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S Z E R E TJ Ü K - E B U DAÖ R S ÖT 

jó-e itt élni?
Az internetes csoportok
ban meg fogalmazott 
vé lemények semmi
képpen nem tekint
hetők reprezentatív 
 fel mé  résnek.
  

 Azért érdemes odafigyelni 
ezekre. Még akkor is, ha a 

hozzászólók gyakran igen-igen tá-
jékozatlanok az adott ügyben, té-
vesen írnak le valós dolgokat és 
valósként feltételezéseket. Mind-
ezt előrebocsátva szemezgettem 
egy Facebook bejegyzésből és az 
alatta lévő kommentekből. A 
téma: szeretjük-e Budaörsöt, jó-e 
itt élni? Az önkormányzat minden 
évben készíttet egy közvélemény 
kutatást, amelyben ezt is megkér-
dezik, és a polgármesterünk (jo-
gosan) büszkén ki is szokta emel-
ni, hogy a nagytöbbség szereti ezt 
a várost és a nagytöbbség szerint 
jó itt élni. Kicsit árnyalja azonban 
a képet, amikor nem egy kérdező-
biztos, hanem egy Budaörsre köl-
tözni szándékozó tudakolja a már 
itt élőktől ugyanezt: jó-e budaörsi-
nek lenni. 

A csoport, amelyben a poszt 
megjelent, nyilvános, de mivel 
nem kértük a hozzászólók bele-
egyezését, hogy idézzük őket, így 
– bár kevésbé hiteles -, a nevek 
említése nélkül tesszük meg, ne-
hogy személyiségi jogot sértsünk. 
A bejegyzés írója a Pillangó ut-
cánál lakik most Budapesten, és 
ahhoz viszonyítva keresi a nyugal-
mat, ezért Budaörsre, a kertvárosi 
részbe költözne. 

Az első komment a kicsit több, 
mint háromszázból: „Ha nyugal-
mast szeretnél, akkor messzebbre 
menj! Már nem olyan Budaörs, 
mint volt.” Illetve: „(…) reggel 
rendesen dugó van, amikor vi-
szem a gyereket a budaörsi suliba.” 
Aztán többen ajánlják Kamara-
erdőt, ami mégiscsak nyugalmas. 
„Hát igen, a sok ideköltöző miatt 
már se nyugalom, se csend, sem 
pedig természet” -írja ezt valaki 

egy éppen ide költözni szándéko-
zónak, abszolút jó szándékkal, de 
azért akad olyan lokálpatrióta, aki 
szerint „ez nem igaz!”. 

Elhangzik, hogy az ingatlan-
árak bizony igen-igen magasak, 
egy férfi szerint még a „lepukkant 
panel is 30 milla”, előtte és utána 
azonban többen írták le, hogy 
mennyire szeretnek a rendezett, 
sok-sok zölddel ellátott lakótele-
pen élni és akár babakocsival sé-
tálni. 

„Mi szeretjük. (…) Budapest 
nagyon közel van. Bár én egyre 
ritkábban járok be, szinte minden 
megtalálható itt is. Üzletek, egy 
pici szombati piac, orvos (rende-
lőintézet és ügyelet is), bölcsőde, 
óvoda, iskola, gimnázium (10. az 
országos rangsorban!). Sportpá-
lyák, sportcsarnok, edzőtermek, 
squash, bowling, uszoda, strand. 
(…) Van Közösségi Ház, klu-
bok. Gyerekeknek rengeteg sport 
lehetőség, logopédus, fejlesztő 
szolgálat, és rengeteg játszótér. 
(…)Szerintem lelkes és aktív a 
helyi közösségi élet, nagyon sok 
program van.(…)” - írja egy fi-
atal anyuka melyből a jó és aktív 
közösségi élet ragadható ki újabb 
plusz pontként. 

A régóta itt élők húsz-harminc 
évvel ezelőtti állapotokhoz viszo-
nyítanak. „(…) Nyilván aki most 
költözik ide, azt látja, hogy hát él-
hető, van pár fa is, jó az infrastruk-
túra...stb. De mi látjuk azt is, hon-
nan lett mivé.” Azok közül, akik 
ezen a véleményen vannak, nem 
ajánlják Budaörsöt:”Sokszorosan 
túlzsúfolt már most is. (...) Innen 
már menni kell, nem jönni. (...) 
báját vesztett, személytelen város 
lett.”

Budaörs mellett szól még, 
hogy tömegközlekedéssel Buda-
pest könnyen megközelíthető és 
van helyi, ingyenes járata. 

Vajon ennyi pro és kontra ér-
vet olvasva, hogy dönt a posztoló, 
jó-e Budaörsön élni vagy érdeme-
sebb a fővárostól még messzebb 
költözni?

Lapzárta után, de még újságunk nyomdába kerülése 
előtt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy 
szigorítják a járványügyi korlátozásokat annak érde
kében, hogy csökkenjen a megbetegedések száma. 
2020. november 11től (kedd éjféltől) az alábbi korlá
tozó intézkedéseket vezetik be:

•	 este 8 óra és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lesz, kivétel a 
munkába járás, a munkából hazatérés, illetve valamilyen rendkí-
vüli esetben,

•	 minden gyülekezés tilos,
•	 az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges, az üze-

mi étkezdék nyitva maradhatnak,
•	 az üzletek, a fodrászatok, és egyéb a kisipari szolgáltatók 19 óra-

kor bezárnak,
•	 a szállodák nem fogadhatnak turistákat, csak üzleti útra 

 érkezőket,
•	 általános rendezvénytilalom lép életbe,
•	 legfeljebb tízen lehetnek családi- vagy magánrendezvényeken,
•	 esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megrendezni, a polgári- 

és az egyházi szertartásokon csak az ahhoz szükséges személyzet 
és a szülők, a testvérek, illetve a tanúk lehetnek ott,

•	 a temetéseken legfeljebb 50 ember vehet részt,
•	 a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni,
•	 az amatőr csapatsport tilos a szabadban is, az egyéni meg-

engedett,
•	 a szabadidős létesítményeket bezárják – ide tartoznak az ál-

latkertek, a múzeumok, a színházak, az edzőtermek és a fedett 
uszodák is,

•	 a felsőoktatás csak online formában működhet, a kollégiumo-
kat is bezárják,

•	 a középiskolákban a 8. osztály fölött digitális oktatás lép élet-
be, az általános iskolák, óvodák, bölcsődék nyitva maradnak 

•	 a kórházi dolgozókat, a tanárokat, a bölcsődei és az óvodai 
dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell,

•	 a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-a előtt 
történt foglalások árának 80 százalékát megtéríti az állam, feltéve, 
ha nem bocsátanak el munkavállalót, és kapnak is fizetést,

•	 az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik 
után nem kell járulékot fizetni (erre a 30 napra), és a munkavál-
lalók bérének a felét az állam megtéríti, ennek feltétele szintén az, 
hogy ne bocsássanak el munkavállalót.

A korlátozó intézkedéseket 30 napra vezetik be, amint az Ország-
gyűlés kedden megadja erre a felhatalmazást a kormánynak, és szük-
ség esetén meghosszabbíthatják bármennyi időre.
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A J Á R DÁ K É S A Z Á R KO K T I S Z TÁ N TA R TÁ S A 

Kinek a feladata? 
Most, hogy ismét itt van 
az ősz és azon belül is 
hűvösebbre fordult az 
idő, éppen nagyon aka 
játtuális az ingatlanok 
előtti járdatakarítás a 
hulló falevelek miatt. S 
bár ez evidens lehetne, 
mégsem az, mert a hét
végén is felbukkant 
olyan bejegyzés közössé
gi oldalon, hogy renge
teg utcában akadályozza 
a gyalogos közlekedést a 
felgyülemlett avar a jár
dán. Ezen túl viszont rit
kábban merül fel az a 
kérdés, hogy a járda mel
letti vízelvezető árkokat 
kinek kell tisztítania? 

 Országos rendeletek szólnak 
a járdatakarításról és az árok-

pucolásról, így az 1/1986(II.21.) 
ÉvM-EüM együttes rendelet 6. § (1):

Ha a jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, a tulajdonos köteles 
gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában egy méter széles 
területsáv, illetőleg ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő tel-
jes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdon-
ban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztán tartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról.

És az 5/2004 (I.28.) GKM 
rendelet mellékletének 3.2.2. pontja 
is ezt tárgyalja:

A járda, a gyalogút, valamint a 
kerékpárút tisztántartása

a) A járda, a gyalogút, a 
kerékpárút, valamint a gyalog- és 
kerékpárút tisztítása során ügyelni 
kell arra, hogy azok burkolata ne 
rongálódjék meg.

b) Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, az ingatlan tulajdono-
sának (kezelőjének, használójának) 
kell gondoskodnia az ingatlan előtti 
járdaszakasz (járda hiányában 1 m 
széles területsáv, illetve ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület), valamint a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és 
ennek műtárgyai tisztántartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok eltávolításáról.

d) Ingatlanhoz nem csatlakozó 
burkolt járda, lépcső, lejtő, gyalog-
út, valamint a közcélú zöldterü-
leteken átvezető és az ezek körüli 
burkolt gyalogutak és sétányok tisz-
tántartásáról, hóeltakarításáról és 
síkosságmentesítéséről a helyi közút 
kezelője gondoskodik. 

Budaörs Város Önkormányzat 
képviselő-testületének is van saját 
rendelete a járdák, illetve az ingat-
lantól az úttestig terjedő területsáv 
takarításáról, rendezéséről. Ezt a 
29/2004. (V.25.) ÖR. 14. § (1) be-
kezdése említi:

A jogi személyek és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező egyéb szer-
vezetek és a természetes személyek 
(tulajdonosok, bérlők, használók) 
kötelesek az ingatlanuk határvo-
nalától az út szegélyig elhelyezkedő 
közterületek gondozását (kaszálás, 
gyomtalanítás, parlagfű mentesítés, 
tisztántartás, stb.) elvégezni, vagy 
saját költségen elvégeztetni.

Az árkok tekintetében Buda-
örsön az önkormányzat a BTG 
Nonprofit Kft.-t bízta meg a nyílt 
vízelvezető árkok, csatornák 
és kisvízfolyások tisztításával, 
karbantartásával, de nem minden 
árkot kell nekik tisztítaniuk. Az 
ezt tárgyaló szolgáltatási szerződés 
részletesen felsorolja, melyek azok 
az árkok, melyekkel nem a lakos-
ságnak kell foglalkoznia. A BTG 
honlapján térképen is megtekinthe-
tők, hol vannak pontosan. Ezek jel-
lemzően a nagy, széles vízgyűjtők, 
hordalékfogó rácsokkal, az utak 
alatt átvezető csatornaalagút, ame-
lyek általában nincsenek is közvet-
lenül az ingatlanok mellett. 

B. É. 

S Z A B Á LYS Z E R I N T 

zöldhulladék 
A megszaporodott füs
töléssel járó hulladék 
égetések és a zöldhulla
dék kihelyezési problé
mák miatt Budaörs 
Város Önkormányzata az 
alábbiakra hívja fel a 
Tisztelt Lakosság és a 
Társasházi Közös 
Képviselők figyelmét

 Az Önkormányzat 4/2011. 
(II.04.) rendelete alapján a 

kerti hulladék ártalmatlanítása 
elsősorban komposztálással tör-
ténhet.

Kerti hulladék égetése nem 
végezhető: a) közterületen; b) a 
rendszeres háztartási hulladék 
elszállításba bekapcsolt ingatla-
non (sem kültéren, sem tüzelőbe-
rendezésben).

Március közepétől december 
közepéig közlekedik a szemét-
szállítás napján a zöldjárat, mely 
a zöldhulladék kulturált kihelye-
zésére rendszeresített zöld zsá-
kokat gyűjti össze. Az zöld színű, 
ÉTH logóval ellátott zsákokból 
évente 10 darabot ingyen kap 
minden regisztrált, családi há-
zas ÉTH ügyfél, melyben avart, 
fűnyesedéket, szalmát, gallyakat 
aprítva, kerti gyomokat (virág-

zás előtt), évelőket, zöldségeket, 
lehullott gyümölcsöket, elszáradt 
virágot, faforgácsot, fűrészport 
(vegyszermentesen) tehetnek ki 
az ingatlanjuk elé.

További zsákok vásárolha-
tók a BTG ügyfélszolgálatán 
is (Dózsa György utca 21.) 
2150 Ft/5 db áron.

Ha valami nem fér a zöld 
zsákba, akkor azt hordozható/
szállítható darabokra vágva, erős 
spárgával átkötve tehetik ki. He-
tente 1 köbméter átkötött zöld 
hulladékot ingyenesen elszállí-
tanak a kertek elől, ami évente 
akár 40 köbméter nyesedék térí-
tésmentes kezelését is jelentheti 
családi házanként.

A zsák/kötegelés nélkül vagy 
nem az ingatlanuk elé kihelyezett 
zöldhulladékot a Szolgáltató nem 
viszi el, szabálytalan kihelyezése 
illegális hulladéklerakásnak mi-
nősül, szabálysértési bírsággal 
sújtható.

A zöldhulladékot erdőben, 
természetvédelmi területen le-
rakni SZIGORÚAN TILOS!

A ZÖLDJÁRAT MENET-
RENDJE a https://www.eth-erd.
hu/budaors.php oldalon ITT el-
érhető.

Háztartási szemetet, lomnak 
minősülő (műanyagot, ragasz-
tót, festéket tartalmazó) bútort, 
egyéb fa hulladékot, építési, 
bontási hulladékot, kezelt 
faanyagot mind nyílt téren, 
mind házi tüzelő berendezésben 
veszélyes és TILOS! Hulladék 
felhalmozás, túlzott füst- illetve 
koromképződés esetén az ingat-
lanon az Önkormányzat mun-
katársai és a Környezetvédelmi 
Hatóság ellenőrzésre jogosultak. 
Hatósági eljárás keretében, hul-
ladék égetéséért 300  000 Ft-os 
bírság kiszabására is sor kerülhet.

2021. január 1-től a levegő vé-
delméről szóló kormányrendelet 
értelmében országos szintű avar- 
és zöldhulladék égetési tiltás lép 
hatályba, így Budaörs teljes köz-
igazgatási területén TILOS lesz 
az égetés.
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A P O LG Á R M E S T E R ÁTA DTA A Z I D E I 
B U DAÖ R S E G É S Z S É G Ü G YÉ É R T D Í J AT

EGY fül-orr-gégész 
elismerése

Dr. Balogh László fül
orrgégész szakorvos 
kapta idén a Budaörs 
Egészségügyéért Díjat. 
Az elismerést október 
14én délután 
Wittinghoff Tamás pol
gármester ünnepélyes 
keretek között adta át a 
városházán.

 Október 14-én, délután 
14 órakor volt a Budaörs 

Egészségügyéért Díj átadása a 
városházán. Idén Dr. Balogh 
László fül-orr-gégész kapta, az 
elismerő oklevelen kívül plaket-
tet, egy karórát és egy kis ajándé-
kot adott át neki a polgármester, 
Wittin g hoff Tamás. A rendez-
vény   a vírushelyzet miatt szűk-
körű volt, elmaradt az ilyenkor 
szokásos kulturális műsor is, a 
díjazotton és a polgármesteren 
kívül csak Zsák András, a Köz-
oktatási, Közművelődési és 
Sport Osztály osztály vezetője és 
a média képviselői voltak jelen a 

városháza II. emeleti tanácster-
mében. Bevezetőként Witting-
hoff Tamás röviden összefoglal-
ta, a Budaörs Egészségügyéért 
Díjat Budaörs Város Önkor-
mányzata alapította, abból a cél-
ból, hogy kitüntessék azokat, 
akik a város életében sokat tettek 
az egészségügy javára. A helyi 
egészségügyi szervek tehetnek 
javaslatot arra, hogy ki kapja. Az 
ünnepség hagyományaihoz hí-

ven, Zsák András felolvasta Dr. 
Balogh László életútját, s az in-
doklást, hogy miért találtatott 
méltónak ő erre a díjra. Ezt kö-
vetően a polgármester átadta az 
elismerő oklevelet, a plakettet és 
a többi ajándékot. Dr. Balogh 
László köszönő beszédében a 
csapatmunkát hangsúlyozta, 
mely az egészségügyben nagyon 
fontos, ezért úgy gondolja, a díj 
az összes munkatársát illeti.

M I N D E N I S KO L Á B A
K E R Ü LT

HŐKAPU
Minden budaörsi iskolába került  

testhőmérséklet ellenőrző készülék, ami 
leegyszerűsíti és pontosítja a Covid jár-
vány miatt kötelezően előírt hőmérőzést 
az intézményekbe történő belépéskor. A 
részletekről az önkormányzattól kaptunk 
információkat.

Először az 1-es iskola kapott egy 
cégtől egy hőkamerás készüléket, majd 
a Hermannál a főbejáratnál is megjelent 
egy. Pár napra rá a többi budaörsi iskolá-
ban is felszerelték immár azokat a kapu-
kat, amelyeket az önkormányzat vásárolt.

A Herman Ottó Általános Iskolába 
már korábban központilag telepítették 
a testhőmérséklet ellenőrző készüléket, 
mint nagy létszámú iskolába, ezért az 
önkormányzat további négy iskolába te-
lepített ilyen berendezést – tájékoztatta 
lapunkat Csernusné Gáspár Csilla beruhá-
zó mérnök.   Az érintett iskolák: Budaörsi 
1. Számú Általános Iskola, Bleyer Jakab 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Bu-
daörsi Kesjár Csaba Általános Iskola és Bu-
daörsi Illyés Gyula Gimnázium. A beszer-
zett készülék neve „ Alumil Smart Gate”.. 
Azért esett erre a készülékre a választás, 
mert nagy pontosságú, megbízható mé-
rést végez nagy átbocsájtó képességgel, 
percenként 60 fő áthaladását teszi lehe-

tővé érintésmentesen. A készülék folya-
matos áthaladás közben mér. Iskolánként 
egy készülék telepítésére volt lehetőség, 
ezért ahol több bejárat van, a nagyobb 
forgalmúakhoz került, a kevésbé forgal-
mas bejáratoknál hagyományos módon 
ellenőriznek.Az 1. Számú Általános Is-
kolában a Konica Minolta Magyarország 
Mobotix nevű hőkameráit és az Alumil 
Smart Gate-t párhuzamosan alkalmaz-
zák, mert az iskolában két fő beléptetési 
irány van, alsósoknak és felsősöknek, s az 
önkormányzat által telepített kapu csak 
az alsósok bejáratánál van.

TANULMÁNYAI 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen cum laude minősítéssel végezte. 1994-ben fül-orr-gégésze-
ti szakképesítést szerzett.
Szakmai gyakorlatát a Fővárosi Szent László Kórházban szerezte, ahol 18 évig dolgozott. Ott a légúti 
allergiás, illetve gyermekbetegek kivizsgálásával és kezelésével foglalkozott.
2008 óta a Fővárosi Szent János Kórház Fül-, Orr-, Gége és Szájsebészeti Osztályán dolgozik, ahol a szé-
düléses betegekkel foglalkozó otoneurológiai rendelést vezeti.
Számos hazai, és külföldi intézetben vett részt szakmai gyakorlaton, illetve továbbképzésen, orvosi 
folyóiratokban cikkei jelentek meg.
Legfőbb érdeklődési területe az orr-, és melléküregek heveny és idült gyulladásos betegségei, az 
orrpolipózis, és ezek endoszkópos sebészete.
Egy szerencsés véletlen folytán került Budaörsre, ahol 1998. július 1-e óta heti egy, majd két alkalommal 
rendel a budaörsi szakrendelőben. Az elmúlt időszakban – a járvány idején – rendeléseit folyamatosan 
megtartotta, telefonon, súlyosabb esetekben személyes megjelenést biztosítva nyújtott segítséget. 
Nős, büszke, nagycsaládos édesapja. Szabadidejét sportolással, (kerékpár, sí), kertészkedéssel és utazás-
sal, lehetőleg velük tölti.
A főorvos úr hosszú évek gyógyítja a budaörsieket, szakmája iránt elkötelezett, betegei nagyon szeretik, 
panaszaikat türelmesen, megértéssel és kiváló szakmai tudásával kezeli. 
Az Egészségügyi Központ kollégái is nagyon szeretik, kiemelkedő személyisége a csapatnak.
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A FLYBY Steakhouse 
városunk egyik nevezetessége lett

Az éttermeket is sújtó 
vérzivataros körülmé
nyek ellenére FLYBY 
Steakhouse a legjobb 
úton halad afelé, hogy 
mind hazai, de akár nem
zetközi viszonylatban is a 
legjobb éttermek között 
jegyezzék, és ezzel öreg
bítse Budaörs jó hírét, 
városunk egyik neveze
tessége legyen. Cikkünk
ben két elismerésről is 
beszámolunk és arról, 
hogyan élik meg napja
ink nehézségeit.

Bár még csak az idén februárban nyi-
tottak, majd a vírus miatti korlátozások után 
az idén nyáron nyithattak újra, a FLYBY 
Steakhouse-nak egyre több a visszatérő 
vendége, és nemcsak Budaörsről, hanem 
Budapestről és vidékről is járnak hozzájuk. És  
egyre több elismerést kapnak… 

Október második felében első alka-
lommal indultak a DiningCity étterem-
ajánló által szervezett Országos Étterem 
Héten, több száz vendég és sok ezer sza-
vazat alapján a Budapest Top 3 étterem 
Prémium menü kategóriában azonnal a 
második helyezést érték el, éppen csak 
lemaradva a dobogó legfelső fokáról. A 
másik ugyancsak említésre méltó ered-
mény, hogy egyik séfjük Szappanyos 
Viktor különdíjat szerzett a Csirkecomb 
Naszály nevű ételkölteményével a Ma-
gyarország étele 2020. versenyen, amit az 
Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete 
szervezett, ugyancsak október második 
felében. „Nagyon büszkék vagyunk kollé-
gánkra.” – mondta a Budaörsi Naplónak a 
vállalkozás tulajdonos-ügyvezetője Vécsei 
Csaba, hozzátéve, hogy a versenyen az 
alapanyagot másik üzletük, az étterem 
alatt található Flyby Prémium Húsbolt biz-
tosította. „Az Étterem Héten elért eredmé-
nyünk pedig az egész csapat sikere. Úgy 

érzem, ezzel Budaörs még feljebb lépett 
az országos gasztronómiai ismertségben. 
Az értékelések kiemelték a felszolgálóink 
humoros, kedves és figyelmes munkáját, a 
felszolgált ételek ízletességét, a gyönyörű 
tálalást. Díjazott étteremként lehetősé-
get kaptunk arra, hogy november elején 
megismételjük menü ajánlatunkat. Az 
ország minden részéről érkeztek hozzánk 
vendégek, és a két hét alatt folyamatosan 
telt házzal üzemeltünk, sőt voltak vendé-
gek, akik már nem tudtak időben asztalt 
foglalni, hiszen a vírus miatt 10 főben 
korlátoztuk a foglalások számát óránként.”

A sikerek mellett eddig kevesebb szó 
esett arról, hogy milyen lépések elé állítja 
őket a járvány második hulláma, illetve, 
hogy az újabb korlátozások ellenére milyen 
tervekkel készülnek az év végére és a jövő-
re. „Akárcsak a repülés során, az étterem-
ben is elsődleges fontosságú a biztonság. 
Az elmúlt hónapokban csökkentett létszá-
mú foglalással biztosítottuk a vendégeink 
közötti biztonságos távolságot. A központi 
légkezelő, az eszközök, sőt a moshatóvá tett 
étlapok folyamatos fertőtlenítése mind a 
biztonságot növelték. Sajnos a legújabb be-
zárás ismét komoly kihívást jelent. Viszont 
azt gondolom, hogy a lelkes csapatunk és 
a szerető vendégsereg a biztosíték arra, 
hogy tovább üzemeljünk. A korábbi terve-
inket újragondoltuk. Erre a hétre rengeteg 
foglalásunk volt a  Steak&Wine Harmony 
vacsora sorozatunk újabb állomására a nov-
ember 11-től 15-ig tervezett Márton-napi 

libalakomára, ahol a kiváló fogások mellé 
a Szentesi pince csodálatos borait szerettük 
volna kínálni. Sajnos ez így nem fog össze-
jönni, illetve talán mégis. Ugyanis nagyon 
sok asztalt foglaló vendég keresett meg 
minket a bezárás hallatán, hogy szeretnék 
otthon elfogyasztani a menüt. Így ezt Bu-
daörsön ki fogjuk szállítani, és aki sze-
retné, fel is tudja nálunk venni.

Bízunk abban, hogy sikerül megálljt 
parancsolni a járványnak, de nem ülünk 
karba tett kézzel. Készülve a bezárásra, ki-
dolgoztuk új, házhoz szállítós étlapunkat. 
Terveink szerint a kiszállítást a Prémium 

Húsbolt termékeivel kombinálva teljes körű 
szolgáltalást tudunk majd adni. Sőt, séfje-
ink konyhakész változatos ételajánlatai 1-2 
adagos kiszerelésben szintén elérhetőek 
lesznek kiszállítva és a húsboltban is. Eze-
ket otthon néhány perc alatt asztalra lehet 
majd varázsolni. Ezzel szeretnénk segíteni 
az elfoglalt édesanyákat is, akik a gyerme-
kek otthoni iskolai feladatai mellett esetleg 
már nem tudnak időt és energiát fordítani 
a főzésre is. Nálunk három iskolás gyer-
mek van, úgyhogy tapasztalatból tudom, 
mekkora feladat hárul a szülőkre, legtöbb 
esetben az anyukákra. Honlapunkon és 
közösségi oldalunkon mindenképpen érte-
sítjük a részletekról az olvasókat, akiknek 
ezúton is kívánunk jó egészséget, kitartást 
és alkalmat arra, hogy egy-egy jó étel elfo-
gyasztásakor érzett örömmel javítsák lelki 
egészségüket is, amely valljuk be, szorosan 
összefügg testi egészségünkkel.”

2040 Budaörs, Károly király utca 28. 
https://flyby-steakhouse.hu

MÉLYHŰTŐ
 RAKTÁRAT ÉPÍT

 B U DAÖ R S Ö N 
A C ATO N E K F T.

Hét milliárd forintból  új 
mélyhűtő raktárat épít Buda-
örsön (Kamaraerdőben) az 
olasz tulajdonú Catone Kft.

A tervek szerint 2022-re 
megvalósuló beruházással 
e telephely Közép-Európa 
egyik legfontosabb mély-
hűtött logisztikai központ-
jává válik, raktározási kapa-
citása 70 százalékkal nő és 
minimum 30 új munkahelyet 
teremt – tájékoztatott a köz-
leményben Carlo Catone, 
a cégcsoport tulajdonosa. 
Az új létesítmény 10 ezer négy-
zetméter alapterületű lesz, 12 
tárolási szinttel. Összesen 21 
888 darab, szabvány méretű, 
1 tonnás raklap tárolására vá-
lik alkalmassá. A tárolási hő-
mérséklet -25 Celsius fok lesz. 
A raktárban az áru átvételétől 
kezdődően az anyagmozgatás 
teljesen automatikus lesz, az 
áru emberi kéz érintése nélkül 
jut a betárolás helyére, és kifelé 
is ugyanígy automatikus lesz a 
folyamat. A rendszer  óránként 
akár 180 raklapot is megmozgat.   
A cég 1995 óta van jelen Ma-
gyarországon, több mint 140 
embernek ad munkát és a 
világgazdasági válság ellené-
re eltökélt a további innová-
cióban, fejlesztésben – írták. 
A vállalat budaörsi központja 
hűtött és fagyasztott élelmisze-
rek raktározásával, belföldi és 
nemzetközi szállításával, diszt-
ribúciójával és egyéb logisztikai 
szolgáltatások nyújtásával fog-
lalkozik.
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TUDJA MI A MELLRÁK 
TÚLÉLÉSNEK KULCSA?

www.pet.hu

ÖN!

Az időben végzett szűrővizsgálat életet menthet.

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11.

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

Ha elmúlt 35 éves, indokolt a rendszeres mammográfiai szűrés. 
Kiváló szakemberekkel, korszerű eszközparkkal, ingyenes parkolási 

lehetőséggel, délelőtti és délutáni időpontokkal várjuk. 
Páros vizsgálat esetén összesen 10 000 Ft kedvezmény. 

Részletek a weboldalon.

Jelentkezzen be még ma a 
+36 1 505 8888-as számon vagy a pet.hu-n.

FénymásolásNyomtatás
Egyéb időpont 

telefonon egyeztethető 
06 30/6454643  
06 30/1926676

HOL? 
Budaörs, 

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

NYITVA:  

h.-cs.: 930 – 1700  

p.: 930 – 1500 

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 
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A Z E G É S Z S É G Ü G YI  KÖ Z P O N T N Á L L E Z A J LOT T T U L A J D O N O S VÁ LTÁ S R Ó L

A TritonLife csoport Budaörsön
Zsákai Zoltán: „A járóbe
tegellátásra vonatkozó 
tízéves feladatellátási 
szerződésünk, amit a 
budaörsi önkormányzat
tal kötöttünk, termé
szetesen továbbra is él. 
(…) Sürgősségi és hét
végi gyermekorvosi 
ügyeletünk is zavartala
nul működik, amikép
pen egynapos sebészeti 
részlegünkön is folyta
tódnak a tervezett 
műtétek.” Csak a tulaj
donos lett más…

 A Budaörsi Egészségügyi 
Központot üzemeltető cég-

ben 2020. október 27-én többségi 
tulajdoni részt vásárolt a 
TritonLife csoport, jelentette be a 
TriatonLife és a Jump Consulting 
Kft. A közleményekből egyebek 
között kiderül, hogy a központ 
korábbi többségi tulajdonosa Zsá-
kai Zoltán marad az ügyvezető. 
Aki azt nyilatkozta, hogy: „Az 
üzemeltető cégben történt váltás új 

távlatokat nyit a budaörsi egészség-
ügy számára . A járóbeteg-ellátásra 
vonatkozó tízéves feladatellátási 
szerződésünk, amit a budaörsi ön-
kormányzattal kötöttünk, termé-
szetesen továbbra is él; feladataink 
ellátását a megszokott rendben, a 
bevált szakembergárdával folytat-
juk. Sürgősségi és hétvégi gyermek-
orvosi ügyeletünk is zavartalanul 
működik, amiképpen egynapos se-
bészeti részlegünkön is folytatód-
nak a tervezett műtétek.”

Dr. Fábián Lajos a TritonLife 
csoport társtulajdonos elnöke pe-
dig kiemelte: „az intézmény ellátá-
si területén élő budaörsi és herceg-
halmi lakosok mostantól szélesebb 
szakmai bázishoz férnek hozzá, 
hiszen a csoport kórházaiban és 
kiválósági központjaiban további 
szakmák, szakemberek, kereszt-
konzultációk, másodvélemények 
válnak elérhetővé számukra. (…) 
Az akvizíciót megelőző átvilágítás 
megerősítette: a Budaörsön dolgozó 
orvosok kiválóan látják el feladatu-
kat. Szakértelmükre és munkájukra 
ezért az új tulajdonos is számít.”

Mindez szép és jó, de a tulajdo-
nosváltás a budaörsiekben további 
kérdéseket generál. Egyrészt, hogy 

miért került rá sor. Hiszen sokan 
emlékeznek rá, amikor 2016 őszén 
Zsákai Zoltán, illetve a Jump jött 
és a korábbi tulajdonos és cégve-
zető dr. Kovács Attila, illetve az 
EuropMed ment, annak súlyos 
gazdálkodási problémák voltak a 
hátterében. Ilyesmi most fel sem 
merült, de az elmúlt négy évben 
végrehajtott fejlesztések és a jár-
ványhelyzet miatt esetleg tőkein-
jekcióra lett szükség? „Ellenkező-
leg. A közelmúlt objektív nehézségei 
ellenére a Budaörsi Egészségügyi 
Központ jól teljesített, ezért vonzó 
befektetési célponttá vált” – vála-
szolta lapunknak Zsákai Zoltán. 

Vegyük sorra akkor a tényeket: 
a Jump az induláskor 130 millió 
forintos adósságot vállalt át, amit 
az előző üzemeltető, az EuropMed 
halmozott fel. Majd saját forrásból 
mintegy 200 millió forintot fekte-
tett a Budaörsi Egészségügyi Köz-
pont fejlesztésébe. Ebből mintegy 
120 millió forint jutott eszközfej-
lesztésre, 80 millió forint pedig az 
épület felújítására, ami ígéretük 
szerint a tulajdonosváltás után is 
folytatódik. Az önkormányzat ál-
tal rendelkezésre bocsátott Farkas-
réti úti épületet szintén saját for-
rásból alakították át mozgásszervi 
szakrendelővé, amivel egy szintén 
az EuropMedtől örökölt és jogi 
okokból elhúzódó, kínos és kínzó 
probléma oldódott meg. Igaz, saj-
nos nem az eredetileg erre a célra 
vásárolt, a rendelőintézettel szom-
szédos épületben, mert azt a bank 
illetve a banki tartozás miatti tulaj-
donosa nem adta, hanem kicsit tá-
volabb, de a rendelőintézet előtt is 
megálló helyi kisbusszal viszony-
lag jól megközelíthető helyen. 
„A pénzügyi egyensúly megterem-
tése és a megvalósult beruházások 
természetesen nagyban növelték 
a cég értékét” – összegzett Zsákai 
Zoltán.

A magyar egészségügy hely-
zete, 2020-ban a koronavírus-
sal terhelten, olyan, amilyen. A 
TritonLife csoport képbe kerülé-
sével azonban ténylegesen javul-
hat-e a szakellátás Budaörsön? 
„Az, hogy bizonyos vizsgálatokra 
hosszabban kell várakozni, nem 

HOGY VOLT…
A budaörsiek egészen az önkormányzatiság megalakulásáig a fővárosba, a 11. kerületi Fehérvári útra 
jártak szakrendelésekre. A mai rendelőintézet helyén néhány körzeti orvos és fogorvos rendelője volt. 
Majd az 1990-es évek elején lassanként bővült a szolgáltatások köre és az önkormányzat akkori értéken 
évi mintegy 30 millió forintból tartotta fenn a szakrendeléseket. Egészen 2001 áprilisáig, amikor 
Magyarországon elsőként (vagy az elsők között?) Budaörs Város Önkormányzata és az EUROP-MED Kft. 
feladat-átadási szerződést kötött az önkormányzata ellátás felelősségébe tartozó egyes egészségügyi 
szolgáltatások nyújtására. Az épület maradt a városé, ezért az üzemeltető az önkormányzatnak bérleti 
díjat fizetett, de az államtól, illetve az OEP-től korábban az önkormányzatnak járó normatív támogatás 
is értelemszerűen a Kft.-ét illette meg. Ez a szerződés határozott időre, 2021. június 30-ig szólt és a hatá-
rozott idő elteltével szűnt volna meg. Bele volt azonban építve egy felmondási lehetőség, ezzel élt az 
önkormányzat 2016-ban, amikor az EuropMed Kft.-nél a gazdálkodási problémák kiderültek, és – politi-
kai viták kíséretében – az önkormányzat először ideiglenes, majd közbeszerzési pályázatot követően 
2018-tól új, tízéves szerződést kötött, a korábbiakhoz hasonló feltételekkel az üzemeltetésre a sürgős-
ségi ügyeletet korábban is ellátó Jump Consulting Kft.-vel. Mivel a TritonLife a Jumpban szerzett több-
ségi részesedést, az önkormányzattal szerződésmódosításra nem volt szükség.
Mindenképpen nagy előrelépés volt a helyi egészségügyi ellátásban, ezért meg kell még említeni, ami-
kor 2003 szeptemberében megépült az egynapos sebészet, a szakrendelő ráépített szintjén. 
Magántőkéből, de az OEP-pel megállapodva a nyertes pályázat után úgy, hogy a társadalombiztosítási 
finanszírozás keretében is igénybe lehessen venni. 
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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

VISSZA JELZÉS A PÁCIENSEKTŐL: 
a szakrendelő jól kezeli a járványhelyzetet

Szeptember utolsó napjaiban a budaörsi szakren de
lőben ismét arról kérdezték a járó be tegeket,  
mennyire elégedettek az ellátás színvonalával.  
A koronavírus okozta stressz dacára a másfél évvel 
ezelőtti méréshez képest a legtöbb mutató javult.  
Az egyik legmagasabb pontszámot a járványhelyzet 
kezelésére kapta az intézmény.

Szeptember végén ismét lehetőségük nyílt a Budaörsi Egészségügyi Központ szakrendeléseit fel-
kereső pácienseknek, hogy visszajelzést adjanak, mennyire elégedettek a járóbeteg-ellátás különböző 
aspektusaival. A tizenhárom kérdésből álló anonim kérdőívet öt nap alatt százhetvenen töltötték ki.

A legjobb pontszámokat az épületben uralkodó tisztaság, az ellátó szakszemélyzet kommunikáció-
ja, az orvosok szakmai felkészültsége és a koranavírus-járvánnyal kapcsolatos feladatok kezelése kapta. 
Pozitív, de ennél alacsonyabb értékelést kapott a várakozásra szolgáló terek kényelmessége, az intéz-
ményi kommunikáció a helyi nyilvánosságban, a honlap használtósága és a betegirányítás munkája. (A 
betegirányításra a járvány miatt jelentős többletfeladatok hárulnak.)

A válaszadók háromnegyede értett egyet részben vagy teljesen azzal az állítással, hogy a budaörsi 
ellátás jobb a magyarországi átlagnál; 61 százalékuk tapasztalt színvonal-növekedést az elmúlt idő-
szakban. A kitöltők 28 százaléka érkezett a szakrendelő ellátási területén (Budaörs, Herceghalom) kívül-
ről, ők csaknem minden tekintetben – átlagosan négy százalékkal – magasabbra értékelték a budaörsi 
ellátás színvonalát, mint a helybeliek.

„Tízéves feladatellátási szerződésünk harmadik esztendejében vagyunk. Lépésről lépésre haladunk, 
ennek része az épület folyamatos modernizációja, az eszközpark bővítése és a jó személyzeti politika – 
mondta el Zsákai Zoltán, az intézményt üzemeltető Jump Consulting vezetője, bevallva, hogy ezúttal 
nem számított ilyen jó visszajelzésekre: – A koronavírus-járvány átmenetileg szűkítette a kapacitásokat, ez 
stresszes helyzeteket okozott. Jóleső megerősítés minden közvetlen betegellátással foglalkozó és egyéb 
munkakörökben tevékenykedő munkatársunk számára, hogy a legtöbb elégedettségi mutatóban ennek 
ellenére javulást tudtunk elérni, járványügyi intézkedéseinkről pedig a betegek egyöntetű pozitív vissza-
jelzést adtak. Köszönjük a páciensek türelmét, köszönjük kollégáink helytállását!”

kizárólag hazai jelenség, nálunk 
jóval fejlettebb egészségügyekre is 
jellemző, ami mögött strukturális 
okok állnak. A Budaörsi Egészség-
ügyi Központ saját lehetőségeinek 
keretei között mindent megtett és 
megtesz, hogy a helyzet a hazai 
átlagnál jobb legyen és jobb is” – 
felelte kérdésünkre a régi/új ügy-
vezető. Vagyis: „amikor a Jump 
2016-ban átvette az üzemeltetést, 
70 orvos dolgozott a központban, 
ma 130. Igaz, az orvosok között 
van fluktuáció, de a távozókat fo-
lyamatosan sikerül pótolni, mert 
az intézmény jó hírű, jó hangulatú, 
vonzó munkahely” – hallhattuk. 
A fogadott betegek száma pedig 
2018 és 2019 között 150 ezerről 
167 ezerre nőtt, a kapacitáskihasz-
náltság a 2016-os 85%-ról 105%-
ra emelkedett. Ami első hallásra 
szintén pozitívum, de értelem-
szerűen ez is hozzájárul, ha csak 
későbbre tudnak időpontot adni 
egyes szakrendelésekre.

„A betegirányítást is folya-
matosan fejlesztettük, képeztük” 
– folytatta Zsákai Zoltán. Hozzá-
téve: „De a koronavírus-járvány 
idején a telefonos betegirányítás-
ra - és egyébként az ellátást végző 
személyzetre - iszonyatos többlet-
munka zúdult, és a panaszok a 
betegirányítás szintjén csapódnak 
le. Miközben a kollégák tavasszal 
emberfeletti módon teljesítettek 
szinte lehetetlen helyzetben, ami-
kor a megritkult szakrendeléseken 
egyszerre kellett  személyes vizsgá-
latokat és telefonos konzultációkat 
tartani.”

Amit végül a TritonLife-ról 
tudni lehet: a cég igen felfutó sza-
kaszában van, hiszen a TritonLife 
Róbert Magánkórház mellett 
a napokban kezdte működé-
sét a TritonLife Magánkórház 
Debrecen is, a már meglévő két 
nagy fővárosi járóbeteg kliniká-
juk, a TritonLife Medical Center 
Genium (Pest), és a TritonLife 
Medical Center Hegyalja (Buda) 
pedig saját állításuk szerint na-
gyon jó kihasználtsági szinten 
működik. Ezeket „szervesen egé-
szít ki új tagunk, a Budaörsi Egész-
ségügyi Központ”– fogalmazott a 
már idézett közleményben Ha-
raszti Péter, a TritonLife csoport 
társtulajdonos vezérigazgatója.

EE

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?
1 = egyáltalán nem ért egyet; 4 = teljesen egyetért
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“H A T E G N A P P I R O S P U LC S I B A N V O LTAM, H O L N A P P E D I G F E K E T É B E N,  
AT TÓ L M É G U G YA N A Z A MAG YA R - K Í N A I - B U DAÖ R S I  S R ÁC VA N M I N D K É T P U LÓ V E R B E N”

Lee Olivér
“Amikor az Ébner György 
közben kiírtam a kis 
válogatáskazettáimat, 
nem sejtettem, hogy 
ebben a pillanatban 
streaming szolgáltatón 
keresztül fogok 
Mastodont hallgatni és 
a CD csak egy névjegy
kártya vagy szuvenír 
szerepét tölti majd be” 
– hangzik el az alábbi 
cikkben. Október 17én 
este az ék zenakar 
lépett fel a PostARTon. 
Lee Olivér az együttes 
alapítója itt Budaörsön 
nőtt fel. Vele beszélget
tünk a koncertelőtt.
 

 Egykori lakhelyedhez igen 
közel játszol. Mást jelent-e szá-
modra a budaörsi közönség, 
mint akármelyik másik és ha 
igen, mennyiben?  Másként ját-
szol-e ismerősöknek, mint is-
meretleneknek?

Nyilván más érzés ott játszani, 
ahol felnőttél, azonban Budaörs 
is, én is olyan sokat változtam 
azóta az idő óta, amikor az Ébner 
György közben a gyermekszo-
bámban nyúztam a gitárom. 
Tény, hogy gyakorlatilag 100 mé-
terre nőttem fel attól a helytől, 
ahol most fogunk játszani. Az 
igazán különleges ebben a hely-
zetben az, hogy ez a helyzet min-
dig szíven üt. Jóleső nosztalgia 
fog el, de a közönséget annyira 
nem érzem másnak. Biztosan van 

valami finoman érzékelhető kü-
lönbség, de amikor felmegyek a 
színpadra Budaörsön, akkor nem 
vezérel olyan extra motiváció, 
hogy most aztán megmutatom 
az itthoniaknak. Ugyanannyira 
igyekszem a maximumot kihozni 
az előadásból, mint máshol, má-
soknak.

(…) 

 Jellemezhető-e a ti zenétek-
re fogékony közönség korosz-
tállyal, foglalkozással, nemmel 
vagy bármi mással? Mikor kez-
ded érezni, hogy szeretsz egy 
közönséget és miből érzitek, 
hogy a közönség szeret titeket? 
Volt-e az ékkel olyan, hogy utál-
tatok egy közönséget?

Abszolút jellemezhető. A 
közösségi média (Facebook, 
Instagram stb.) gyakorlatilag az 
arcunkba tolja, hogy kik azok, 
akik hallgatnak, szeretnek min-
ket és eljönnek a koncertekre is. 
Tanulságos információk ezek. 
De fontos, hogy nemcsak arról 
van szó, hogy van a csodálatos 
zenész a színpadon és van a kö-
zönség, hanem együtt teremtjük 
meg a hangulatot, együtt csiná-
lunk egy átlagos estéből felejt-
hetetlent vagy feledhetőt. Minél 
jobban játszunk, annál jobban 
szeret minket a közönség, és mi 
is még jobban szeretjük ettől a 
pillanatot. Ettől aztán még na-
gyobb elánnal játszunk és ha jól 

jön ki a lépés, akkor vigyorogva, 
feltöltődve megy mindenki haza. 
Közönséget még nem utáltunk. 
Soha. Helyzetet már igen, de az 
sem a hallgatóság hibája volt, 
hanem az volt az ok, hogy nem a 
megfelelő helyszínt választottuk a 
muzsikának, amit játszunk.

(…) 

 Nem túl tradicionális ez 
a zene? Persze, nem annyira, 
mint az évezredes népzene 
vagy az évszázados klasszikus 
zene, de már a rock és annak 
válfajai is a 20. század hagyo-
mányává nőtték ki magukat. 
Másként: mennyire gyorsan 
követi le a zene változása a tár-
sadalmi folyamatok változását? 
A társadalom (a gazdaság mi-
att is) irdatlan változások kü-
szöbén áll vagy már át is lépte 
ezt a küszöböt. Nem követel ez 
változást a zenei ízlésben, hor-
dozókban, technikában, hoz-
záférésben, érzésvilágban stb.? 
Már érezhető, hogy változik, 
változni fog? Vagy az a jobb, 
ha az állandóságot képviseli? 
Milyen az állandóság és a vál-
tozás aránya a zenében? Te/ti 
akartok változtatni a stílusoto-
kon, ízléseteken, a közönséggel 
tartott kapcsolaton most vagy 
később?

Sokan leírják ma a rockzenét. 
Ha megfigyeljük a különböző ze-
neipari jelentéseket, látható, hogy 

nem ez az uralkodó műfaj ma és 
ez teljesen rendben is van. Nem 
lehet mindig ugyanaz a menő 
egyszerűen, de ettől még a műfaj 
létezik és megújul a társadalom-
mal, korokkal együtt, szerintem. 
Hatalmas változások mennek 
végbe ezekben az időkben, én 
már elfogadtam, hogy nem lesz 
minden újra a régi. Lehet, hogy 
nem is baj, de nem akarok ön-
jelölt prófétának felcsapni, ezért 
inkább kíváncsian figyelem és 
próbálok alkalmazkodni az új 
berendezkedéshez. A művészet 
mindig reagál a társadalmi válto-
zásokra, méghozzá nagyon gyor-
san. Ez biztos. Korai lenne bármit 
is jósolni a zene jövőbeni helyze-
téről, hiszen a pandémia kellős 
közepén vagyunk, miközben a 
technológia évről-évre dob ki az 
egész világot meghatározó újítá-
sokat. Amikor az Ébner György 
közben kiírtam a kis válogatás-
kazettáimat, nem sejtettem, hogy 
ebben a pillanatban streaming 
szolgáltatón keresztül fogok 
Mastodont hallgatni és a CD csak 
egy névjegykártya vagy szuve-
nír szerepét tölti majd be. Sok 
minden változik, de a zene és az 
élőzene sajátos élménye állandó. 
Változik a formája, stílusa, a tár-
sadalmi megítélése, értékelése, de 
a tény, hogy a levegőben terjedő 
hanghullámok csodás dolgokat 
váltanak ki belőlünk emberekből, 
s ez egy pár ezer éve eléggé ál-
landó. Ha tegnap piros pulcsiban 
voltam, holnap pedig feketében, 
attól még ugyanaz a magyar-
kínai-budaörsi srác van mindkét 
pulóverben. Biztosan változni fog 
a mi zenénk is, hiszen folyamato-
san változik! Enélkül rettenetesen 
unalmas lenne számomra, és sze-
rintem mindenkinek.

A tEljEs cikk itt olvAshAtó: 

https://budaorsinaplo.hu/lee-

oliver-ha-tegnap-piros-

pulcsiban-voltam-holnap-pedig-

feketeben-attol-meg-ugyanaz-a-

magyar-kinai-budaorsi-srac-van-

mindket-puloverben/
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Ö N N E K M I  J U T E S Z É B E 

ajándékozás
A karácsonyi ajándékozás 
sokszor okoz fejtörést 
sokaknak. Ha közeli hozzá
tartozónak szeretnénk 
igazán kedveskedni, akkor 
azért, mert fontos szá
munkra, hogy valóban 
örömet okozzunk, ha távo
labbi családtagnak, akkor 
pedig azért, hogy egyálta
lán mi az, ami szóba jöhet.

 Természetesen ajándéko-
zásnál alapvető fontosságú, 

hogy ne halasszuk az utolsó pilla-
natra, mert akár még úgy is járha-
tunk, hogy hiába szemeltük ki a 
megfelelőnek tűnő tárgyat példá-
ul, ha a karácsony előtti vásárlási 
lázban már mind elkelt. Szintén a 
kellő mennyiségű idő ráfordítását 
igényli, hogy tájékozódjunk, mi-
nek örülne a megajándékozni kí-
vánt személy. Egyfelől figyelve, mi 
érdekli, mire vágyik, másfelől eny-
hén irányított beszélgetéssel konk-
rétumokat is megtudakolva. 

Távolabbi rokonság, baráti tár-
saság esetén könnyebb, ha összebe-

szélünk a család, illetve a csoport 
többi tagjával, információcserével 
vagy egy értékesebb közös ajándék 
ötletével. A háztartásban felgyü-
lemlő kacatból is kevesebb lesz, és 
egy szükséglet-kutató előrejelzés 
által megalapozott, használha-
tóbb holmi nagyobb valószínűség-
gel még valóban örömet is okoz.

A válságosabb időszak, mint 
amilyen most a járványhelyzet, 
azonban még nagyobb kihívás 
elé állít bennünket. Jobban meg-
gondolni, mire költünk és mennyi 
pénzt, illetve talán nem most van 
itt az ideje az élmény-ajándéko-
zásnak, például koncertjegyek-
nek. De még irányíthatja is az 
ötletelést, hogy esetleg egy újabb 
karantén időszakra mi lehetne az, 
ami megkönnyíti annak átvészelé-
sét, amikor többet vagyunk otthon 
vagy éppen távolabb, a természet-
ben. Elgondolkozni azon, melyek 
azok a tevékenységek, amelyekre 
régóta nem jutott időnk a szűkebb 
családdal, közös játék, alkotás, 
főzés, kinek mi a kikapcsolódás, a 
minőségi időtöltés.

Az Agymenők című szituációs 
komédiából ismert Sheldon, aki 
egyébként az Asperger-szindróma 

tüneteit mutatja, kifejti:  „Az 
ajándékozás egész intézményének 
nincs semmi értelme. Mondjuk, 
hogy költök rád 50 dollárt. Nehéz-
kes feladat, mert ki kell találnom, 
mire van szükséged, holott azt te 
tudod, hogy mire van szükséged. 
Egyszerűbb, ha odaadom az 50 
dollárt, aztán te is adnál nekem 50 
dollárt, és így tovább. De aztán az 
egyikünk meghal, és a másik ott-
marad öregen, plusz 50 dollárral. 
Kérdem én ezután, megérte?!” 

Sokunk ugyanúgy van vele, 
mint Sheldon, mégis, a bevett szo-
kások, családi hagyományok min-
den évben újra és újra az ajándék-
választás dilemmájába sodornak 
minket. De ha már így van, akkor 
próbáljuk meg kihozni az ajándé-
kozásból a legtöbbet, ehhez nyúj-
tanak segítséget ajándékötleteink.

2040 Budaörs, 
Kálvária u. 12. 
Hétfőtől péntekig 8:00-20:00 

06 23/422-969 

K A P C S O L Ó D Ó  C I K K Ü N K : 

https://budaorsinaplo.hu/
nyilt-nap-volt-andi-kozmetikajaban/

Az egyik leggyakoribb  
karácsonyi ajándék  

a kozmetikum.  
Szaktudás nélkül, 

 személyre szabottan 
azonban nehéz választani. 
 És miért is kéne kihagyni 

 a szakembert?
Koókné Bordás Andrea 
1992-ben nyitotta meg  

első kozmetikai szalonját. 
Ajánlata a High Care 

Hűség kártya, ami 
ajándék kártyaként is 

megvásárolható. 

Előnye, hogy az 

- egyenlegét bármekkora 
összeggel és bármikor 
feltöltheti, melyből  
a megajándékozott  
szabadon gazdálkodhat

- online követhető

- vásárláskor  
1000 forintonként  
100 pontot írnak jóvá

(100 PONT = 100 FORINTOT ÉR)

https://highcarebudaors.hu/
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P É L DA K É P E K I N S P I R Á LTA K A Z I F I K LU B B A N

„Ha nem vagy rugalmas, elveszel”
A T.I.M. (Tudomány – 
Ismeretterjesztés – 
Motiváció) sorozat hosz
szú szünet után október 
16án este ismét offline 
volt élvezhető a budaör
si Városi Ifjúsági 
Klubban, melynek szer
vezője a klub keretében 
Bakai Gyöngyi. Az ese
mény méltán kapta a – 
Mert kellenek a példa
képek! – alcímet, hiszen 
olyan kiválóságokat 
ismerhetett meg a 
közönség, akik görön
gyös úton jutottak el a 
csillagokig – legalábbis 
a saját csillagukig, amit 
otthonuknak tudhat
nak, és amit mindenki
nek meg kellene talál
nia az életében. 

 Németh Franciska, aki volt 
a Barátok közt szereplője, a 

magyar MTV (Music Television) 
műsorvezetője és az Iskolagyü-
mölcs Program kommunikációs 
igazgatója is, de végül élete célját 
abban találta meg, hogy ápolónő 
lett, jelenleg a Szent János Kórház 
Gyermeksebészet és Traumatoló-

giai osztályán dolgozik (ahova Bu-
daörs is tartozik). Horváth József, 
molekuláris genetikus és rákkuta-
tó, aki arról lett híres, hogy a kar-
cagi cigánytelepről jutott el a ter-
mészettudományi doktorátusig és 
nem mellesleg daganatos betege-
ken segít a hagyományos és az al-
ternatív orvoslás kombinációjával. 
És Mayer Tamás, aki még csak 19 
éves, de már évek óta a 
paradicsombizniszével van tele a 
média, és akiről most kiderült az 
is, hogy életszemlélete jócskán fe-
lette áll a „leghatalmasabbakénál”.

A program szokásos menete 
szerint minden szereplő húsz per-
cet kap arra, hogy bemutatkozzon, 

ezután a hallgatóság kérdésekkel 
bombázhatja. Dr. Horváth József 
azzal kezdte, hogy a magyarok-
ra általában nagyon jellemző a 
diszkrimináció, és egyrészt ez 
motiválta őt, szeretett volna bizo-
nyítani, másrészt a közege is segí-
tette, mert szülei elvárták tőle és 
testvéreitől, hogy tanuljanak, taná-
rai is lelkiismeretesen támogatták 
diákjaikat a tanulásban. Jelenleg 
azt kutatja, hogy az alternatív 
orvoslás, konkrétan a kanabisz 
hatóanyagai miként segítik a 
hagyományos orvoslás módsze-
reiben a betegek életét, példá-
ul a kemoterápia mellékhatásait 
mérsékelve. Egyébként nem bán-

ja, hogy küzdelmes útja vezetett 
odáig, hogy elismert kutató váljék 
belőle, hiszen, véleménye szerint, 
nagyon valószínű, hogy tehetős 
szülők gyermekeként semmit nem 
csinált volna, csak elzüllik.

Németh Franciska nagyon lé-
nyegesnek tartja, ha valaki eltér az 
átlagtól, fontos, hogy tudomása 
legyen arról, mi baja van, mert 
az segít megérteni és elfogadni azt. 
Az igazgatói munka ellen – bár 
kétségkívül nagyszerű karriert, 
társadalmi megbecsülést és anyagi 
jólétet jelentett – betegséggel lá-
zadt fel szervezete. Hangsúlyozta, 
„az ápolás az egyik legszebb szak-
ma, ami létezik.” 

Mayer Tamás elmesélte, hogy 
kaktuszok és pozsgások szapo-
rításával kezdődött és csak egy 
okostelefonra szeretett volna pénzt 
gyűjteni. Később fordult figyel-
me a zöldségek felé, és azon belül 
is a paradicsomokra, és részben 
szülői segítséggel éttermek szá-
mára kezdte el azokat értékesíten. 
„Ha nem vagy rugalmas, elveszel” 
– mondta, de ugyanilyen jelen-
tőséget tulajdonít annak is, hogy 
meghallgassa mások véleményét, 
s ne csak a saját feje után menjen.

A tEljEs cikk: 

https://budaorsinaplo.hu/

peldakepek-inspiraltak-tegnap-

az-ifiklubban/
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J Ó H Í R E K 

az Illyésről

S Z A R VA S DÁ N I E L 
D O B O G Ó S L E T T 

A KÖ ZG A Z DA S ÁG I 
O L I M P I Á N 

 A 2019-2020-as V4-es Köz-
gazdasági Olimpia magyarorszá-
gi döntője idén október közepén 
zajlott. A szervező a Magyar Köz-
gazdasági Társaság.. A megméret-
tetésre az ország 17 megyéjéből, 
a fővárosból és a Vajdaságból is 
jelentkeztek tavaly középiskolás 
diákok. A verseny nemzeti dön-
tőjében – amelyet a koronavírus-
járvány miatt online tartottak – az 
írásbeli fordulók tíz legjobbja mér-
te össze a tudását. Az első öt he-
lyezett képviselheti majd Magyar-
országot a verseny nemzetközi 
döntőjében, ahol Csehországból, 
Szlovákiából, Lengyelországból 
és Magyarországról is a legjobb 
diákok mérhetik majd össze köz-
gazdasági ismereteiket, tudásukat. 
Az első Mezei Emese (Budapest 
VII. kerületi Budapesti Gazdasági 
Szakképzési Centrum), második 
Nacsa Flóra (Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium), harmadik 
Szarvas Dániel (Budaörsi Illyés 
Gyula Gimnázium és Szakgimná-
zium) diákjai lettek.(Dániel idén 
leérettségizett, de a verseny kezde-
tén még az Illyés diákja volt.)

A N E G YE D I K 
L E G J O B B V I D É K I 

I S KO L A 
 Több lista is készül az ország 

iskoláiról, és az egyik talán leg-
hitelesebb az, amit a HVG tesz 
közzé. Eszerint a Budaörsi Illyés 
Gyula Gimnázium az ország 14. 
legeredményesebb iskolája és 

4. legjobb vidéki iskola. Ahogy 
az előző években, úgy az idén is 
három fő szempont alapján áll 
össze a rangsor: figyelembe vet-
ték a nappali tagozatos tizedik 
évfolyamosok 2019-es kompe-
tenciamérésének eredményeit 
matematikából és szövegértésből, 
a nappali tagozatosok érettsé-
gi eredményeit matematikából, 
magyar nyelvből és irodalomból, 
történelemből és idegen nyelvből, 
valamint a felsőoktatási felvételin 
egyetemre-főiskolára bejutott 
diákok átlagpontszámát. “Külö-
nösen fontosnak tartjuk, hogy a 
felvételi eredmények alapján a 9. 
helyen áll iskolánk az országban” 
– olvasható az Illyés közösségi 
oldalán.

B R O N Z É R M E S D I Á K 
A MAT E K 

V E R S E NYE N 
 “Újabb büszkélkedni valónk 

van. Tichy Márk (10.a) az Arany 
Dániel matematika versenyen 
országos harmadik helyezést ért 
el” – olvasható a tegnapi bejegy-
zés az Illyés Gyula Gimnázium 
közösségi oldalán. “Ez a verseny 
a számtalan matekverseny közül 
a korosztályos versenyek legran-
gosabbika, olyan, mint 11-12-ben 
az OKTV. A verseny 3 fordulós, a 
tavalyi tanévben kezdődött és az 
ideiben fejeződött be. Márknak 
és felkészítő tanárának, Katalin 
Szakálné Gulyástanárnőnek sok 
szeretettel gratulálunk!”

koráBBi intErjúnk Az igAzgAtóvAl:

 https://budaorsinaplo.hu/az-illyes-

tanulmanyi-atlaga-475-lett-interju-

arendas-peterrel/
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TA K E  AWAY

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAÖRSÖN

RENDELJ  A WOLTON VAGY A WEBOLDALUNKON 

SUSHIK, FREE STYLE ICON ROLLOK 

ÉS POKE TÁLAK

2040 Budaörs, Budapesti út 106.
www.iconbuda.com |      @iconbuda | +36 20 617 6156

O K TÓ B E R B E N NYÍ LT

 kiállítások

Október végén több 
kiállítás is nyílt 
Budaörsön 29én a 
Köztér 18 Garázs Galéri
ájában Tamássy Andrea 
fotókiállítása, a Post
ARTon Papp András 
fest ményeiből nyílt tár
lat 30án szintén a 
PostARTon, a kisterem
ben A bizalom útjai cím
mel vegyes, installációk
kal, fotókkal és példáza
tokkal tűzdelt kiállítás 
megnyitója volt.

 XL+16 címmel nyílt 
Tamássy Andrea fotómű-

vész kiállítása a Garázs Galériá-
ban, a Köz tér 18 Közösségi Alko-
tótérben. A képek témájuk 
szerint színházi fotók és gyer-
mekportrék. A tárlatot Tóth 
Krisztina, író, költő nyitotta meg, 
aki a fotókon megörökített halha-
tatlan pillanatokról s egyúttal 
azok múlékonyságáról beszélt 
szépirodalmi nyelven. Az írónő 
beszédét egy régi színházi él-
ménybe ágyazva adta elő, hogy 
mennyire bele tudunk merülni 
egy-egy pillanatba, „beszippant 
az akkori jelen idő” és „elfelejtünk 
számolni a halállal”. Aztán észre-
vétlenül repülnek el az évek, nem 
is számoljuk őket, és van, aki egy-
kor például még a színpadon volt, 
de ma már nincs, ugyanúgy, 
ahogy életünk többi szereplő-

je…  „A jó kép többet tud rólunk” 
és „nem a pillanatot rögzíti, ha-
nem azt a kétségbeesett vágyat, 
hogy el ne múljon.”Az eseményt a 
fotóművész és az Illyés Művészeti 
Szakképző Akadémia kerámia-
műves képzés, a Kerámia OKJ 
Köztér 18 Budaörs hozta létre. A 
kiállítás bejelentkezéssel megte-
kinthető november 15-ig. 

Papp András festőművész 
kiállítása a PostART kulturális 
színtéren Nincs idő címmel nyílt 
meg.„Mi lenne, ha nem lenne 
idő? Ha holnap is megtehetnénk? 
Akárcsak mint ma… és holnap-
után is. …és az idő nem fogyna 
közben. Megtennénk egyálta-
lán? Megépítenénk? Fejlődnénk? 
Küzdenénk? Volna értelme? Ha 
nem kellene beosztani az életet 
tanulás, alkotás és pihenés szaka-
szaira, mikor tanulnánk, mikor 

alkotnánk, mikor pihennénk? Az 
idő sürget. Az idő kényszerít. Az 
idő értelmet ad. Az idő struktu-
rál. Az idő alkot. Az idő fenyeget. 
Az idő telik.”

Háló Gyula baptista lelkész, 
költő ún. példázataiból, Mikó F. 
László festő, grafikus installáció-
ival és Gapa David fényképeiből 
született az az összetett kiállítás, 
ami a PostART hátsó kistermé-
ben nyílt, amelynek címe: A biza-
lom útjai.   A bizalom különböző 
megnyilatkozási formái köré 
tervezett tárlat sok meglepetést 
tartalmaz.

Megtévesztő lehet, hogy bár 
igen kicsi a szalonból nyíló kis-
terem, mégis rengeteg felfedezni-
valóval töltötték meg a művészek. 
Sőt, többször érdemes körbejár-
ni, nehogy valami elkerülje a fi-
gyelmet.
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November 12. csütörtök 19:00

Kapcsolatok sorozat: 
Választás-e a párválasztás?
Előadó: Kozma-Vízkeleti Dániel

Belépő: 1.500 Ft

November 13. 8 órától  
November 15. 20 óráig

Mozgásóra:
 Futás utáni statikus nyújtás

Bemutatja: Gyurcsák Szilvia, a JMMH 
Kocogi Futóklubjának vezetője

Ingyenesen elérhető!
ONLINE elérhető

November 14. 10 órától 
 November 15. 20 óráig

Bábelőadás óvodásoknak: 
Az elvesztett királyság

Az előadás a Délibáb Társulat  
és Sólyom Tamás közös produkciója.

Jegyár: 500 Ft 
ONLINE elérhető

November 16. 8 órától  
November 18. 10 óráig

Mozgásóra:  
Hatha jóga

Bemutatja: Rónai Róbert, 
 a JMMH jógaoktatója

Jegyár: 800 Ft 
ONLINE elérhető

November 18. szerda 19:00

Filmklub: 
Szeretet nélkül  

(orosz-francia dráma, 127 perc, 2017)
A belépés ingyenes!

November 21. 8 órától  
November 22. 20 óráig

Kézműves foglalkozás: 
Körszoknyás báb, ujjbáb készítése

Szükséges alapanyagok listája
 a jmmh.hu oldalon!

Bemutatja: Mészáros Erzsébet, 
 festőművész

Ingyenesen elérhető!
ONLINE elérhető

November 21. 8 órától  
November 22. 20 óráig

Mozgásóra:  
Pilates: combizom és a középső-kis 

farizom erősítő gyakorlatok
Bemutatja: Kuti Krisztina, pilates,  

gerinctréner, NMPT instruktor
Jegyár: 800 Ft 

ONLINE elérhető

November 23. 8 órától  
November 25. 10 óráig

Mozgásóra: 
Hatha jóga

Bemutatja: Rónai Róbert, 
a JMMH jógaoktatója

Jegyár: 800 Ft
ONLINE elérhető

November 24. 8 órától  
November 26. 20 óráig

Mozgásóra: 
Futás utáni SMR hengerrel nyújtás

Bemutatja: Gyurcsák Szilvia,  
a JMMH Kocogi Futóklubjának vezetője

Ingyenesen elérhető!
ONLINE elérhető

November 28. 8 órától  
November 29. 20 óráig

Nyelvtan gyakorlatok: 
A szófajok; az igenevek

Hatodik osztályosoknak és a felvételiző 
nyolcadikosoknak

Bemutatja: Hanzelik Éva, magyartanár
Ingyenesen elérhető!

ONLINE elérhető

November 29. vasárnap 10:00

Adventi Csokibár
Belépő: 800 Ft egységesen 

November 29. vasárnap 10:0014:00

Adventi készülődés 
barátainkkal

Apró díszek, ajándékok készítése, 
mézeskalácssütés

Helyszín: Nyugdíjas Ház 
(2040 Budaörs, Szabadság út 24.)

A belépés ingyenes!

November 30. 8 órától  
December 2. 10 óráig

Mozgásóra: 
Hatha jóga

Bemutatja: Rónai Róbert,  
a JMMH jógaoktatója

Jegyár: 800 Ft
ONLINE elérhető

November 30. hétfő 19:00

Világjárók extra: 
Csernobil – tények és tévhitek

Előadó: Dr. Oszkó Albert 
Belépő: 500 Ft egységesen

ONLINE elérhető

A műsorváltozás jogát fenntarjuk! 

Kérjük az aktuális programváltozások miatt folyamatosan kövessék figyelemmel honlapunkat és Facebook oldalunkat!

jmmh.jegy.hu és online foglalkozásainkra onlinejmmh.jegy.hu

R E M E K 
K A R ÁC S O NYI 

A J Á N D É K L E N N E 
A T E R M É K E? 

AJÁNLATUNK…
Az Ön terméke/szolgáltatá-

sa remek karácsonyi ajándék 
lenne? A Budaörsi Napló 2020-
ban még decemberben jelenik 
meg. A korábbi évektől elté-
rően önálló Karácsonyi tippek 
mellékletet nem készítünk, ám 
több oldalt szentelünk majd az 
adventi időszakhoz kapcsolódó 
eseményeknek.

Az Ön terméke/szolgálta-
tása remek karácsonyi ajándék 
lenne? A nyomtatott lapba 
megrendelt cikkek és hirde-
tések megjelennek az online 
újságunkon is, így még több 
budaörsihez jut el 

Az önkormányzat éves fel-
mérései szerint a budaörsiek el-
sősorban (a jövőre 30. évfolya-
mába lépő) Budaörsi Naplóból 
tájékozódnak a helyi ügyekről. 
S ha nálunk hirdet, hozzájárul 
ahhoz, hogy továbbra is ingyen 
tájékoztathassunk a közérdekű, 
budaörsi történésekről.

Ha érdekli a megjelenés la-
punkban, nem kell mást tennie, 
mint küldjön egy levelet, ide:

 eller60erzsebet@gmail.com

ÜdvözlEttEl:

EllEr ErzsÉBEt szErk.

BudAörsi nApló

 06 30/645-4643 
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T W O B A – E G Y T U B A É S E G Y MÁ S I K

Hangszer-világszabadalom
Hangszervilág sza ba
dalom, a tuba 1835ös 
„születése” óta a legna
gyobb szabású és leg
messzebb ható reformja 
– csak néhány azon cím
szavak közül, amelyekkel 
a sajtó felhívta a figyel
met a Szentpáli Roland és 
a budaörsi Juhász Zoltán 
által kitalált és megvaló
sított, a tubát kétéltűvé 
varázsolni tudó szerke
zetre. Juhász Zoltán vála
szolt kérdéseinkre.

 Hogy élték meg ezt a szen
zációt?

Őszintén szólva nem ez volt az 
elsődleges motiváció, bár kétség-
telenül jólesett. Minket egyetlen 
dolog sarkallt: kitalálni, hogy az 
egyre szaporodó szóló tubairo-
dalmat igazi szólistaként játsz-
hassák a muzsikusok: a közönség 
előtt állva úgy, hogy ne takarja el 
teljesen a hangszer és a tölcsér, 
amelyen kijön a hang, ne a pla-
fonra, hanem a publikum felé te-
relje a dallamokat.

 Úgy tudom, hogy bár min
denféle rézfúvós hangszer ja
vításával foglalkozik, az igazi 
specialitása a saját modellű his
torikus kürtök készítése. Hogy 
került ennyire szoros kapcsolat
ba a tubával?

Pontosan úgy, ahogy mondta. 
Több mint 35 éve vagyok a pályán 
és nagyon sok muzsikussal kerül-
tem kapcsolatba határon belül és 
határon túl. Szerencsés korban is 
élek és dolgozom, hiszen a ma-
gyar rézfúvós muzsikusokat vi-
lágszerte a legjobbak között jegy-
zik. Sokakkal ápolok szinte baráti 
kapcsolatot, ami akkor sem szűnt 
meg, amikor elkezdtem a Mester 
Juhász Zoltán barokk és natúr-
kürtöket készíteni. 

Szentpáli Roland, aki a föld-
kerekség egyik legjobb tubása, 

negyed százada a „kuncsaftom”. 
Nagyon sok mindent próbáltunk 
ki és oldottunk meg együtt – ő 
egy mindig újat kereső, kiváló, 
zeneszerzőként is elismert mu-
zsikus. Most is megkeresett ezzel 
a kérésével, de akkor egyszerűen 
nem volt időm vele foglalkozni. 
Aztán megpróbálta a legjobb 
hangszerészeknél Németország-
ban és Franciaországban is, de 
nem járt sikerrel. Visszajött és 
leültünk, nézegettük a hangsze-
rét. Egyszer csak beugrott: ha a 
tubán lévő billentyűket a hang-
szer másik oldalára helyezzük, 
a tölcsér a közönség felé dől és 
odamegy a hang. Egy heveder 
alkalmazásával az is lehetővé vá-
lik, hogy a zenész állva játsszon, 
gesztusokkal instruálhatja a kar-
mestert például egy tubaverseny 
esetén. Kellett természetesen 
jónéhány hónap, amíg kitaláltuk 
a billentyűáthelyezés technikai 
megoldását, majd hogy ezt töké-
letesítsük és egyszerűvé tegyük 
az átfordítás folyamatát. Nem az 
volt ugyanis a cél, hogy két tubát 
vásároltassunk azokkal a mu-
zsikusokkal, akik zenekarban és 
szólistaként is megnyilvánulnak, 
hiszen a tuba a legdrágább rézfú-
vós hangszer. Elkészült egy olyan 
szerkezet, amelyet 2-3 perc alatt 
helyére lehet tenni (majd vissza-
szerelni). 

 Hogy fogják megoldani, 
hogy ez a találmány ne kerüljön 
illetéktelen kezekbe, de eljusson 
azokhoz, akiknek eladható?

Ebben nagy segítséget kapunk 
Gerhard Meinl német hangszer-
észtől, aki az 1810-ben alapított 
Meinl hangszercég hetedik ge-
nerációját képviseli. Szentpáli 
Roland hosszú évek óta az ő 
cégének hangszerein játszik, én 
magam pedig annak a budaör-
si hangszergyárnak voltam az 
ügyvezető igazgatója 2001 és 
2006 között, amelyet Sternberg 
Hangszermanufaktúra néven ő 
alapított (és tulajdonolt) Buda-
örsön. 

Azonnal átlátta ennek a talál-
mánynak a jelentőségét és a ben-
ne rejlő perspektívákat, úgyhogy 
mentorként mögénk állt és az 
ügyvédeivel intézteti a szerkezet 
genfi levédetését. 

 A budaörsiek számára külön 
hírértéke van annak, hogy ez a 
különleges alkatrész a mi város
unkban készül. Minden elemét 
a saját műhelyében állítja elő, 
vagy van alvállalkozó?

Vannak munkafolyamatok, 
amelyekhez különleges preci-
zitású gépek szükségesek. Ezek 
mérhetetlenül drágák és meg-
felelően szakképzett kezelőket 
igényelnek. Ők is budaörsiek, 

úgyhogy ez a hangszeralkatrész 
teljes mértékben Budaörsön 
készül.

 Mi lesz a szebbnél szebb és 
jobbnál jobb barokk és natúr
kürtökkel, a német nyelvterüle
ten különösen kedvelt Juhász
féle Jagdhornokkal, ha egyszer 
csak dőlni kezdenek a megrende
lések? Leállnak a kürtkészítéssel?

Erről szó sem lehet. Amikor 
elkezdtek ismertté válni a kürt-
jeim, akkor is tovább javítottuk 
a trombitákat, harsonákat és 
tubákat is. Ez utóbbiak között 
egészen nagyszabású feladataink 
is voltak. Ha kevés lesz a kapaci-
tásunk, bővíteni fogjuk. A kürtök 
egyre keresettebbek egész Euró-
pában. Annál is inkább, mert a 
historikus kürtökben is kínálunk 
zenekari játékra alkalmas, szólis-
táknak való, sőt, a kettő közötti 
úgynevezett kamarahangszere-
ket. Ezzel a „portfólióbővítéssel” 
valójában 300 évet ívelünk át: 
alkalmassá tettük az 1700-as 
években uralkodó, kisebb térben, 
kevesebb hangszer társaságában 
használt hangszereket úgy újrate-
remteni, hogy a hangzás megfe-
leljen az akkori hangzásideálnak, 
ám alkalmas legyen a 21. századi 
zenélési körülmények között is 
optimálisan megszólalni. 

tóth AnnA
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H A R M Ó N I K U S 

Párkapcsolat 
3 titka

A házasság legfeljebb 
az elején magától szép. 
Ez nem azt jelenti, 
hogy később szükség
képpen elromlik, hanem 
azt, hogy a tartós bol
dogságért sok erőfeszí
tést kell tenni. Ezt az 
erőfeszítést nem lehet 
megúszni az akárhánya
dik házasságban sem.

Jó házasságot is csak felépíteni 
lehet, nem adják ingyen.

1 Halld ki a társad  
szavai, mondatai mögül  
a szeretetigényèt.

2 Légy nyitott a sérelmének 
meghallgatására még  
akkor is, ha érzelmileg  

érintett vagy. Érezd át a fájdalmát!

Persze ne olyankor húzogassá-
tok a tüskéket, amikor épp vihar 
előtti csendet érzékeltek maga-
tok körül. Meg kell találni a leg-
alkalmasabb időpontot erre, de 
nem szabad túl sokáig várni sem 
a megbeszéléssel. Ne várjátok, 
hogy a párotok kitörő örömmel 
fogadja a vele szemben felhozott 
panaszokat. Ezt nem boldogság 
hallani, hagyni kell időt számára, 
hogy feldolgozza. Ha tapintattal, 
jóindulattal, nyitottsággal vesz-
tek részt a beszélgetésben, akkor 
a köztetek lévő szeretet minden 

egyebet legyőz.  Így érlelhető 
magasabb szintre a kapcsolato-
tok, mélyíthetők el az érzelmeitek 
egymás iránt. 

Higgyetek szerelmetek erejé-
ben! Legyen a mottónk: „Ha vala-
mi fáj, a világ megáll, és én meg-
hallgatlak Téged”.

A legfontosabb és szerencsés 
dolog a meghallgatásban, hogy 
nem kell feltétlenül igazat adni 
egymásnak. Csak legyünk kellő-
en érzékenyek egymás fájdal-
mára, ismerjük el, hogy abból a 
szemszögből, amiből ő néz a tör-
téntekre, valóban rosszul eshetett 
neki pl. az adott megjegyzésünk 
és ezzel kapcsolatban tanúsítsunk 
megértést. Ez a fajta hozzáállás 
egy sérelem feltáró beszélgetés-
ben csodákat tud tenni. 

3 Készítsd fel magad  
a bocsánatkérésre  
és a megbocsájtásra.

Nem az a baj, ha időnként 
hajba kapnak a házastársak. Az a 
nagy baj, ha efölött nem képesek 
napirendre térni. Nem az rontja 
el az együttélést, aki néha felcsat-
tan, odamond, hanem az, aki nem 
hajlandó megbocsátani, aki dur-
cáskodik, felemlegeti sérelmeit, 
mindig újrakezdi. 

Sajnos az ember hajlamos so-
káig emlékezni a rosszra, a jót meg 
gyorsan feledi. Ezért nem árt, ha a 
házasok szívesen nosztalgiáznak, 
azaz felelevenítik azokat az emléke-
ket, amelyek mindkettőjük számára 
szépek voltak, amikor nagyon örül-
tek egymásnak. „Emlékszel, amikor 
először megszorítottad a kezemet...”  
A távolság maga is szépít, de még 
inkább az a tudat, hogy a sok apró 
vagy nagyobb rosszból is jó jött ki, 
mert igaz ember módjára tudjátok 
szeretni egymást. Ez az emlékezés 
azért nagyon üdvös, mert így el-
mélyül bennetek az összetartozás 
tudata, és ez felvértez a jelen eset-
leges kísértései ellen, segít min-
dent könnyebben megbocsátani, 
gyorsan feledni. 

kolos kriszzinA
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 JÓKENYÉR – ÍNYENCEK HÁZA

3000-3000 forintos utalványát nyerték,  

amit szerkesztőségünkben átvehetnek:

Havasi Zoltán (Budaörs),

Kolarovszki Edit (Budaörs)

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

Készülj a varázslatos karácsonyra

Idei karácsonyi választékunk már áruházainkban és IKEA.hu 
weboldalunkon is elérhető! Sok újdonsággal találkozhatsz nálunk, 
melyekkel könnyen varázslatos hangulatot teremthetsz otthon. 

Legyen szó ünnepi előkészületekről, dekorációról, ajándékötletekről 
vagy akár csomagolási megoldásokról, nálunk mindenre találsz 
személyreszabható ötleteket.

Nézz szét inspirációs oldalunkon és meríts ihletet a karácsonyi hangulat 
megteremtéséhez!



De vezetni még jobb.

Keresse belsőégésű motorral is!
AZ ÚJ OPEL CORSA-e

Órákig lehet csodálni az új, 
tisztán elektromos meghajtású 
Opel Corsa-e-t…

  Kombinált használat mellett a Corsa-e energiafogyasztása 17 kWh/100 km, CO2-kibocsátása 0 g/km. Az energiafogyasztásra, a károsanyag-kibocsátásra és a hatótávra vonatkozó adatokat a WLTP eljárás szerint határoztuk meg 
(a 715/2007 EK és a 2017/1151 EU rendeleteknek megfelelően). Az EK típusbizonyítvány és a megfelelőségi nyilatkozat pillanatnyilag még nem elérhető. A hivatalos, végleges értékek eltérhetnek a feltüntetett előzetes értékektől. 
Az értékekre számos külső tényező is hatással lehet, például az egyéni vezetési stílus, az útvonal jellegzetességei, a külső hőmérséklet, a fűtés/légkondicionálás használata, illetve az előfűtés/előhűtés.

  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.  
A képen látható autó illusztráció.


