arra, hogy ez milyen 
súlyos probléma Magyarországon.

 Mi a véleménye arról, hogy a 
szülőket büntetik a családi pótlék 
megvonásával, ha a gyerek nem 
jár iskolába?

Az egész családot büntetik az-
zal, hogy megvonják a családi pót-
lékot. Szerintem máshogy kellene 
szabályozni ezt, ami nem ennyire 
drasztikus, nem a pénzt vonják 
meg. Erre is egy skandináv példát 

tudok mondani: Svédországban, ha 
egy családban alkoholista szülő van 
vagy valamilyen szenvedélybeteg-
ségben szenved, akkor nem meg-
vonják a támogatást, hanem segítik 
a családot, plusz támogatást adnak. 
Ez egy jó keresztényi hozzáállás, ha 
valakivel baj van, hogyha valahol 
probléma van, ott ne büntessünk, 
hanem segítsünk. Annak biztos oka 
van, hogyha egy gyerek hiányzik az 
iskolából. Lehet, hogy az iskolával 
van a baj, lehet, hogy a gyerekkel 
vannak valamiféle mentális prob-
lémák vagy az is lehet, hogy csalá-
don belül történt valami. Itt segíteni 
kell, nem megvonni, hanem továb-
bi támogatást nyújtani és nem csak 
anyagi támogatásra gondolok, ha-
nem a családsegítő vagy különböző 
szakemberek bevonására. A legna-
gyobb probléma, hogy Magyaror-
szágon a családsegítők sok esetben 
csak hivatalként működnek és nem 
egy segítő szervezetként. Nagyon 
jó, hogy elmondhatom azt, hogy 
Budaörsön ez jól működik, az isko-
lák, a családsegítő központ és az ön-
kormányzat – ebbe a sorba tartozik 
a Budaörsi Tanoda is - segítő tevé-
kenységet is ellátnak. Igaz, a családi 
pótléknak az elvonása nem önkor-
mányzati hatáskörbe tartozik, ez 
kifejezetten egy állami tevékenység, 
amivel abszolút nem értünk egyet. 

 Mi a véleménye arról, hogy az 
iskolakezdést hat éves kortól tették 
kötelezővé?

Azt gondolom, hogy nem sza-
bad uniformizálni a gyerekeket, 
mert minden gyereknél más, hogy 
mikor mehet iskolába. És ezt nem 

döntheti el egyedül az állam, az 
oktatási hivatal. Ez egy összetett 
feladat kellene, hogy legyen, ahogy 
eddig volt: az óvónők akik ismer-
ték a gyereket, javasolták, men-
jen-e a gyerek iskolába vagy sem 
hatévesen, de ők is úgy, hogy előt-
te mindig egyeztettek a szülőkkel 
is. Ez a legjobb egyébként, hogy-
ha az óvoda, a szülők és az iskola 
egyeztetnek arról, hogy iskolaérett 
vagy nem iskolaérett a gyerek. Egy 
saját példát hadd mondjak el, a 
legidősebb gyermekem, aki ma 
már főiskolás, hatévesen kezd-
te az iskolát, iskolaérett volt, de 
aztán később kiderült róla, hogy 
diszlexiás. Ahhoz képest jól vet-
te az akadályokat, nem is bukott 
meg, viszont mi úgy láttuk, hogy 
kicsi még a többiekhez képest, és 
harmadik osztályban visszatar-
tottuk, ami elképesztően jót tett 
neki. Szerencsés helyzetben vol-
tunk, mert jó közösségbe került, 
de azt el kell mondani, hogy nap 
mint nap találkozunk ilyen jellegű 
problémával. Ha egy gyerek nem 
tudja venni az akadályokat az is-
kolában, mi gyakran javasoljuk 
azt a szülőknek, amennyiben az 
iskola is beleegyezik, hogy vissza 
kell tartani a gyereket. Ilyen ese-
tekben, ha a gyerek túl korán ke-
rült az iskolába, ez megoldás lehet. 
A lehető leghamarabb, mert minél 
kisebb a gyerek, annál kevésbé lesz 
kitéve az esetleges csúfolódásnak, 
és annál hasznosabb lesz ez szá-
mára. De ha nem akarjuk, hogy 
évet ismételjen, meg lehet keresni 
különböző segítő szervezeteket, 
alternatív oktatást. Budaörsön két 
tanoda is működik, az egyik a 2.0 
tanoda, ami elsősorban magánta-
nuló gyerekeknek ad lehetőséget 
a tanulásra, és többségében olyan 
gyerekek járnak oda, akiknek a 
szülei ki tudják fizetni a tandíjat, 
a Budaörsi Tanoda viszont kife-
jezetten azoknak a gyerekeknek 
nyújt lehetőséget, akik nem tudják 
megfizetni a különórákat, a külön 
szakembert. Várjuk ezeket a gye-
rekeket, akik ilyen jellegű segít-
ségre szorulnak.                            B. É. 
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E G Y M O ZG Á S S É R Ü LT F I ATA L E M B E R TÖ R T É N E T E

Tibi a Pesti Vigadóról, 
ahol a Gurigákkal járt

Sorozatunkban egy köz-
tünk élő, igen aktív 
mozgássérült fiatalem-
ber életét követtük nyo-
mon 2019-ben, hónapról 
hónapra. Debreczeni 
Tibor számára a novem-
ber is kisebb utazással 
kezdődött szülőváros-
ába Hajdúnánásra, a 
Guriga csoporttal most a 
Pesti Vigadóban jártak  
és családi ünnepséget is 
tartottak. Olvassák el 
beszámolóját!
 

 November első napjai az 
emlékezésről szóltak. Else-

jén mindenszentek ünnepe a ka-
tolikus egyházban az összes üd-
vözült lélek emléknapja. Ezt 
követő november másodikán a 
halottak napja, fokozatosan vált 
egyházi ünnepből az elhunytak-
ról való általános megemlékezés 
napjává. Szüleimmel mi is elmen-
tünk a szülővárosunkba, Hajdú-
nánásra a temetőbe, sajnos a 
nagyszüleim már ott nyugszanak. 
A sírokra koszorút helyeztünk és 
meggyújtottunk egy-egy mécsest. 
Megálltunk előtte és én vissza-
gondoltam az együtt töltött na-
pokra. Kisgyermek koromban a 
fél nyarat a nagymamáknál vol-
tam, miközben meglátogattak az 
unokatestvéreim és jó nagyokat 
játszottunk- szép emlék. Meglá-
togattuk az anyukám húgának 
családját, hiszen ritkán találko-
zunk velük. Elbeszélgettünk a fi-

nom ebéd közben. Délután az én 
kívánságomra meglátogattuk a 
keresztanyukámat, finom sült hú-
sokkal várt minket. Mind a két 
helyen a kedvenc ételemmel vár-
tak, rántott velővel. Már sötéte-
dett, amikor indultunk hazafelé, 
mert már vártak itthon a háziál-
latok.

November második hetében 
elkapott az őszi nátha, ezért itt-
hon maradtam azon a héten, 
hogy kúráljam magam. 16-ára 
meg kellett gyógyulni, mert ak-
kor volt a SZIE Guriga csoport 
következő programja, amit nem 
akartam kihagyni. Eszter most is 
nagyon jó helyre vitt el minket, a 
Pesti Vigadóba. Az ég felhős volt, 
de novemberhez képest meleg 
idő volt. Fél 10-kor találkoztunk 
a szokásos helyen, a Körtéren a 
metró liftnél. Metróval mentünk 
a Fővám térig és onnan végig sé-
táltunk a híres Váci utcán. Már 
várt minket a csodálatos Vigadó 
épületében a tárlatvezető. Sok 
mindent megtudtunk tőle. A 
Vigadó elődjét Redoute-t 1849 
rombolták le. Az újjáépítéssel 
1859-ben Feszl Frigyest bízták 
meg, az elkészült épületet végül 
1865-ben adták át. A megnyitó 
után sok rendezvényt tartottak. A 
bálok közül feltétlenül figyelmet 
érdemel a legnagyobb magyar-
nak nevezett Széchenyi István 
emléke előtt tisztelgő Széchenyi-
bál. 1867-ben, a királykoronázás 
tiszteletére rendezett banketten 
Ferenc József is részt vett, és itt 
született meg Pest, Buda és Óbu-
da egyesítésével Budapest. Fellé-
pett többek között Liszt Ferenc. 

A Vigadó 2014 óta áll újra az 
eredeti pompájában. Ahogy be-
léptünk az épületbe egy szép fest-
mény fogadott minket, mely Lotz 
Károly alkotása, Árgyélus királyfi 
és Tündér Ilona történetét idé-
zi meg. Majd megnéztük a nagy 
báltermet. Már be volt rendezve, 
mert este nagy rendezvényt tar-
tottak, 600 főre volt megterítve. 
Még megnéztük a Makovecz ter-
met, 160 fő befogadására képes. 

Ahogy tovább mentünk, az 
idővonalat néztük meg: a Vigadó 
történetét évszámokban, képek-
ben. Volt egy kiállítás is, ha már 
ott voltunk azt is megnéztük. Az 
Agnus Dei a közelgő Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszusra 
készülve került megrendezésre. 
Még a napnak nem volt vége, 
mikor hazaértem, a szüleim már 
készültek az esti összejövetelre. 
Már lehetett érezni az esti vacso-
ra illatát. Az előző héten családi 
körben, most pedig barátokkal 
ünnepeltük az anyukám név-
napját és az apu születésnapját. 
Az ünnepi menü birkagulyás, 
utána sült kacsa kukoricakásával, 

legvégén az anyu legfinomabb 
süteményével, zserbóval zárult. 
A baráti társasággal már több 
mint 40 éve ismerkedtünk meg, 
évente 4-5 alkalommal találko-
zunk. Egyre több unoka születik, 
ezért nem mindig tud összejönni 
a nagy csapat. Főleg nyáron van 
erre alkalom a Balatonnál. Most 
csak a nagyszülők jöttek el, jókat 
beszélgettek a régi szép emlékek-
ről. Időnként felcsendült egy-egy 
szép magyar nóta is. Már hajna-
lodott, mikor ágyba kerültünk.

 
Áldott karácsonyi ünnepeket 

és boldog újévet kívánok minden 
olvasómnak!
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DIGI? TELEKOM? UPC?
NÉZZE A HELYI TV-T!

Tisztelt Lakosok, kedves Nézőink!

A Buda Környéki Televízió  
Budaörs és a környék lakosságának 

életét, kultúráját, programjait mutatja be.

DIGI: 155
UPC: 504

Magyar Telekom: 249
Magyar Telekom IP TV: 193

Kakuk Kornélia, főszerkesztő Tel.: 0630/630-8597

Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

Budaörsön az alábbi 
csatornahelyeken  

találják meg 
a helyi televíziót:

HOL? 
Budaörs, 
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APA ANYA FIÚ LÁNY
VACSORA ÖT SZEMÉLYRE
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ
KOLDUSOPERA nyilvános főpróba
KOLDUSOPERA bemutató előadás
ÉDES MOSTOHA
ÉDES MOSTOHA
DIÓTÖRŐ
DIÓTÖRŐ
A TITOKTÜNDÉR
A TITOKTÜNDÉR
VACSORA ÖT SZEMÉLYRE
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ
LILIOMFI
KOLDUSOPERA 

VACSORA ÖT SZEMÉLYRE 
SZELLEMIDÉZÉS • ŐZE LAJOS
ELEKTRA
A TITOKTÜNDÉR
A TITOKTÜNDÉR
KOLDUSOPERA
A KISKAKAS GYÉMÁNTFÉLKRAJCÁRJA
LILIOMFI
KOLDUSOPERA
A SÖTÉTSÉG HATALMA

12. 01.
12. 06.
12. 14.
12. 20.
12. 21.
12. 26.

12. 27.

12. 28.

12. 29.

12. 30.
12. 31. 

01. 09.
01. 15.
01. 17.
01. 18.

01. 25.
01. 26.
01. 28.
01. 31.

vasárnap
péntek
szombat
péntek
szombat
csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

hétfő
kedd 

csütörtök
szerda
péntek
szombat

szombat
vasárnap
kedd
péntek

19.00 VIK
19.00 PostART
18.00 Színházterem
19.00 Színházterem
19.00 Színházterem
14.00 Színházterem
18.00 Színházterem
11.00 Színházterem
15.00 Színházterem
11.00 VIK
14.00 VIK
19.00 PostART
11.00 Színházterem
15.00 Színházterem
11.00 Színházterem
19.00 Színházterem 

19.00 PostART
18.00 major
19.00 Színházterem
10.00 VIK
13.00 VIK
19.00 Színházterem
11.00 VIK
11.00 Színházterem
19.00 Színházterem
19.00 Színházterem

karácsony. ünnep.
színház. latinovits.

AJÁNDÉKOZZON SZABADBÉRLETET KARÁCSONYRA!
KEDVEZMÉNYES KONSTRUKCIÓINKAT
DECEMBER 1. ÉS 31. KÖZÖTT MEGVÁSÁROLHATJA
ONLINE VAGY A SZÍNHÁZ JEGYPÉNZTÁRÁBAN.

2 db szabadon felhasználható jegy 5500 Ft
4 db szabadon felhasználható jegy 11000 Ft 
2 db diák/nyugdíjas/pedagógus jegy 3500 Ft
4 db diák/nyugdíjas/pedagógus jegy 7000 Ft

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
Jegyinformáció +36 23 444 950, +36 20 621 6448
E-mail jegy@latinovitsszinhaz.eu 

www.latinovitsszinhaz.eu
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Karácsonyi 
MENÜ 
másként

Ajándék

ÖTLETEK
Gyerekkönyv 
AJÁNLÓ 

Budaörs 

Karácsonya 

december 
15-én

Karácsonyi

Minden kedves olvasónknak és partnerünknek nyugodt, 

boldog karácsonyt és eredményes évzárást kívánunk! 

MEGJELENT BUDAÖRSÖN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN, KERESSE A VÁROS KÖZINTÉZMÉNYEIBEN, A BOLTOKBAN ÉS A TÁRSASHÁZAK BEJÁRATÁNÁL, ILLETVE A www.budaorsinaplo.hu WEBOLDALON!

a Budaörsi Napló melléklete

INTERSPORT BUDAÖRS – A KIKA MELLETT
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Érvényes 2019.12.04 – 09. között, ill. a készletek erejéig.

Tahtova női téli hótaposó csizma

27.990,- 17.990,-*

Pike Lake Hooded 
férfi kapucnis téli kabát

49.990,- 29.990,-*

Légy törzsvásárlónk  
1 perc alatt és élvezd 
azonnal az előnyeit!!

ITT A TÉL.  
MIRE VÁRSZ MÉG?
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TURCSIK VIKTOR
 iskolaigazgató

Gyerekkorom óta hobbim a fotózás. Egy 
Szmena 8-cal kezdtem, amit édesapámtól kap-
tam, aki szintén gyerekkora óta szenvedélyes 
hobbifotós. Kézenfekvő tehát, hogy a fényképe-
kért rajongó embert valami ezzel kapcsolatos 
ajándékkal lepem meg. Manapság, a digitális 
fényképezés korszakában egyre másra jelennek 
meg a jobbnál jobb fotómanipulációs szoftve-
rek, melyek közül sok ingyen elérhető a neten. 
Beszkenneltem édesapám egyik 1961-ben ké-
szült, meglehetősen rossz állapotban lévő fény-
képét, és egy netes szoftverrel feltúrbóztam, 
majd papírképet készíttettem belőle és egy 
hozzá illő keretben adtam át neki karácsonykor. 
A kép édesanyámat ábrázolja, amint fagylaltot 
eszik a Feneketlen tó melletti Park étterem te-
raszán. Nagyon tetszik a trendi napszemüvege, 
ami szerintem ma is divatos lenne. Mondanom 
sem kell, hogy nem csak apukám, de az egész 
család rajongott a képért, ami így „felújítva” még 
élénkebben idézi fel édesanyám emlékét.

VARGOCZKY JUDIT
Sapszon kórus titkára

Minden karácsonyra magam csinálom az aján-
dékokat. Hol birsalmasajtot formákba öntve (ez 
volt tavaly), vagy mézeskalács tálat készítek és 
benne tradicionális, cukormázzal díszített kará-
csonyi sütemény figurákat teszek, amik a kará-
csonyfára felakaszthatóak. Az idén lisztből és só-
ból készítek egyedi mécsestartókat. Egyik sem a 
saját ötletem, sok-sok évvel ezelőtti újságokban 
olvastam őket, de folyamatosan alkalmazom. A 
mécses elkészítés menete: sóból, lisztből és ka-
nálnyi tapétaragasztó porból tészta keménységű 
gyurmát készítünk. Ha munka közben megszik-
kad, vizes kézzel újragyúrjuk. A mécses formá-
záshoz használhatunk flakonokat, arra három 
milliméter vastagságban rásimítva a gyurmát, 
és abba rajzolhatunk mintát derelyevágóval, 
gombokkal, bármilyen érdekes nyomóformával. 
A mécsestartót rátehetjük kistányérra, vagy csi-
nálhatunk talpnak korongot. Fület is tehetünk a 
mécsestartóra. Langyos, ötven celsius fokos sü-
tőben szárítsuk meg, és a kész mécsest lakkal 
átfesthetjük, hogy tartósabb legyen. 

Én mit 

     ajándékozom

 karácsonyra?
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NAGY ÁDÁM JÁNOS
 asztalosmester

Idén a műhelyembe került egy lézergravírozó 
gép, és azzal készítem az ajándékokat fából, azaz 
rétegelt lemezből. Karácsonyfadíszeket, egyedi 
névvel ellátott poháralátétet. Ennek a gépnek a 
használata elég bonyolult, többféle tervezőprog-
ramot használok hozzá, amivel megtervezem a 
formákat. Az otthoni barkács verziója az lehet, ha 
az emberek vesznek egy forrasztópákát, és azzal 
írhatnak, rajzolhatnak a fába. 

TÖLGYESI KATALIN
 kiállítás szervező

Az ajándékozás nemcsak öröm,hanem sokszor 
fejtörést is okoz. Érdemes azon elgondolkozni, 
amennyiben tehetjük, hogy kreatív ötletekkel, 
a saját kezünk munkájának eredményével okoz-
zunk örömöt. A legegyszerűbb ajándékot is le-
het szépséges köntösbe öltöztetni. Ez az ötlet, 
felszabadíthatja az ajándékozót,mert egy külön-
leges csomagolás igen kiemelkedővé teheti azt 
amit adunk. A csomagolás is művészet, ha ki-
csit máshogyan is tekintünk e tevékenységre. A 
színes papír, legyen az fényes vagy matt, puha, 
gyűrt esetleg vastagabb.... legyen az bármilyen, 
az anyag sokszor megsúgja, hogy mit is kezdjünk 
azzal ami a kezünkbe kerül. 

Önálló alkotásokat is készíthetünk, amik deko-
rációként a lakás szépítésére is  alkalmasak. A 
papírhajtogatást könnyen elsajátíthatjuk, hiszen 
remek szakkönyvek is kaphatók ebben a témá-
ban. Origami képeket, csodás színekben sok apró 
ötlettel saját műalkotássá emelhetjük.  Ez remek 
alkalom arra, hogy ellátogassunk a helyi könyv-
tárba, és ott ismerősökkel találkozva,illetve új 
kapcsolatra szert téve – megoszthatjuk az ötle-
teinket, elképzeléseinket. Talán még közös cse-
lekedetre is inspirálhatjuk egymást. Remek kép-
kereteket készíthetünk. A család csemetéinek 
alkotásait elhelyezhetjük az általunk elkészített 
keretbe. Ily módon a közös készülődés izgalmas 
családi program lehet. A keretekbe a legújabb, 
aktuális családi fotókat vagy tréfás, bohókás jele-
neteket ábrázoló képeket is elhelyezhetjük.

A készülődés, a fent említett közös tevékeny-
ségek, közös ötletelések,ezek megvalósítása, 
olyan örömforrás,ami emlékezetessé teszi a ké-
szülődést. Olyan rejtett tehetségek is felszínre 
törhetnek ezen folyamatok közepette, amire nem 
is gondolnánk. Amennyiben ez így lesz, bizonyo-
san ezért is feledhetetlenné válik az idei kará-
csony, a szeretetet ünnepe.
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 OZSVÁTH BEA 
Az adventi koszorú, illetve a vendégbáró ajtó 

díszek, főként a saját készítésű, mindig kedves 
karácsonyi ajándék. A látványos forma kialakítá-
sa nagyon sok módon lehetséges, ám azt hiszem, 
hogy például borosüveg dugókat még kevesen 
használtak alapanyagnak. Három variációt mu-
tatnék meg, melyek a felhasznált alapanyagok-
ban különböznek, de elkészítésük megegyezik.

Szükséges hozzávalók:
• 1db 30cm-es koszorú alap, amely lehet 

hungarocellből vagy kötözött szalmából
• A koszorú jellegét adó fő díszítőelem. Je-

len esetben parafa dugó, földimogyoró, 
pattogatott kukorica.

• Egyéb kisebb, nagyobb díszítőelem mint 
például bogyók,gyöngyök, figurák, sza-
lag, fenyőág ….

• Elemes LED füzér 
• Ragasztópisztoly
Első körben elkezdem ragasztópisztollyal fel-

ragasztani a fő díszítőelemet (nekem a parafa 
dugó a kedvencem), egyesével körről körre ha-
ladva míg be nem borítja az alapot.

Ha ez megvan még pár darabot felragasztok 
de azt már csak véletlenszerűen,majd a többi ki-
sebb nagyobb díszt és szalagot ,végül rátekerem 
a Led fűzért.

Az elkészítési idő a parafa dugósnál a legkeve-
sebb 3-4 óra, a mogyorós 6-7 óra, a pattogatott 
kukoricás 3 napot vett igénybe és az összes uj-
jam ráment. Mert Alkotni Jó!

OROSHÁZI 
ERZSÉBET

 lakberendező

ADVENTI NAPTÁR – CSAK NEKI

Számomra – és kislányom számára is – tavaly 
az adventi időszak adta meg igazán a karácsony 
hangulatát. A mi adventi naptárunk igazi ünnep-
pé tudta varázsolni már magát a várakozást is, s 
egy év távlatából azt kell mondjam, nem első sor-
ban maguk a kis meglepetések maradtak meg.

Köztudott, hogy az adventi naptár december 
minden napjára tartogat valami kis aprócska 
meglepetést, elsősorban a gyermekek számára, 
és ez a legtöbbször édesség. Én ezen csavartam 
egyet. A 24 kis saját kézzel textil darabokba cso-
magolt ajándék egy része valóban édesség volt 
– 12 éves kislányom esetében ezt aligha hagy-
hattam volna ki -, ugyanakkor a csomagok másik 
fele már a bimbódzó kicsi nőnek szóltak, kozme-
tikai szereket tartalmazott. Filléres dolgokat: par-
fümmintákat, rúzsmintákat, kicsi fürdőbombát, 
kamasznak való arcmaszkot, stb. Ami az összes 
csomagnál azonos volt: mindegyik tartalmazott 
egy-egy személyre szóló pozitív üzenetet. Embe-
ri pozitív tulajdonságait és külső jó adottságait 
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írtam le egy-egy mondatban, vagy az elmúlt év 
egy-egy olyan cselekedetét, amivel igazi örömet 
okozott nekem vagy valakinek. A csomagokat 
egy a kertben talált fadarabra kötöztem, melyet 
egy öreg ruhafogashoz rögzítettem, így a füg-
gönykarnisra akasztottam miközben aludt. 

Az üzenetek közül volt, amin csak mosolygott, 
volt amin meglepődött, kérdezett és így klassza-
kat beszélgettünk – róla, rólunk.

Természetesen szenteste a fa alatt is várta 
meglepetés, de a tavalyi ünnepi időszakból  leg-
szívesebben az adventi időszakra emlékszik visz-
sza. Idén pedig már két hete lázasan készül, ő 
készít nekem hasonló adventi naptárat.  Külön 
örömet szerzett azzal, hogy idén néhány osztály-
társát is rábeszélte hasonló ajándék készítésére 
szüleik számára. 

Ami pedig a készítést illeti: számomra is ta-
nulságos volt. A tizenvalahanyádik ilyen pozitív 
üzenet megfogalmazása után egyre hosszab-
ban kellett gondolkodnom azon, hogy mit is ír-
jak még. Nem érdekes, hogy azzal kapcsolatban 
is fejtörést okoz huszonnégy pozitív gondolatot 
összerakni, akit legjobban szeretünk s legjobban 
ismerünk? Érdekes volt szembesülni azzal, hogy 
mennyire nem fogalmazza meg az ember, hogy 
igazán mi is az, amit szeret a másikban, ami tet-
szik a másikon, amivel örömet okozott. Miután el-
készültem, megfogadtam, hogy sokkal többször 
fogom megfogalmazni számára – és a többi sze-
rettem számára is - a pozitív érzéseimet. Sok fo-
gadalom elvész idővel, de ehhez tartani tudtam 
magam. S bár eddig is nagyon jó kapcsolatunk 
volt, azóta mintha még mélyebb lenne, és oda-
vissza őszintébb. Nem csak gesztusokban, de 
megtanultuk mennyire sokat jelent a másiknak a 
pozitív visszajelzés. 

Senki nem tökéletes, mindenkinek vannak 
gyengébb képességei, előnytelen részlet a kül-
sejében. És azt vettem észre, tavaly óta ezekről 
is könnyebben beszélünk egymással. Talán mert 
tudjuk, hogy azok mellett mennyi, de mennyi jó 
dolog is van amire büszke lehet.

KOÓKNÉ BORDÁS 
ANDREA

kozmetikus

Mi élményt szoktunk adni egymásnak a férjem-
mel és a kislányunknak, például közös telelést, 
wellness utalványt. A kozmetikában a vendégei-
met pedig saját készítésű bonbonnal lepem meg. 
Aszalt gyümölcsöket, például szilvát a magozok 
ki és a közepébe marcipánt teszek, majd csokiba 
mártom. A marcipánt lehet pisztáciával és dióval 
keverni. És karácsonyra össze szoktam állítani ün-
nepi kezeléseket, amihez ajándékutalványt is jár, 
amiket legközelebb fel lehet használni. 

PÁNTI ANNA 
Erkel-díjas operaénekes 

az opera nagykövete

Az jár a fejemben az ünnepi ajándékozásról, 
hogy nagyon szép közös élménnyel lepheti meg 
a család a szeretteit, ha színházjegyet ajándékoz 
karácsonyra. Például az Erkel Színház előadása-
iból válogatva. A gyerekeknek, unokáknak élet-
re szóló élmény lehet egy ilyen este a szülőkkel 
vagy nagyszülőkkel, amiről aztán sokat lehet 
beszélgetni. Nagyon fontos, hogy készüljünk rá 
arra amit nézni fogunk, kicsit olvassunk utána és 
akkor a lélek igazi ajándékot kap a zene és lát-
vány örömében. Békességes adventi készülődést 
és örömteli, áldott karácsonyt kívánok minden-
kinek! 
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ST MARTIN / 
SZENTMÁRTONI 

IMRE 
zeneszerző, szaxofonművész

Akkor kezdődött, amikor Norman fiúnk hat éves 
lett. És ez a felfogás, hogy karácsonykor egymást 
megajándékozzuk, csakis kizárólag abban nyilvá-
nul meg, hogy valami személyeset formálunk, 
készítünk a családban egymásnak. Valami olyan 
jellemző dolgot, amit  szinte egész évben tapasz-
taltunk tőle.

Norman úgy tart tükröt, hogy versben fogal-
mazza meg gondolatait, ami tetszett és ami nem 
azt is. Hatalmas ajándék és segítség nekünk!

Feleségem, Ildikó, azon túl, hogy különleges 
ételekkel lepi meg a családot harmonizáló ásvá-
nyokból ékszereket készít.

Szeretem a verseket, szeretem viccesen meg-
fogalmazni, játékosan mondanivalómat. Több-
ször jellemző volt, hogy a családtagok ajándékba 
fricskát kaptak. Jóleső, mókás, vidám történetek.

Az idén nagyon sokszor kezembe került az 
ecset, festettem. Festettem kedvemre, és né-
hányszor felkérésre.

Ezennel úgynevezett Krokikat, azaz pici, te-
nyérnyi képeket, festményeket kapnak majd a 
családban szeretteim.

Egyébként senkinek nem akad fenn a szeme 
és nem ráncolódik össze a homloka, ha nem kap 
ajándékot!

Ez nem kötelező művelet nálunk!
Norman első ajándéka számomra egy rajz, hat 

éves volt mikor ezt kaptam tőle karácsonyra.

MÉSZÁROS ERZSÉBET
festőművész

Sokat gondolkodtam az ajándékötleten, végül 
egy olyan mellett döntöttem, amely személyes, 
és amelyet bárki el tud készíteni: kisebb és na-
gyobb gyermek egyaránt. Egy 10-12 cm széles 
színes kartonlapot harmonikaszerűen összehaj-
togatunk. Az első és a hátsó lapokra egy vas-
tagabb kartont ragasztunk, amit aztán színes 
papírlap felragasztásával, vagy akár dekupázs 
technikával tudunk díszíteni. Így kapunk egy 
kis könyvecskét, leporellót,amely lehet akár sö-
tétkék, vagy piros alapú. Erre fehér színű tem-
perával tudunk karácsonyi motívumokat festeni: 
fenyőágat, gyertyát, hóembert, karácsonyfát stb. 
és a kis ábrák mellé, vagy akár külön lapokra csa-
ládi fotókat tudunk beragasztani. A festett, vagy 
rajzolt ábrákat még variálhatjuk úgy is, hogy pél-
dául egy kis ágacskát ragasztunk be és erre raj-
zoljuk meg a gyertyát, vagy a hóembernek egy 
textil sálat ragasztunk stb. Az így elkészült kará-
csonyi könyvecskével kedveskedhetnek például 
az unokák a nagyszülőknek, szülőknek.

HEPKE KASZÁS 
MAJA 

10 éves tanuló

Amikor kisebb voltam, rajzokat készítettem 
ajándékba, vagy kinyomtattam az öcsémmel kö-
zös képet, és arra írtam, rajzoltunk mind a ketten. 
De már tavaly is voltam adventi koszorú készítő 
programon, igaz, akkor a Zichy majorban, így az 
idén is megörültem, hogy milyen sok ilyen lehe-
tőség van Budaörsön. Most a PostART-ra mentünk 
el november végén, és a képen látható a végered-
mény. A készen kapott koszorú alapot én burkol-
tam be fenyőágakkal, ez volt a legnehezebb rész, 
utána már „csak” a díszítés következett. Nekem 
egy bő óráig tartott, mire elkészültem.
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ÖNKORMÁNYZATI 

Segítség

Ebben az évben is megrendezésre kerül az Idősek 
Karácsonya illetve a Gyerekek karácsonya.

A 70 éven felüli 130 ezer Ft–nál alacsonyabb nyugdíjjal ren-
delkezők (2019–ben emelte meg a képviselő-testület a jogo-
sultsági határt 110000 Ft-ról) 10 ezer Ft egyszeri támogatást 
kapnak december elején. Ebben az évben 1300 fő, tavaly 900 
fő kapott pénzt és meghívót a rendezvényre, ahol Polyák Lilla 
ad műsort.

A Gyerek karácsonyi  ünnepsége nyitott, erre mindenkit 
várnak és Bíró Eszter lép fel. Támogatást azonban a rendsze-
res gyerekvédelmi kedvezményben részesülők kapnak, 5000 
Ft-ot gyerekenként, mintegy hatvanan.

Ebben az évben is kapnak fenyőfát a rászoruló családok. 
És a tél közeledtével települési támogatást biztosít az önkor-
mányzat tüzelő vásárlásra, illetve 60 fő kapott  konyhakész 
tűzifát házhoz szállítva szeptemberben. A téli szünetben a 
rászoruló gyerekeknek  meleg ebédet biztosítanak - tudtuk 
meg Kövesdi Gabriella egészségdégügyi és szociális irodave-
zetőtől.

Budaörs Város Önkormányzata szeretettel 
meghív minden gyermeket a

Gyermekek Karácsonya ünnepségre.

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ 
színházterme

Időpont: 2019. december 12. csütörtök 17:00 óra

A jó hangulatról Bíró Eszter és zenekara 
gondoskodik az Ünnepi Időradír című 

koncertjével.



www.budaorsinaplo.hu

GÉCZY-GAÁL 
SZILVIA

Nagyon szeretek ajándékozni, ajándékot készí-
teni és csomagolni -nem csak karácsonykor, ha-
nem bármikor az évben. Számomra a saját készí-
tésű ajándékot sokkal jobb érzés átadni remélve, 
hogy annak, akinek adom tetszeni fog, ízleni fog, 
örömet okoz neki. Ezért nálam minden évben ké-
szül saját készítésű ajándék, annál is inkább mert 
nagyon sok embernek szoktam ajándékot adni 
így az év végén. Ezek inkább kisebb ajándékok, 
nem a „drágaság” jellemzi őket, hanem sokkal 
inkább abból az érzésből fakadó gesztus, hogy: 
„gondolok rád és köszönöm, hogy vagy nekem”  

Ilyen például a kis süteményes ajándékcso-
magom, amibe karácsonyi sütemények kerülnek. 
Ezeket a barátnőmmel sütjük már több mint 10 
éve minden évben. A receptek a Lajos Mari-fél  
– 66 karácsonyi édesség című süteményes 
könyvből kerülnek ki. Hosszas válogatás után 
minden évben szinte ugyanazokat csináljuk, 
mert azok a legfinomabb sütik és azokból óriási 
adagot sütünk éppen azért, hogy elajándékoz-
zuk őket- barátoknak, kollegáknak, a körmösnek, 
a fodrásznak… Reggel kezdjük a sütést és este 
fejezzük be. Alkalmasint koccintunk egy pohár 
pezsgővel, megünnepelve, hogy megint eljött az 
évnek ez a szakasza. Az elkészült diós, lekváros, 
csokis finomságokat szépen celofánba csomago-
lom, szatén szalagot teszek rá- így nagyon muta-
tósak lesznek. Sütit adni mindig hálás. 

Az utóbbi években, amióta levendulát is ültet-
tünk a kertünkbe készítek ajándékba levendula 
szörpöt és levendulával ízesített lekvárokat is. 
Idén is készítek saját recept alapján egy pár üveg 
szörpöt. Szörpöt és lekvárt ajándékozni nagyon 

jó, de persze lényegesen több idő, 
mint beszerezni egy ajándék utal-
ványt. Idén narancs lekvárt fogok 
készíteni, ami roppant egyszerű, 
finom és nagyon szép! Én úgy ké-
szítem, hogy a héját nem teszem 
bele, csak kizárólag a gyümölcs-
húst, cukrot, pici levendulát ízesí-

tésként, sokáig főzöm 
majd dunsztolom. 

Idén pedig még egy 
új dolgot is szeretnék 
kipróbálni ajándék-
képpen, mert most 
tanultam és nagyon iz-
galmas- fermentált sa-
vanyúságot fogok ké-
szíteni. Ez egy nagyon 
régi technika, amikor 
a lesózott zöldség az 
üvegbe kerül és ott áll 
egy jó pár hetet, majd 

miután jól megerjedt finom savanyúság lesz be-
lőle.  Így fogok répás káposztát és gyömbéres 
céklát készíteni. Ezt mivel próba lesz, majd első 
körben csak a család kapja. És amikor valakinek 
nagyon nem tudom, hogy mit lehetne ajándékoz-
ni, akkor ínyenc tálat szoktam készíteni. Veszek 
egy vágódeszkát- az ugye mindig jól jön, szóval 
fogják majd használni, aztán erre veszek minden-
féle különleges „disznóságot”- sonkát, kolbászt, 
szalámit, drága sajtot, gyümölcsöt- olyat amit 
egyébként nem venne meg. Szépen összerende-
zem a deszkán, akár még egy üveg házi pálinkát 
is teszek a közepébe egy szép üvegbe és ezt az 
egészet becsomagolom celofánba. Mindig be-
vált, hisz finomakat enni mindenki szeret. 

Persze azért a fiamnak sem sütit, sem sava-
nyúságot, sem szörpöt, sem ínyenc tálat nem 
ajándékozunk karácsonyra. Ő a maga 15 éves 
korával olyan dolgokra vágyik, amiket végül 
hosszas egyezkedés után veszünk meg neki. 
Ezekre azt a megoldást találtuk ki, hogy csalá-
dilag közösen vesszük meg - mindenki hozzáad 
egy összeget.

Boldog és meghitt szép karácsonyt kívánok!

Közös 

GYERTYAGYÚJTÁS
Az adventi ökumenikus, közös 
gyertyagyújtások Budaörsön 
a katolikus templom melletti 
téren, a nagy adventi koszorúnál 
minden szombaton 18.00 órakor 
kezdődnek. Az első alkalom  
november 30-án volt. 

A BUDAÖRSI FÚVÓSZENEKAR 

Adventi Koncertje

A Budaörsi Fúvószenekar az év során számos alkalommal hallható, azonban 
főleg különféle felkéréseknek tesz eleget. Ezért örömmel jelentjük be, hogy 
idén az adventi időszakban a zenekar egy nagyszabású önálló koncerttel, 
tejesen megújult műsorral készül. Egy biztos, az este folyamán minden kor-
osztály megtalálhatja a kedvére való dallamokat.  A zenekar ezzel a zenei 
élménnyel kívánja közelebb hozni az ünnep hangulatát és a fúvós zene szép-
ségét a hallgatókhoz. Hívunk és várunk sok szeretettel minden érdeklődőt 
erre az izgalmas, színes és élettel teli fúvósszenei koncertre!  A zeneszámok 
között Szabó T. Anna költőnő verseiből olvas fel Páder Petra színművész.
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CSATÁRI-KARDOS 
ANIKÓ

Nagycsaládosok vagyunk és nagyon fontos 
számunkra a család, a környezet és állatvéde-
lem. A kis présházunk és pincénk felújításánál 
is sok dolgot újrahasznosítottunk, felújítottunk. 
Ezért is gyűjtjük a parafa dugókat, hisz ezekből 
rengeteg hasznos és szép ajándékot, használati 
eszközt lehet készíteni. Mi a Csaka Pincében ki-
zárólag kis családi pincészetek boraival foglal-
kozunk, amelyek nincsenek hipermarketekben, 
ezzel is támogatva a családjaikat.Nekik is tiszte-
legve, az ő csodálatos boraik dugóiból készítet-
tem idén egy ajtódíszt. Mindenkinek békés, bol-
dog karácsonyi ünnepeket kívánok a Csaka Pince 
csapata nevében!

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT: 

JET TRAVEL KFT.  •  Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.  •  Telefon: 06 1 209 2110/105  •  Fax: 06 1 209 2111 
Weboldal: www.jettravel.hu/cruise  •  E-mail: cruise@jettravel.hu

MEDITERRÁN SZELLŐ 
csoportos hajóút 
Időpont: 2020. június 21–29. 
Útvonal: Genova – La Spezia/Cinque Terre –  
Civitavecchia/Róma – Cannes/Monaco és Monte Carlo –  
Palma de Mallorca – Barcelona – Ajaccio – Genova
Részvételi díjak: 439.000 Ft-tól

MEDITERRÁN CSODÁK – HÚSVÉTI IDŐSZAKBAN 
csoportos hajóút 
Időpont: 2020. április 11–19.
Útvonal: Genova – Nápoly/Pompeii – Messina/Taormina –  
Valletta/Mdina – Barcelona – Marseille/Arles – Genova
Részvételi díjak: 289.000 Ft-tól

MÍTOSZOK FÖLDJÉN  
– IZLAND ÉS SKÓCIA FELFEDEZÉSE 
csoportos hajóút 
Időpont: 2020. július 23.–augusztus 04. 
Útvonal: Hamburg – Invergordon/Loch Ness – Reykjavík –  
Isafjordur – Akureyri – Kirkwall – Hamburg
Részvételi díjak: 635.000 Ft-tól

NORVÉG FJORDOK 
csoportos hajóút 
Időpont: 2020. augusztus 29. – szeptember 06. 
Útvonal: Koppenhága – Hellesylt/Geiranger –  
Alesund – Flaam – Kiel – Koppenhága
Részvételi díjak: 469.000 Ft-tól

JAPÁN – CSERESZNYEVIRÁGZÁS  
csoportos hajóút 
Időpont: 2020. március 21.–április 02. 
Útvonal: Tokió – Toba – Takamacu – Kochi –  
Matsuyama – Busan/Dél-Korea – Shimizu/ 
Mt. Fuji – Tokió
Részvételi díjak: 1.089.000 Ft-tól

MEDITERRÁN NYÁR 
csoportos hajóút 
Időpont: 2020. augusztus 28.–szeptember 05. 
Útvonal: Genova – Róma – Palermo – Cagliari –  
Palma de Mallorca – Valencia – Marseille/Cassis – Genova
Részvételi díjak: 369.000 Ft-tól

JET CRUISE – HAJÓUTAK A VILÁG KÖRÜL
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   Karácsonyi 

gyerekkönyv ajánló

Az adventi időszak az ünnepekre hangolódás, a megnyugvás és az egymásra figye-
lés időszaka kell, hogy legyen. Ami – legyünk őszinték – a mai rohanó világunkban a 
téli szünet egy-egy részére korlátozódik csak. A könyvek segíthetnek egy kicsit el-
vonulni, magunkba fordulni és a gyerekek számára történő mesélés pedig az egész 
családba békességet hozhat. Ehhez ajánlunk pár igazán jó karácsonyi könyvet.

Idén jelent meg a Kolib-
ri kiadó gondozásában A 
karácsony nagy könyve, 
olyan gyermekeknek való, 
akik már hosszabb lélegzetű 
történeteket is végighallgat-
nak. Az illusztrátor Tony Ross 
rajzai ismerősek lehetnek 
a David Walliams és Rossz-
csont Peti könyvekből. Az 
advent minden napjára jut 
egy klasszikus mese a kará-
csonyváráshoz, olyan híres 
szerzők tollából, mint Charles 
Dickens, Oscar Wilde, Hans 
Christian Andersen, a Grimm 
testvérek, Louisa May Alcott 
és még sokan mások. (Kolibri 
kiadó)

Minden korosztálynak 
ajánlunk egy böngészőt a 
Mackó karácsonyi böngé-
szője című kötetet. A szer-
ző/rajzoló magyar, Dudás 
Gergelynek hívják, mégis az 
Egyesült Államokban jelent 
meg már négy kötete is. A 
facebookon Dudolf néven 
jelenteti meg képeit és több 
mint 150  000 követője van. 
Ez a kötet is firkákkal (ango-
lul: doodle) teli karácsonyi 
hangulatú, keresgélős ké-
peket tartalmaz. Mackónak 
sok hasonló dolog között kell 
megtalálni egy-egy bizonyos 
tárgyat, például ajándékok 
között a képeslapot, baglyok 
között a gyertyát, kesztyűk 
között a zoknit, hogy aztán 
becsomagolhassa. (Naphegy 
kiadó).

Kisiskolásoknak Garabon-
ci Gréti sorozat karácsonyi 
kötete jelent meg, amelyben 
Gréti anyukája varázskar-

kötőjét elveszíti, de 
mikor előkerül nem 
épp az eredeti állapo-
tában, így be kellene 
vallani anyukájának. 
(Garabonci Gréti és 
a karácsonyi megle-
petés, Wanda Coven, 
Naphegy kiadó)

Még szintén idei 
megjelenésű a Miku-
lás tizenkét ajándé-
ka, melyben Vili a kis 
manógyerek szeretné 
megajándékozni a Mi-
kulást, a karácsonyig 
hátralevő tizenkét 
napban minden napra egy-
egy meglepetéssel készül. 
Viszont ezek a meglepeté-
sek nem pont úgy sülnek el, 
ahogy tervezte, de az aján-
dékozás öröme és a jó kedv 
kárpótol mindenkit. (Mauri 
Kunnas, Kolibri kiadó)

Tavaly jelent meg, de ez 
az a könyv, amire minden téli 
időszakban szükség van. A 
kisegér, aki elhozta a ka-
rácsonyt 24 és fél fejezetből 
áll, a történet összefügg. Fü-

löp, a kisegér feladata, hogy 
eljuttassa Olivér levelét a 
Mikulásnak, miközben külde-
tése alatt rengeteg izgalmas 
kalandot él át, és igaz bará-
tokat is szerez. A mese kie-
gészül különböző kézműves 
ötletekkel, recepttel, igazán 
ünnepi hangulatot hoz az ol-
vasók életébe. (Alex T. Smith, 
Manó könyvek)

Azoknak, akik a verse-
ket szeretik Szabó T. Anna 
Adventi kalendáriumát 

ajánljuk, amely szintén min-
den napra nyújt egy kis fel-
üdülést. Rofusz Kinga képei 
pedig igazi mesterművek. 
(Pozsonyi Pagony)

Budaörsi érintettségű A 
régi idők karácsonya című 
könyv Nagy Eszter tollából és 
ceruzájából. A budaörsi írónő 
maga készíti illusztrációit, 
amelyek nosztalgikus han-
gulatot árasztanak. A könyv 
verseket és régi időkben, vi-
déken játszódó meséket tar-

talmaz. Tavaly több 
száz példány kelt el 
belőle.

Korábbi években 
megjelent könyvek 
közül elővehetjük, 
vagy beszerezhetjük 
a Holle anyó biro-
dalma (Boldizsár Ildi-
kó, Cerkabella kiadó), 
Hófehér karácsony 
(Mészöly Ágnes, Po-
zsonyi Pagony), 3-5-8 
perces mesék Miku-
lásra és karácsony-
ra (Parciak Monika, 
Pozsonyi Pagony), 
Kippkopp karácso-

nya, (Marék Veronika, Ceruza 
Bt.), Karácsony Apó trilógia 
(Matt Haig, Kolibri kiadó), Ka-
rácsonyi levelek (J.R.R. Tol-
kien, Cartaphilus Könyvkiadó), 
Karácsonyi ének (Charles 
Dickens, Holnap kiadó), mert 
ezekkel sem lehet melléfogni.

Természetesen kará-
csonyra nem feltétlenül 
karácsonyi történeteket 
tartalmazó könyvet kell 
adni, de szerintem könyv 
mindenképp legyen a fa 
alatt! Érdemes a gyere-
keknek a kedvenceit be-
szerezni, amiről tudjuk, 
hogy a szöveg vagy az 
illusztráció miatt szeret-
ni fognak. Igyekezzünk 
minőségi irodalmat vá-
lasztani és szigorúan tilos 
kötelező olvasmányt adni 
ajándékba, főleg nem ka-
rácsonyra.

Pihenésben és olvasásban 
gazdag karácsonyt kívánok!

DOMÁNY KATALIN, 

Fantazmagória gyerekkönyvesbolt
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KARÁCSONY A 

Ko”szikla Baptista

 GYÜLEKEZETBEN

Az advent időszaka min-
den ember számára különö-
sen fontos, a befelé fordulás 
a megnyugvás, feltöltődés és 
a kifelé tekintés szempont-
jából is. Decemberi program 
lehetőségeivel a Kőszikla 
igyekszik támogatni a város 
lakóinak mindhárom irányba 
történő elmozdulását. Várnak 
mindenkit, aki számára fon-
tos az ünnep spirituális tar-
talmának a megélése is: 

Mennyi szeretet fér el 
egy cipősdobozban? 

A Kőszikla Gyülekezet idén 
sem szakítja meg a hagyo-
mányait, ebben az évben is 
elindítja a cipősdoboz ak-
ciójukat, hogy közösen se-
gítsünk a rászoruló iskolás 
korú gyermekeken. Akiknek 
igazából nem adományozni, 
hanem sokkal inkább kará-
csony alkalmából ajándékoz-
ni szeretnének. Ezért nem 
gyűjtenek megunt játékokat 
– kopott matchboxot, hiányos 
kirakót, cipősdoboznál jóval 
nagyobb darut, egyfülű ma-
cit és hasonlókat – hanem 
inkább olyan holmikat amikre 
sokkal inkább szüksége lehet 
egy iskolásnak. 

A Gyülekezet maga is 
gyűjt, de örömmel veszi, ha a 
városból mások is beszállnak 
az akcióba. A következőket 
várják: írószereket, úgy mint 
filctoll, ceruza, radír, füzet. 
Olyan meleg ruhát, ami elfér 
egy cipősdobozban is, mint 
a sapka, sál,kesztyű, meleg 
zokni, póló. Egy kisebb mé-
retű könyvet. Némi édessé-
get is a keksz, csoki, cukorka 
minden gyereknek öröm. És 
nem utolsó sorban játékot 
várnak, jó választás a logi-
kai játék, kártya, kisméretű 
társasjáték. Továbbá ceruza-
elem, színező, képesújság, 
lego bábu, kulcstartó valami 

olyan, ami még egy kis pluszt 
jelenthet a megajándékozott 
gyermeknek. 

Várják mellé vagy külön a 
cipősdobozokat, csomagoló-
anyagokat is, mert abból va-
lahogy minden évben kevés 
van. 

És hová jutnak el ezek a 
cipősdobozok? Idén is Bu-
daörsön, Törökbálinton és a 
határon túlra kézbesítik a bu-
daörsiek szeretetét. Egészen 
pontosan a Bleyer Jakab Álta-
lános Iskola Árpád tagozatá-
ba, a Budaörsi árvaházba, a 
Törökbálinti árvaházba és a 
Kárpátaljai Kígyósi Napközi-
be. A cipősdoboz átadó ün-
nepség az árvaház gyerme-
kei számára december 14-én 
18.00 órakor kezdődik.

A Kőszikla itt nem áll meg, 
idén a gyülekezet ifjai is kü-
lön szerveződnek. Az Ifik 
ételosztást szerveznek a rá-
szoruló családoknak. 

 
Ünnepi Istentiszteletek a 
baptistákkal

Majd advent negye-
dik vasárnapján december  
22-én megpihennek, és át-
adják magukat a klasszikus 
zenének. Várják a budaörsie-
ket is a zenés Istentiszteletre, 
melyet a Budapesti Fesztivál-
zenekar művészei nyúj ta nak. 
Továbbá nyitva vannak a  
Karácsonyi Istentiszteleten 
is a város előtt, december 
25-én szerdán 10:00 órától, 
Dur kó István lelkész tolmá-
csolásában. Terrapark, Liget 
utca 3/2.

„Van, aki bőven osztogat, 
mégis gyarapszik, más meg 
szűken méri a járandóságot, 
mégis ínségbe jut. Az ajándé-
kozó bővelkedik, és aki mást 
felüdít, maga is felüdül.” 
(Salamon példabeszédei 
11:24-25)

POLGÁR ÁGNES
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KACSA-
NYAK LEVES
HOZZÁVALÓK:
0,5 kg kacsanyak
só, őrölt bors
színes szemes bors
4 vastag sárgarépa
1 zellergumó
1 fejvöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
3-4db babérlevél
1 szál rozmaring
levestészta
4 tojás
1 csokor petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS:
A kacsanyakat felrakjuk főzni 
egy nagy lábosba vízzel, kb 
másfél óráig, amíg puha nem 
lesz. Hozzáadjuk a fűszereket 
és a hagymákat. 1 óra forra-
lása után belerakjuk a zöldsé-
geket, hogy azok is puhulja-
nak. Közben kóstolgatjuk, és 
ízlés szerint ízesíthetjük még. 
Ha készen van, akkor kive-
szünk annyit a léből, hogy 
meg tudjuk főzni a tésztát. A 
tojásokat is külön megfőzzük. 
A kész levest tésztával, főtt 
tojással és apróra vágott pet-
rezselyemmel tálaljuk.

MÉZES, 
SZEZÁM-

MAGOS 
KACSA

HOZZÁVALÓK:
1 egész pecsenyekacsa
só
6 ek. méz
3 ek. ketchup
3 ek. szójaszósz
1 dl fehér balzsamecet
1 kis zacskó fehér szezám-
mag

ELKÉSZÍTÉS:
A kacsát megsózzuk. A mé-
zet, ketchupot, szójaszószt 
és balzsamecetet összeke-
verjük, és ezzel bekenjük a 
kacsát. Betesszük a hűtőbe 
2 órára hűlni, majd egy tep-
sibe tesszük és aláöntünk 1 
dl vizet. Ezt lefedjük fóliával 
és 200°C-os sütőben 2 órát 
pároljuk, majd fólia nélkül, 
forgatva pirosra sütjük. Az 
utolsó 10 percre megszórjuk 
szezámmaggal, hogy az is rá-
süljön a ropogós kacsabőrre. 
Krumlipürével és majonézes 
uborkasalátával tálaljuk.

MAJONÉZES  
UBORKASALÁTA

HOZZÁVALÓK:
2 szál újhagyma
10 dkg csemegeuborka
1 teáskanál torma
4 ek. majonéz
ELKÉSZÍTÉS:
A hagymát megtisztítjuk, fel-
aprózzuk. Az uborkát szintén 
feldaraboljuk. Majd összeke-
verjük ezeket a tormával és a 
majonézzel.

PINGVIN 
SÜTI

HOZZÁVALÓK (25 darabhoz):
A MASSZÁHOZ
150g daráltkeksz
150g puha vaj
150g kókuszreszelék
80g porcukor
1 tasak vaníliás cukor
1 ek. sütőrum
0,5-1dl tej

A KRÉMHEZ
100g puha vaj
2 ek. kakaópor
50g porcukor
2 ek. sütőrum
A díszítéshez
25 db kerek keksz
75g étcsoki
100g fehércsoki
50g szeletelt mandula
1 csomag sárga marcipán

ELKÉSZÍTÉS:
A krémhez keverjük össze a 
hozzávalókat. A masszához 
is keverjük össze a hozzáva-
lókat, majd gyúrjuk jól össze 
és osszuk 25 részre. Formáz-
zunk púpot belőlük, ez lesz a 
pingvin teste. Alulról fúrjunk 
egy lyukat beléjük és töltsük 
meg krémmel, majd keksszel 
zárjuk le. Tegyük a hűtőbe, 
és hagyjuk megdermedni. 
a fehércsokit olvasszuk fel. 
Mártsuk bele a pingvin tes-
tét, majd hagyjuk megder-
medni. Ezután az étcsokit 
olvasszuk fel. ebbe márcsak 
a pingvin felét mártsuk bele 
hosszában. Ezekhez ragasz-
szunk jobb és bal oldalra egy-
egy mandulát, ami a pingvin 
szárnya lesz. Csokipöttyből 
készíthetünk szemet, marci-
pánból csőrt és berakhatjuk a 
hűtőbe ismét megdermedni.

MÁKOS-
MEGGYES 

RÁCSOS 
SÜTI

HOZZÁVALÓK:
50g mazsola
3 ek. rum
0.5 dl tej
2 kockacukor
20 g élesztő
0.5 kg liszt
25 dkg margarin
1 tojás sárgája
1 zacsi vaníliás cukor
1 csipet só
2 dl tejföl
250 g darált mák
200g porcukor
1 mokkáskanálnyi őrölt fahéj
1 citrom lereszelt héja
1 üveg magozott meggybefőtt

ELKÉSZÍTÉS:
A mazsolát a rumba beáztat-
juk. A tejet meglangyosítjuk, 
belerakjuk a kockacukrot, és 
felfuttatjuk benne az élesz-
tőt. A lisztet, a margarint, a 
tojássárgáját, a vaníliás cuk-
rot, a sót, 1 dl tejfölt és az 
élesztős tejet dagasztóval 
összedolgozzuk. 2 formát ka-
punk, letakarjuk, és fél órát 
pihentetjük. Közben a darált 
mákot, porcukrot, a fahéjat, 
az 1dl tejfölt, a reszelt citrom 
héját, a rumos mazsolát ösz-
szekeverjük. A sütőt előme-
legítjük 180°C-ra. Kerek, 30 
cm átmérőjű sütő tálat kike-
nünk vajjal és belisztezzük. 
Az egyik formát kinyújtjuk, 
belehelyezzük a sütőtálba, 
rárakjuk a mások tölteléket 
és megszórjuk leszűrt megy-
gyel. A másik formából rá-
csot készítünk a süti tetejére. 
Megkenjük tojássárgájával és 
pirosra sütjük, eközben picit 
megszúrkálhatjuk, hogy jól 
átsüljön.

ElkÉszítEttE: 
kótánynÉ tóth Éva

fotó: 
kótány katica
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KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁS
Cappy rostos és Coca-Cola szénsavas üdítők, 
kávé, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, 

minőségi folyóborok, csapolt sör

RETRO DISCO!
A zenés-táncos mulatsághoz

DJ szolgáltatja a zenét 

Éjfélkor Himnusz és 1 pohár pezsgő az Új év 
 köszöntésére és a közös koccintáshoz

 Éjféli vacsora roppanós virslivel 
 és szerencse hozó lencsefőzelékkel

TOMBOLA ÉRTÉKES
NYEREMÉNYEKKEL!

GASTLAND M1***
Étterem, Hotel és Konferenciaközpont

Cím: 2071 Páty, M1 autópálya 22. km
+36 30 512 4144

kreisz.gyorgyi@gastland.hu
www. gastlandm1.hu

Svédasztalos
gálavacsora

*Korlátlan
italfogyasztás

+ Welcome drink,
+éjféli pezsgő ajándék!

* (csapolt sör, minőségi folyóbor, ásványvíz, üdítőitalok)

Retro Disco
Tombola értékes
nyereményekkel

15.000 Ft/fő

m1 leporello szilveszter.indd   1 2019. 11. 12.   9:09:38
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IKEA ajándékkártya
Ajándékozd szeretteidnek az álomotthonunkat – vagy annak egy részét. 
Megígérjük, hogy még a legapróbb karácsonyfa alatt is el fog férni. 
Az IKEA ajándékkártyával a családtagjaid és a barátaid egy újabb lépéssel kerülhetnek 
közelebb ahhoz a stílusos konyhához, praktikus kiegészítőkkel teli fürdőszobához, 
vagy hangulatos hálószobához, amelyre leginkább vágynak.Így válhat valósággá 
a tökéletes otthon álma varázslatos karácsonyi ajándékod segítségével. 

További információért olvasd be a QR kódot 
vagy látogass el a www.IKEA.hu weboldalra.



Órákig lehet bámulni az új 
Opel Corsa külsejét...

 
Az első 120 Corsa mellé extra  
bevezetési kedvezményt adunk!

Akár 3 999 000 Ft-tól* 

	 *	Az	ár	kedvezményes	bruttó	ár,	mely	a	Corsa	Edition	1.2	75LE	modellre	vonatkozik	és	december	31-ig	történő	megrendelés	esetén	érvényes.	A	WLTP	mérési	ciklus	szerint	kombinált	használat	esetén	a	belső	égésű	motorral	
felszerelt Corsa üzemanyag-fogyasztása 4,0–6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása 105–140 g/km. 
5	év	garancia:	A	2+3	év	kiterjesztett	garancia	max	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	3évig,	de	legfeljebb	100.000	km	futásteljesítmény	eléréséig	(attól	függően,	hogy	melyik	
következik	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 
Az	új	Corsa	bevezetési	kampánya	konkrét,	készleten	lévő	vagy	érkező	120	db	autóra	vonatkozik,	melyek	elérhetősége	kereskedésenként	eltérő	lehet.	Az	egyedi	ajánlatokért	kérjük,	hogy	forduljon	márkakereskedéseinkhez.	 
A	képen	látható	autó	illusztráció.	

AZ ÚJ OPEL CORSA
De jobb vezetni. 


