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

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

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

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

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

Tel.: 06 (30) 9414-714

Kft.

Az ULTRAHANG
több mint
képalkotás

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

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

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

elérhetőségek

Az egyik legelterjedtebb diagnosztikai módszer, amely:

kockázatmentes
bármikor elvégezhető

Erek, inak, izmok, ízületek, 
hasi szervek, pajzsmirigy és 
a szív vizsgálatára alkalmas.
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STIHL mse 141
ELEKTROMOS FŰRÉSZ

  
STIHL MS 170
MOTORFŰRÉSZ

  
STIHL bga 57
AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ
(AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)

76 590 ft

80 790 ft

52 490 ft

BudaStihl ⬤ STIHL Márkabolt és Szerviz
2040 Budaörs, Szabadság út 120. Tel.: (06-23) 422-262, (+36-30) 942-5212 

E-mail: con-technic@t-online.hu ● Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17-ig, szombat: 8–12-ig

A PROFIK 
VÁLASZTÁSA
ƒ
STIHL » ÉS KÉSZ
ƒ

És az vajon mennyire szolgálja 
a tanulók érdekeit, hogy többek 
között a bérrendezés hiánya mi-
att a legjobb pedagógusok sorra 
hagyják el a pályát? És milyen 
követendő példa az a gyerekek-
nek, ha azoknak, akik hivatástu-
datból még kitartanak, csendben 
kellene maradniuk, hogy ne kap-
janak azonnali felmondó levelet? 

Miután, ugye emlékszünk, az év 
elején egy új jogszabály megvon-
ta tőlük a sztrájkoz való jogot is, 
és miközben látják, tapasztalják, 
hogy az egyre inkább tákolmány-
ra hajazó oktatási rendszer rájuk 
omlik.

Miután a fenntartó szerdán 
három gimnázium nyolc taná-
rát bocsátotta el haladéktalanul 

a polgári engedetlenségben való 
részvételük miatt, az aznapi vil-
lámtüntetésen szombatra hir-
dették meg demonstrációjukat 
a pedagógusszervezetek a Kle-
belsberg Központ elé. Ezen ismét 
nagyon sokan vettek részt, a szó-
nokok erőteljesen beszéltek.   Az 
eseményről egyebek között itt 
olvashatnak hiteles tudósítást: 

https://merce.hu/2022/12/03/

tuntetessel-kerik-szamon-a-

klebelsberg-kozponton-a-tanarok-

kirugasat-percrol-percre-a-mercen/

Egy nappap korábban pedig, 
december 2-án két rendőr kísérte 
be az Érdi Tankerületi Központ-
ba a petíciójukat átadó budaörsi 
tanárokat. A pedagógusok zöm-
mel a budaörsi Herman Ottó Ál-
talános Iskolából jöttek, de érkez-
tek az Illyés gimnáziumból, a ka-
maraerdei óvodából, valamint az 
érdi VMG-ből is. A Bleyer Jakab 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskolát a szülői munkaközösség 
képviselte.

„Látszik, mennyire becsülnek 
bennünket. A kukások összeszedték 
magukat, egy hét alatt megkapták 
a fizetésemelést, mi meg itt bohóc-
kodunk hónapok óta” – jegyezte 
meg a péntek reggeli demon-
stráción az egyik pedagógus, aki 
mintegy harminc társával érkezett 
az Érdi Tankerületi Központ elé, 
hogy szolidaritását fejezze ki nyolc 
kirúgott kollégája iránt.

A Z E L B O C S ÁTÁ S O K O L A J A T Ű Z R E

Folytatódnak az oktatásért  
a demonstrációk 

Több ezren utcai tiltakozásokkal, sztrájkoló és polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusok pedig munka
beszüntetéssel szeretnék elérni, hogy a kormány végre érdemben tárgyaljok velük arról a 9 pontról, amit első 
körben kérnek, hogy az oktatás siralmas helyzetén változtatni lehessen. (Ennek csak egyike a bérkövetelés!) Bár 
a demonstrációk többsége a fővárosban zajlik, egyre több vidéki település csatlakozik hozzájuk, a budaörsi isko
lák pedig, jelesül az Illyés és a Herman, élen járnak a szervezésben, illetve egyre aktívabbak az Egyes iskola  és a 
Bleyer tanárai is. A Kesjár más módját választja a szolidaritásnak.

 Az „engedetlenkedést” 
igyekeznek úgy megszer-

vezni, hogy a tanítás azért ne 
maradjon el teljes egészében, il-
letve, ahol nincsenek tanórák, ott 
legyen azért gyermekfelügyelet. 
Ennek ellenére, miközben pár 
hete még azok a szülők voltak 
hangosabbak, akik abszolút kiáll-
tak a gyerekek jövője érdekében a 

pedagógusok követelései mellett, 
ahogy haladunk előre időben, 
úgy erősödik fel a méltatlanko-
dók hangja, mert kelletlenséget 
okoz a családjuknak, ha például 
csütörtökön délután tudják meg, 
hogy pénteken „nem kell vin-
ni az iskolába” a gyerekeket. No 
komment. Az oktatást felügyelő 
Belügyminisztérium válaszlépé-

sei pedig ugyancsak megosztják 
a társadalmat, benne a szülő-
ket. Tárgyalás helyett fenyege-
tő leveleket kapnak a tanárok a 
tankerülettől, illetve a főváros 
legrangosabb gimnáziumaiból 
kiválasztott tanárokat ki is rúgták 
az állásukból, második körben 
éppen advent első hetében. Ek-
kor ezt írta a Belügyminisztéri-

um a közleményében: „Márpedig 
a pedagógus jogellenes munka-
megtagadása korlátozza a tanuló 
tankötelezettségének teljesítését 
és a művelődés Alaptörvényben 
rögzített jogának gyakorlását. A 
diákok – életkoruktól függetlenül 
– tanulni járnak az iskolákba, 
számukra nem példamutató a 
jogszerűtlen magatartás.” Hmm. 
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„Budaörs Közösség”-et 
H O ZOT T L É T R E A Z Ö N KO R MÁ NY Z AT

  

 A városházán az önkormányzattal együtt budaörsi kis- és nagyvállalatok, valamint civil egyesületek 
és non-profit szervezetek alapítóként írták alá október 18-án azt a közös értéknyilatkozatot, melyben 

vállalják helyi ügyekben az együttműködést. 
A budaörsi vállalati és civil szférában is nagy érdeklődéssel és nyitottsággal fogadták a budaörsi ön-

kormányzat kezdeményezését. A „Budaörs Közösség – Közösségi CSR Platform” központi eleme a város 
lakói, a budaörsi vállalatok, vállalkozások és civil szervezetek intenzívebb kapcsolata, együttműködése. A 
jelenlegi környezeti, gazdasági és társadalmi problémáink miatt a lokalitás felértékelődik, és hangsúlyt kap 
a közösen gondolkodás, a tudás és tapasztalat megosztása egymással a vállalatok összehangolt társadalmi 
felelősségvállalása, azaz CSR tevékenysége mentén is.A „Budaörs Közösség” egy nyitott és önkéntes együtt-
működés, mert további csatlakozókat is várnak, illetve bármilyen helyi probléma napirendre kerülhet. Ön-
kéntes pedig azért, mert minden csatlakozó olyan erőforrásokkal és olyan formában vesz részt a problémák 
megoldásában, amilyeneket erre a célra mozgósítani kíván, tud.

A megalakuló ülésen kilenc vállalat és egyéb szervezet írta alá, a második találkozón, november 23-án 
további hárman. A következők: Colas Alterra Zrt., Húsznegyven Egyesület, IKEA, Neuronelektród Kft., 
Nhood Kft., Primanima Kft, SPG Sportcikk Kft. (Intersport), Terrapark Kft., Wamatec Hungary Kft., illetve 
Budaörsi Tanoda, BTG és a Timac Agro. Ezen a találkozón a Primanima felajánlotta, hogy januárban ő 
lesz a házigazdája az eseménynek, és egyben kezdeményezte, hogy a tagszervezetek a jövőben vállaljanak 
házigazda szerepet, ezzel még jobban megismerhetik egymást. 

„KÖ ZÖ S S É G I” díszkivilágítás 
 Budaörsön szerényen, de idén is van díszkivilágítás. Ez persze nem lenne hír, ha az energiaárak 

drasztikus emelkedése miatt nem döntött volna úgy az idén több település vezetője, hogy ezen most 
spórolnak. Budaörsön azonban más döntés született, amiről Wittinghoff Tamás polgármester számolt be a 
Buda Környéki Televízió riporterének, aki úgy vezette fel a kérdését, hogy „Budaörsön látszólag nincs jele a 
megszorításoknak, hiszen áll a városháza előtt a fenyőfa, rajta a világítás, itt bent a polgármesteri hivatalban 
kellemes meleg van. Spórolnak vagy nem, és ha igen, hogyan?” Mi nem az idén kezdtük, ezt sem” – kezdte 
válaszát a polgármester. Majd elmondta, hogy Budaörsön évtizedek óta tesznek az energiahatékonyság ja-
vítása érdekében, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentéséért. Az azonban, hogy most 
ne spórolnánk, valóban csak látszólag van így, hiszen ezért kellett télire bezárni az uszodát, átütemezve a 
fejlesztési munkálatokat erre az időszakra, mert ez több száz millió forint kiadáscsökkentést jelent. „Nagy 
dilemma volt nálunk az, hogy a karácsonyi időszakban mi legyen, biztosan megosztja ez is a társadalmat. (…) 
Ha nincs világítás, akkor ‘persze, erre se futja, ezt is sajnálják tőlünk’, ha van, akkor ‘persze, nincs pénz, de 
erre mégiscsak volt forrás’. Mind a két vélemény egyébként abszolút elfogadható és értelmezhető, mi is ezért 
vívódtunk, hogy mit tegyünk. Végül megkerestünk gazdálkodó szervezeteket és nagyon sokan visszajeleztek, és 
már érkeznek is komoly tételben erre pénzek. Ezért vegyük úgy, hogy ez most közösségi karácsonyi díszkivi-

Felhívás 
A K I H Ű L É S E S H A L Á L E S E T E K 

M E G E LŐ Z É S E É R D E K É B E N

A hideg időjárás bekö
szöntével megnövekszik 
azok száma, akik a kihű
lés miatt lelik halálukat. 
Kér jük a lakosságot, 
hogy figyeljünk oda egy
másra! Az ön kor mány  zat 
szükség es tén támoga
tást tud nyújtani.

 Tisztelettel felhívom Bu-
daörs lakosságának figyel-

mét, hogy a hideg időjárás be-
köszöntével megnövekszik azok 
száma, akik a kihűlés miatt lelik 
halálukat. Elsősorban a fedél nél-
kül élő hajléktalanok a leginkább 
veszélyeztettek. Ebben az évben a 
drasztikus energia áremelések mi-
att különösen fontos, hogy odafi-
gyeljünk egymásra. Várhatóan je-
lentősen emelkedni fog azok szá-
ma, akik a lakásukat nem tudják 
megfelelően fűteni. Elsősorban 
az idősekre, betegekre, egyedülál-
lókra kell fokozott figyelmet for-
dítani. Az önkormányzat szükség 
estén támogatást tud nyújtani.

Törődésre, odafigyelésre, 
segítésre szólítom fel a település 
lakosságát.

A szociális ellátásban köz-
reműködő Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Gondviselés Háza 
Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó 
Integrált Intézmény és az Esély 
Szociális Társulás Szociális és 
Gyermekjóléti Központ munka-
társai fokozottabban figyelnek 
ellátottaikra, a legveszélyeztetet-
tebb, tudottan magányos idős em-
berekre, valamint az utcára szorult 
hajléktalanokra.

Budaörs Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 204/2018. 
(XI.14.) ÖKT számú határozattal, 
– hajléktalan személyek ellátására 
– a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálattal kötött ellátási szerződést. 
Az ellátási szerződésben rög-
zítettek értelmében, a Budaörs 
területén életvitelszerűen élő 
és tartózkodó hajléktalanok 
igénybe vehetik a Szeretetszol-

gálat által működtetett nappali 
melegedő, éjszakai szálló, át-
meneti szálló szolgáltatásait. A 
közterületen, krízishelyzetben élő 
személyek (akik nem fogadják el 
az intézményi ellátás lehetőségét) 
élelmiszerrel, meleg teával történő 
ellátást biztosít a Szeretetszolgálat.

Felhívom Budaörs település 
lakosságának figyelmét a tele-
fonos és személyes bejelentés 
lehetőségére, ha veszélyeztetett, 
magányos, idős, hajléktalan em-
berről szereznek tudomást.

Jelzéssel élhet az Esély Szoci-
ális Társulás Szociális és Gyer-
mekjóléti Központnál, munka-
időben 06/23-423-100 telefonszá-
mon.

A Máltai Diszpécser Szolgá-
latnál (november 1-től március 
31-ig) éjjel-nappal a 06/1-338-
41-86 telefonszámon a 2-es gomb 
megnyomásával lehet krízishely-
zetet bejelenteni, reggel 08:00 és 
éjjel 02:00 óra között (02:00-08:00 
között az 1-es melléken tud jelzést 
tenni).

Hajléktalan személyek ré-
szére a Szociális Központ Szoci-
ális Alapszolgáltatásokat Nyújtó 
Integrált Intézmény (1118 Bp., 
Rimaszombati út 15/a.) nappali 
és éjszakai, valamint utcai  
szociális ellátást nyújt.  
Telefonszáma: 06/1-206-72-46

A diszpécserszolgálatok és a 
hajléktalanellátók működésével 
kapcsolatos információk megtalál-
hatók a www.diszpecserportal.hu, 
a www.maltai.hu,  
a www.menhely.hu és a  
www.voroskereszt.hu honlapon.

A szociális intézményeink 
folyamatosan fogadják a lakosság 
felől érkező jelzéseket és megte-
szik a szükséges intézkedéseket.
Aki anyagi helyzete miatt nem 
tud gondoskodni megfelelő fű-
tésről, téli tüzelőről, keresse fel a 
Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Irodáját, ahol krízis-
helyzetére települési támogatást 
tudunk biztosítani. (Titkárság 
elérhetősége: 06/23-447-935)

 Wittinghoff tamás

FIATAL 
SÉFTEHET-

SÉGEK
 K É S Z Í T E T T É K
 A KÖ ZÖ S S É G I 

É T E LT 
November 14-én egy rend-

hagyó társadalmi akciót, kö-
zösségi ételkészítő és ételosztó 
szakmai programot szervezett 
a METRO. A program keretében 
– melynek fővédnöke Budaörs 
polgármestere, Wittinghoff 
Tamás volt – a nagyvállalat 
vendégei voltak egy ínyenc 
ebédre a helyi közösségért 
cselekvő emberek: három helyi 
szervezet közel száz munka-
társának juttatott el a METRO 
egy hagyományos ételt mo-
dern receptúrával elkészített 
fogást. Az elkészült fogásokat 
Budaörs Város Önkormányzata 
által ajánlott szervezetek, a Bu-
da-környéki Látássérültek Köz-
hasznú Egyesülete, a Budaörsi 

Tanoda, valamint az Esély Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgá-
lat elhivatott munkatársai kap-
ták. Az ebédet a vállalat három 
vezető szakembere személye-
sen vitte ki nekik, így erősítve a 
helyi társadalmi kapcsolatokat. 
Wittinghoff Tamás, Budaörs 
polgármestere a szakmai nap 
megnyitóján kiemelte, hogy 
Budaörs igazi közösségi város, 
számos esélyteremtő, segítő 
kezdeményezéssel, melyekben 
a helyi vállalatok, sikeres cégek 
egymással együttműködve 
vállalnak szerepet. 

BőveBBen: 

https://budaorsinaplo.hu/helyi-

kozossegeket-segito-

embereket-latott-vendegul-a-

metro-nagykereskedelem/

M Ó D O S U L N A K A Z Ö N KO R MÁ NY Z AT I 
L A K Á S B É R L E T I  S Z E R ZŐ D É S E K I S

Döntöttek  
a képviselők

A decemberi képviselő
testületi ülés 2022. dec
ember 7én, szerdán 
volt, ami már lapzár
tánk utáni időpont.  
Így a részletekről a  
http://budaorsinaplo.hu 
oldalon a Városháza 
rovatban számolunk be. 
Itt olvashatnak majd 
arról is, hogy az ünnepi 
ülés keretében kik kap
ták meg az idén a 
Hauser József Városi 
Közművelődési Díjat és 
a budaörsi sport díjat.

 Az előterjesztésekből azt 
már lehet tudni, hogy az 

önkormányzat módosítja (meg-
emeli) azt a jövedelmi összeg-
határt, ami alatt valaki önkor-
mányzati bérlakásra jogosult. 
Módosítottak több pontot az 
éves költségvetési rendeletben 
is. Illetve elbírálják a Jókai Mór 
Művelődési Központ igazgatói 
pályázatát, amire egyetlen ér-
vényes érkezett, amit a jelenlegi 
igazgató Simon Erika nyújtott be. 
A bizottságok hóváhagyták, így 
valószínűleg a testület is Nyikes 
Fatime helyi esélyegyenlőségi 
szószóló beszámolóját a 2022. 
évi tevékenységéről  és döntés-
született a BTG Közszolgáltatási 
keretszerződésének a módosítá-
sáról. Döntöttek önkormányzati 
ingatlanokról, és arról, hogy fe-
dezetet biztosítanak az önkor-
mányzat fenntartásában működő 
intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottakat megillető 
decemberi pótlékokhoz és több-
letpótlékokhoz. Napirenden volt 
a közművelődési, közgyűjtemé-
nyi és művészeti intézmények, 
valamint a költségvetési soron 

támogatott társadalmi szerveze-
tek/ egyéb szervezetek 2023. évi 
munkaterveinek elfogadásam 
trovábbá az intézmények zár-
va tartásának engedélyezése. 
Az önkormányzat fenyőfát biz-
tosít a szociálisan rászoruló 
gyermekes családok részére. 
Illetve döntöttek a képviselők 
arról is, hogy a város támoga-
tást ad az iskolai alapítványok-
nak, hogy így pótolják legalább 
részben a polgári engedetlenség 
miatt kiesett jövedelmüket a ta-
nároknak. Naporenden volt az  
Önkormányzat 2023. évi belső 
ellenőrzési terve ésa polgár-
mester 2022. II. félévi jutalma, 
továbbá a frankhegyi és kama-
raerdei részönkormányzatok be-
számolója a 2022. évben végzett 
munkáról. Török Czene István a 
terület jelenlegi önkormányzati 
képviselője terjesztette elő, hogy 
Kamarerdőben kapjon emlék-
táblát a közelmúltban elhunyt dr. 
Kisfalvi Péter, ami azért is szép 
gesztus ebben a mai, megosztott 
országban, mert nem azonos 
politikai oldalon állnak, álltak. 
Sürgősségi előterjesztéssel került 
napirendre a budaörsi ügyeleti 
betegellátás, valamint a mam-
mográfiai vizsgálat működéséhez 
szükséges finanszírozás biztosí-
tása, ezekről is bővebben olvas-
hatnak a http://budaorsinaplo.hu 
oldalon a Városháza és Életmód 
rovatokban. 

az előterjesztések itt érhetők el:

 https://hatarozatok.hu/ 

publikacio/45dc84fa9294886b3f

a8863eb3b2818f/ules_

bongeszes/ K%C3%A9pvisel% 

C5%91-test%C3%BClet/2022
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NEWSTERRA
 MI az a 

Miyawaki?  
Köszönjük a lehetőséget, hogy a 10 millió fa Alapítvány bemu-

tatkozhat. Három éve alakult szervezetünk a legnagyobb magyar 
alapítású cselekvő, ökotudatos, politikamentes, non-profit országos 
közösség. Célunk, hogy minden hazánkban élőt a legrövidebb időn 
belül mozgósítsunk a klímavédelem érdekében. 10 millió fát ülte-
tünk szakszerűen, ami segít az élővilág sokszínűségének megőrzé-
sében és hozzájárul a klímavédelemhez.

Már korábban szemet vetettünk a Terraparkban  elhelyezkedő 
elég nagy kiterjedésű, jelenleg üres területre. Ősszel elindult a kom-
munikáció a fenntartókkal, és amennyiben minden, egy ilyen akci-
óhoz szükséges feltétel teljesül, akkor élnénk a lehetőséggel, hogy 
a területen őshonos erdőt, cserjést, ligetet, Miyawaki minierdőt te-
lepítsünk. 

Ezek ökológiailag értékes, biodiverzitást növelő, élőhelyet ké-
pező társulások, melyek előnyei hamar érzékelhetők.

Az erdőfoltokban például  tölgyféléket, kőrist és az ezeket kí-
sérő cserjéket ültetnénk, sétányokkal szegélyezve és a közepére 
Miyawaki minierdőt terveztünk. 

Elnevezését Miyawaki Akira japán mikrobiológusról kapta. 
Kis erdőfoltról beszélünk, amelynek fajösszetétele megegyezik az 
adott területen őshonosan megtalálható hazai erdők fajösszetéte-
lével. A telepítés különlegessége az, hogy az erdészeti facsemeté-
ket igen sűrűn ültetik egymás mellé, véletlenszerű elrendezésben. 
Ezek a növények gyorsabban növekednek, mert a fényért és a táp-
anyagokért való versengés erősebben érvényesül, mint egy magá-
ban álló díszfa esetén.

A közvetlen környezetünk zöldítése is nagyon fontos, hiszen a 
fák védenek meg minket többek között a nyári hőségtől, a szálló 
portól a levegőbenés a föld kiszáradásától.

Az önkormányzattal közös, az M1-M7 bevezető szakaszára 
tervezett fasor, védő erdősáv telepítés is a budaörsi levegőt fogja 
tisztítani, nyáron pedig árnyékával hűteni. Ha sikerül megszervezni, 
akkor tavasszal kezdenénk a Terraparkban a telepítést. Nem titok, 
hogy ehhez majd meg fogjuk keresni az irodapark bérlőit és kérni 
fogjuk, hogy ki, amennyivel teheti, járuljon hozzá a költségekhez, 
hogy létrejöhessen ez a mindenki számára szemet gyönyörködtető, 

életminőséget javító, biodiverzitást növelő, 
élőhelyet képező erdő.  Ültessünk együtt! 

Reméljük hamarosan találkozunk!
Csenki AndreA

1 0  M I L L I Ó  F A  A L A P Í T V Á N Y 
A telepítéssel kapcsolatbankérdéseiket várjuk  
a  10milliofa@10milliofa.hu oldalon.

 ÜNNEPI  FÉNYBEN 
A BAPTISTA GYÜLEKEZET AZ IRODISTÁK  

KŐSZIKLÁJA IS

Egy irodapark életében mondhatni szokatlan egy 
gyülekezet jelenléte, pedig immáron kilenc éve 
mondhatjuk a Terrapark lakójának a Kőszikla Bap
tista Gyülekezetet. Akik főként vasárnap délelőtt 
töltik be a helyet hittel, énekszóval és fénnyel nem
csak a Budaörs és környékén élők részére, hanem a 
Terraparkban dolgozóknak is.

Itt van az év végi hajrá, amit idén sem élhetünk meg könnyen. 
A már évek óta tartó járványhelyzet, a gazdasági és társadalmi 
válság rányomja a bélyegét mindannyiunk életére. Nem könnyű 
most senkinek sem helytállnia. 

Ráadásul pont az energia, a fény az, amivel most spórolni kell, 
a napról-napra magasabbra rugó energiaválság miatt. Ám a fény 
nem csak fizikailag jelenhet meg az otthonokban, az irodákban 
a karácsonyi díszkivilágítással, hanem a szívünkben is, a hittel. A 
hittel, hogy nem vagyunk egyedül és van segítségünk arra, hogy 
lelkileg könnyebben vészeljük át ezt az időszakot.

Minden embernek szüksége van családra, egy helyre, melyet 
lelki otthonának nevezhet, ahol bátorítást és támogatást kaphat. 
A jövőre 20 évessé váló Kőszikla Baptista Gyülekezetbe érkezők-
höz Durkó István lelkész, a presbiterek, a szolgálatvezetők mind 
törődéssel, gondoskodással, imádkozással, tanácsolással és taní-
tással fordulnak egész évben, és most az ünnep során is. Hovato-
vább jövőre még egy lelkésszel Révész Lajossal is bővelkednek. 

A Liget utca 3/2 alatt, a földszint bal oldalán, a karácsony-
ra számos programmal készülnek. Az ünnepi időszakot az első 
adventi Istentisztelettel és gyertyagyújtással kezdték nov-
ember 27-én 10:00 órától. Majd folytatták az Adventi Női Reg-
gelivel december 10-én szombaton 9-11 óráig. A délelőtt folya-
mán játékkal, egy rövid üzenettel és kézműveskedéssel várták a 
Terrapark női dolgozóit is. 

A karácsonyi Istentisztelet pedig december 25-én tartják 
10:00 órától komolyzenei koncerttel Illési Erika hegedűművész 
és Fejérvári Zsolt nagybőgő-művész előadásában, akik a világhí-
rű Budapesti Fesztiválzenekar tagjai.

A gyerekekről sem feledkeznek meg, idén a budaörsi és tö-
rökbálinti gyermekotthon lakói mellett ukrán menekült iskolás-
korúakat is segítenek a cipősdoboz akciójukkal. 

Ha szeretne ön is segíteni, vagy lelki megnyugvásra lenne 
szüksége, nézzen be a Kősziklába, hogy ünnepi fényt nyújt-
hassanak

Polgár ágnes

 MIT HOZOTT  2022 
és mit hoz 2023 az irodaház üzemeltetés területén?

 
Alkalmazkodás, együtt gondolkodás. 

Talán ezek a legjobb szavak, melyek eszünk-
be jutnak, amikor akár az elmúlt néhány 
évet, akár az előttünk lévő 2023 évet jelle-
mezni akarnánk. 2019-ben a COVID járvány 
megjelenése és hullámainak 2019-2020 
évi hatásai már felforgatták a megszokott, 
hagyományos üzleti magatartásainkat, vi-
selkedésünket. Gyakran kellett az elmúlt 
években átírni üzleti terveinket, elvárásain-
kat. Rugalmasabb gazdálkodást, a bérlőkkel 
való intenzívebb kapcsolattartást hozta elő-
térbe. Együtt kellett gondolkodnunk a bér-
lőinkkel, hogyan viseljük és hogy éljük túl a 
nehézségeket. Amikor már úgy gondoltuk, 
hogy túl vagyunk a COVID okozta megpró-
báltatásokon, akkor a kormány gazdasági 
intézkedései nehezítették életünket (KATA 
adózási mód drasztikus „visszavágása” több 
alvállalkozónkat - legfőképpen a családi vál-
lalkozásokat - hozta nehezebb helyzetbe, 
illetve áremelési „kényszerbe”).

És hogy nehogy hátra dőljünk, egyre 
magasabb inflációval, és drasztikusan meg-
emelkedő gáz- és áramárakkal kerültünk 
szembe 2022 második felében. Szinte he-
tente változott 2022 II. félévében, hogy egy-
általán van-e olyan szolgáltató, mellyel rö-
vidtávú szerződést köthetünk gáz esetében 
2022 október 1-től kezdődően, míg áram 
esetében 2023 év viszonylatában.  Egyik 
héten kaptunk árajánlatot, másik héten vi-
szont visszavonták a korábban adott áraján-
latokat. Szeptember közepén még úgy né-
zett ki, hogy 2022 október 1-től kezdődően 
szerződés nélkül, teljes bizonytalanságban, 
napi áron kapjuk a gázt az Energiahivatal ál-
tal később kijelölendő szolgáltatótól, majd 
rá egy hétre már az azonnali szerződéskötés 
került reflektorfénybe, mert az volt az irány-
mutatás, hogy amelyik fogyasztó nem köt 
szerződést szeptember végéig, az ellátatlan 
marad. Szinte ugyanez a folyamat játszó-

dott le az áram esetében novemberben. 
Szerencsére mindkét energiahordozó 

esetében sikerült talán a legjobb ajánlatot 
időben elfogadnunk és negyedéves, illetve 
féléves szerződéseket kötnünk tőzsdei árra, 
mely valószínűsíthetően így is többszörös 
energiaárakat eredményez a 2022 évi ener-
giaárakhoz képest.

Hiába álltunk és állunk kapcsolatban a 
korábbi szolgáltatóinkkal áram és gázszol-
gáltatás területén, ebben a rendkívül bi-
zonytalan, szinte kiszámíthatatlan és gyak-
ran változó gazdasági környezetben 2 havi 
előleg befizetésével tudjuk biztosítani az 
áram és gázszolgáltatást.  

Alvállalkozóinktól is korábbi éveket 
meghaladó áremelési igény lépett fel, egy-
részt a várható 10-20%-os minimálbéreme-
lés, másrészt az infláció 20%-ot meghaladó 
mértéke miatt. 

Mindezek hatására 2023 január 1-től 
kezdődően erőteljesen kell emelnünk az 
üzemeltetési díj előlegeket.

Biztosak vagyunk abban, hogy nemcsak 

a gázfogyasztás, hanem az áramfogyasztás 
korábbi évekhez képesti visszaesését fogjuk 
tapasztalni, hiszen egyrészt bérlőink jobban 
odafigyelnek az irodáik energiahatéko-
nyabb használatára, másrészt beérhetnek 
az általunk véghezvitt energiahatékonysá-
gi beruházások is, harmadrészt a további 
együtt gondolkodás is eredményre vezet-
het.

Mindezek eredményeként reméljük, 
hogy a megemelt üzemeltetési költségelő-
legekből sikerül megtakarítanunk, mellyel 
természetesen elszámolunk bérlőink felé.

A fentiek mellett a Terrapark Kft. aktívan 
vesz részt a „Budaörs Közösség - Közösségi 
CSR Platform” elnevezésű kezdeményezés-
ben, melynek keretében budaörsi cégek, 
vállalkozások, szervezetek találkoznak rend-
szeresen időről-időre és gondolkodnak kö-
zösen arról, hogy milyen formában tudnak 
együttműködni több cél, például az ener-
giatakarékosság érdekében is. (Erről lásd 
cikkünket a 6. oldalon – a szerk.)

Írta: Bagossy sándor Pénzügyi vezető

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag       újévet kívánunk minden kedves bérlo
"
nknek és partnerünknek! 
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E Z T T E H E T I K A Z I S KO L Á K . . .

..., hogy megelőzzék  
a gyermek-

bántalmazást
A bántalmazó helyzetek 
elkerülésének néhány 
módjáról tartott hasz
nos előadást november 
elején a nyugdíjas ház
ban a budaörsi oktatási 
intézmények vezetőinek 
a Hintalovon Gyermek
jogi Alapítvány két mun
katársa, a budaörsi 
önkormányzattal öt éve 
kötött együttműködési 
szerződés keretében. 

 A Hintalovon Alapítvány 
Budaörs Város Önkor-

mányzattal kötött megállapodása 
szerint az elmúlt évben a „Közös-
ségi gyermekvédelem” elnevezésű 
projekt keretében tart továbbkép-
zéseket és havonta egyszer ingye-
nes fogadóórát, ahol konzultáci-
ót, tanácsadást, egyedi ügyekben 
jogsegélyt nyújtanak a budaörsi 
családoknak. Most a munkatársaik 
dr. Bárdossy-Sánta Nóra jogász 
és Vaskuti Gergő pszichológus 
a budaörsi oktatási intézmények 
vezetőinek tartott előadást. A ren-
dezvény nem volt a sajtó számára 
nyilvános, ezért előtte a jogász, 
utána pedig a Kesjár iskola igaz-
gatója, Alkonyi Krisztina s Kesjár 
igazgatója foglalta össze lapunknak 
a lényeget.

A közösségi gyermekvédelmi 
találkozó témája ezúttal az volt, 
hogy a jog eszközeivel, illetve arra 
építve például az iskolák a házi 
szabályzataik közérthető leírásával 
hogyan vehetik elejét annak, hogy 
bizonyos bántalmazási helyzetek 
kialakulhassanak. Az intézmények 
vezetőivel való előzetes egyeztetés 
alapján három témacsoportot jár-
tak körbe. Az első az volt, hogy mi 
a kíméletes megoldás, amikor azért 
alakul ki konfliktus egy osztályban, 
mert sajátos nevelési igényű gyer-
mek is jár oda. Alkonyi Krisztina 
iskolájában volt már ilyen, de jól 
kezelték: nem szülői értekezlet 
keretében beszélték meg és nem 
mindenki előtt, hanem szűk kör-
ben az iskolavezetők, az érintett 
szülő és egy, az osztályt képviselő 
szülő jelenlétében, szakember be-
vonásával. 

Alkonyi Krisztina szerint az 
elhangzott megelőzési technikák 
őket pedagógusokat, intézményve-
zetőket is védik. A családi problé-
mák ugyanis gyakran beszivárog-
nak az oktatási intézményekbe és 
ezekre nekik reagálni kell. Ugyan-
akkor nem avatkozhatnak bele a 
konkrét családok életébe. 

A digitális világ fejlődésével új 
kihívásokra is megoldást kell talál-
ni – ez volt a harmadik témacso-
port. Ilyen például, ha a szülő nem 
egyezik bele abba, hogy az óvodás 
gyermekéről fotó készüljön. S bár 
a szülő védeni akarja a gyereket, a 
lelkének bántalmazás lehet, ha úgy 
érzi, hogy kimarad valamiből. De 
ha például a fotózás alatt feladatot 
kap, például viheti a fotós táská-
ját, nem fogja magát mellőzöttnek 
érezni.

Összességében mind az előadó, 
mind a résztvevő nézőpontjából 
eredményes volt a találkozó. 

BőveBBen: 

https://budaorsinaplo.hu/az-

intezmenyek-gyermekbantalmazast-

megelozo-lehetosegei/

A L ÁTÁ S S É R Ü LT E K 

Átadták az új irodát

Ünnepélyesen megnyi
tották december 1jén a 
BudaKörnyéki 
Látássérültek 
Egyesületének új, buda
örsi irodáját a Patkó 
utca 1. szám alatt. 

 A Buda-Környéki Látássé-
rültek Egyesülete szociális 

csoportja korábban a Szivárvány 
utca 5. szám alatt tevékenykedett, 
majd az egyesület székhelyében a 
Patkó utca 7-ben, szűkös helyen 
dolgoztak.  Wittinghoff Tamás, 
Budaörs polgármestere elmond-
ta, kétéves adósságát törleszti 
az önkormányzat az új irodahe-
lyiség kialakításával a BULÁKE 
felé azzal, hogy a szociális cso-
port önálló helyet kap.  Nyikes 
Fatime az egyesület elnöke a 
széles körű összefogást hangsú-
lyozta és köszönetet mondott egy 
egyesületi tagnak, aki magánsze-
mélyként pénzbeli adománnyal 
járult hozzá a berendezési tárgyak 
megvásárlásához, Hauser Péter 
önkormányzati képviselőnek, aki 

támogatókat talált a BULÁKE 
számára, illetve a szomszédos 
Terraparkban található Belinda 
Kft.-nek, ahonnan a berendezés 
bútorait kapták. A megnyitóra 
eljöttek a BULÁKE budaörsi tag-
jai is. Egyikőjük a nemrég csat-
lakozott Tábor István elmondta, 
hogy mentor coach-ként tudna 
a BULÁKE látássérültjeinek se-
gíteni az úgynevezett reziliencia 
fejlesztés módszereit alkalmaz-
va. Kálmán Krisztina, a szociá-
lis csoport vezetője és kulturális 
szervező megköszönte a tagok 
jelenlétét, mondván, hogy akti-
vitásuk nélkül a szociális csoport 
munkatársai sem tudnának ered-
ményesen dolgozni.

Az új irodahelyiség a buda-
örsi lakótelepen egy tízemeletes 
ház aljában található. Az iroda-
helyiség előterében az ügyfélfo-
gadás és a papírmunka történik, 
hátrébb egy kis közösségi tér ad 
helyet a tematikus kluboknak, 
beszélgetéseknek. Kis konyha és 
mosdók a helyiség hátsó traktu-
sában helyezkednek el.

BőveBBen: 

https://budaorsinaplo.hu/

atadtak-ma-a-bulake-uj-irodajat/

A NEUROPÁTIA PARADOXONA, 
hogy az alapvető, védő érzőfunkciók károsodnak, és/vagy kóros 
fájdalomérzet jelenik meg. Ez a szenzoros (érzékszerveket érintő) 
idegkárosodás, amelyhez motoros (mozgásszerveket érintő) 
idegsérülés is társulhat. A betegség másik formája az úgyneve-
zett autonóm neuropátia, vagyis a vegetatív idegrendszer műkö-
désének zavara. Az autonóm szó ebben az esetben azt jelenti, 
hogy az akaratunktól függetlenül működő idegeket érinti a 
betegség; károsodhat a szív, a gyomor, a belek, a húgyhólyag, a 
nemi szervek, az izzadságmirigyek működése.

A WÖRWAG PHARMA 
1998 óta építi országos neuropátia-diagnosztikai hálózatát, 
támogatja a centrumok kialakítását és az ott dolgozó szakembe-
rek képzését, korszerű diagnosztikai eszközöket biztosít a rende-
lők számára. Ennek a munkának eredményeként jelenleg több 
mint húsz felnőtteket ellátó neuropátia-centrum működik 
országszerte – a hálózat évente 6-8 ezer beteg szűrését teszi 
lehetővé –, ehhez csatlakozik a most elindított Pest Megyei 
Neuropathia Centrum Budaörsön.

AKIK KÖNNYEBBÉ TETTEK 
EGY NEHÉZ NAPOT

Az egészségszolgálatot sok negatív bírálat éri.  
Úgy érzem, el kell mondanom, hogy november 28-án  
az egynapos kézsebészeten olyan őszintén  
kedves segítőkészséget tapasztaltam  
Dr. Kovács Rita doktornő és az összes nővér részéről, akikkel  
kapcsolatba kerültem, hogy a bánásmódjuk fél gyógyulás. 

Tiszteletem és köszönetem a munkájukért.
Nádas Lászlóné (88 éves)

A vizsgálóberendezést dr. Ábel Tatjána (b) és dr. Oraveczné dr. Kiss Éva vette át dr. Kádár Évától (j), 
 a Wörwag Pharma ügyvezető igazgatójától  
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Neuropátia-szűrés indult  
a diabetológiai szakrendelésen

A budaörsi diabetológiai 
szakrendelés már neuro
pátiadiag nosz tikai és 
ellátó centrumként is 
működik. A profilbőví
tést a Wörwag Pharma 
közel négymillió forint 
értékű eszközadománya 
tette lehetővé. Az ellá
tást a budaörsiek közfi
nanszírozott formában 
vehetik igénybe.

 Dr. Oraveczné dr. Kiss 
Éva és dr. Ábel Tatjána 

diabetológus főorvosok szak-
mai irányításával neuropátia-
diagnosztikai tevékenység in-
dult a budaörsi diabetológiai 
szakrendelés keretében. A „Pest 
Megyei Neuropathia Centrum 
– Budaörs, TritonLife” működé-
sének lelke az a 3,6 millió forint 
értékű Neurométer® vizsgáló-
berendezés, amelyet a Wörwag 
Pharma adományozott és telepí-
tett a helyszínre. A neuropátia-
ellátást az ellátási területhez 
tartozó budaörsi és herceghal-
mi lakosok a közfinanszírozott 
diabetológiai szakrendelés ke-
retében, az ellátási területen 
kívülről érkezők diabetológiai 
magánrendelés keretében tudják 
igénybe venni a Budaörsi Egész-
ségügyi Központban.

Neuropátia számos okból 
alakulhat ki, ezek közül a leg-
gyakoribb a diabétesz. A magas 
vércukorszint károsítja az ideg-
rostokat ellátó ereket, romlik 
az idegszövet anyagcseréje is. 
Ez kezdetben az idegburok, ké-
sőbb az idegrost pusztulásához 
vezethet, ezért rendkívül fontos 
a szénhidrátanyagcsere-zavar 
rendezése, a vércukor beállítá-
sa. „A neuropátia kialakulására 
nagyobb kockázattal rendelkez-
nek – hívja fel a figyelmet Ábel 
Tatjána –, akik negyvenévesnél 
idősebbek, több mint 25 éve cu-

korbetegek, és/vagy nincs rende-
sen beállítva a vércukorszintjük, 
vagyis gyakran magasak a vér-
cukorértékeik. Cukorbetegség 
esetén rendszeres, évente történő 
neuropátia-szűrést javasolunk, 
hiszen az idegek karbantartása is 

elengedhetetlen része a diabétesz 
kezelésének.”

A neuropátia súlyos következ-
ménnyel járhat, szív- és érrendsze-
ri betegségeket okozhat. Legret-
tegettebb szövődménye a diabé-
teszes láb, aminek következtében 

több ezer lábamputációt végeznek 
évente hazánkban. Érzékeny mű-
szerekkel végzett rendszeres szű-
résekkel ugyanakkor a betegség 
könnyen, már korai stádiumban 
felismerhető. A neurométerrel 
történő vizsgálat számszerűsíthe-
tő, összehasonlítható és megismé-
telhető eredményeket ad, a keze-
lés hatékonysága utánkövetéssel 
ellenőrizhető. A szűrővizsgálat 
teljesen biztonságos, és nem okoz 
fájdalmat. A Wörwag Pharma a 
tesztekhez az autonóm neuropátia 
szűrésére alkalmas Neuropad tesz-
teket és a szenzoros neuropátia 
szűrésére szolgáló diagnosztikai 
készletet is adományozott a vizs-
gálóberendezés mellé.

Oraveczné Kiss Éva szerint a 
neuropátia korai felismerésével 
évente 3-4 ezer amputációt lehet 
megelőzni, a betegség előreha-
ladása pedig hatékony gyógy-
szerekkel megállítható. Az új 
centrumban a modern terápiás 
lehetőségekkel nemcsak a beteg-
séget kezelik, hanem a fájdalmak 
csökkentésével, megszüntetésé-
vel a beteg életminőségét is javí-
tani tudják.
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Spóroljunk együtt! 1 .  R É S Z

Akik most okosan spó
rolnak, már korábban is 
azt tették – legalábbis 
erre következtethetünk 
arra a kérdésre kapott 
válaszokból, hogy ki, 
miért takarékoskodik. 
Miközben pár hónap 
alatt az átlagemberek
nek is a korábbi több
szörösére nőtt a havi vil
lany és gázszámlája, és 
a napi bevásárlás a 
tehetősebbeknek is 
sokkszerű élmény, mert 
az élelmiszerárak 
hihetlenül elszálltak, a 
fő motiváció (egyelőre?) 
mégsem a nélkülözés, 
hanem inkább a környe
zettudatosság. Új cikk
sorozatunkat egy évig 
szeretnénk folytatni, 
reméljük hasznos lesz!

 Az emberek nagyobb ré-
szét miért nem igazán 

érdekli az energiatakarékosság, 
hogy az újrahasznosítással mit 
tehetünk a klímaváltozás lassítása 
érdekében, egyáltalán, hogy mi-
ért nem vagyunk költség- és kör-
nyezettudatosabbak? Soha nem 
értettem. Gazdasági újságíróként 
korábbi munkahelyeimen már 
húsz-harminc évvel ezelőtt gyak-
ran írtam ezekről a témákról, és 
bár igyekeztem érdekesen meg-
fogni, a tudományos elemzések 
ismertetése helyett (vagy inkább 

mellett) egyéni történeteket be-
mutatni, ritkán sikerült elérni 
olvasóink ingerküszöbét.

És most tessék! Az átlag-
embereknek is a korábbi több-
szörösére nőtt a havi villany- és 
gázszámlája, az országban nincs 
olyan település, ahol takarékos-
ságra hivatkozva ne zárnának be 
közösségi helyeket, ne korlátoz-
nák a fűtést és a világítást az in-
tézményekben. A napi bevásárlás 
pedig még a tehetősebbeknek is 
sokkszerű élmény, hiszen az élel-
miszerek és háztartási cikkek árai 
hihetetlenül elszálltak, ami reg-
gel 1000 forint, az délutánra már 
1200. Ezek után tényleg nincs 
más lehetőség, mint mindenki-
nek, egyéneknek, családoknak, 
intézménynek és önkormányza-
toknak: spórolni kell!

Hadd fárasszam önöket egy 
nagyon kevés adattal! „Egy év 
alatt 43%-kal nőtt az élelmiszerek 
ára idehaza, ezzel abszolút az első 
helyen van a magyar élelmiszer-
infláció az EU-ban. Ezt követi a 
litván (32,6%) és a lett (29,6%) 
adat. Szlovákiában és Csehország-
ban is 26% volt az élelmiszerek 
éves drágulása, Lengyelországban 
és Romániában 21%.” (Forrás: 
portfolio.hu) Továbbá „a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) adatai 
szerint az élelmiszerárak valóban 
őrült módon emelkedtek az elmúlt 
egy évben, augusztusban és szept-
emberben is már 30 százalékkal 
kerültek többe, mint az előző év 
azonos időszakában. (…) gya-
korlatilag nincs olyan élelmiszer, 
amelynek ne emelkedett volna az 
ára, kivéve a hatósági áras termé-
keké… (…) Meddig tart a drágu-

lás? A szakértők szerint egy ideig 
még biztosan (…) .” (Forrás: VG) 
És ha már a hatósági áras termé-
kek szóba kerültek: szinte azon-
nali válaszként a kormány dönté-
sére a boltokban korlátozni kezd-
ték ezekből a vásárolható meny-
nyiséget. Ennek ellenére a vidéki, 
kisebb boltokban már a nyáron 
eltűnt a polcokról például az ár-
sapkás cukor, hiány lett étolajból, 
majd sorban a többi termékből. 
Most novemberben pedig már itt, 
a budaörsi Auchanban sem ritka-
ság, hogy nem lehet kapni többek 
között hatósági áras tejet, és egy 
„tescós” hír, hogy csirkefarhátból 
(?!) sincs elegendő.

Azt hiszem, nem lehet kér-
dés, hogy miután a múlt hónap-
ban lezártuk a társkeresésről szó-
ló cikksorozatunkat, új témánk 
legyen a spórolás. Nem én, illet-
ve nem mi magunk szeretnénk 
ötleteket adni, hanem olvasóink 
segítségét várjuk, ahogy koráb-
bi cikksorozatainknál is minden 
esetben. A múlt havi, kis felhí-
vásunkra már érkezett néhány 
válasz.

Egyebek között felhívták a 
figyelmünket egy nyolc hónapja 

létező Facebook csoportra, ami-
nek több budaörsi is tagja és igen 
rövid idő alatt már közel 80 ezer 
tagot számlál. Pont arról szól, 
amiről írni szeretnénk, hogy ki, 
min és hogyan spórol.

Természetesen felvettem a 
kapcsolatot a hölggyel, aki létre-
hozta, ő Galán Adél. Kazincbar-
cikán él, jelenleg munkanélküli. 
Elmesélte magáról, hogy falun 
nőtt fel és a szülei mellett anyai 
nagyapja nevelte, akiktől sok ta-
karékosságra nevelő dolgot látott. 
„Az utolsó hullott gyümölcsöt is 
felvették és hasznosították. Állato-
kat tartottak. Nálunk szinte soha 
nem volt kidobni való hulladék, 
például a tejes zacskóból is láb-
törlőt fontak.” Adélnak nem volt 
könnyű sora felnőttként sem. 
Bár férjhez ment és saját házá-
ban nevelte a három fiát, miután 
elvált gyerektartást nem kapott 
és más segítséget sem, mert „ah-
hoz jól kerestem, hogy segélyre ne 
legyek jogosult, annyira viszont 
nem, hogy a fizetésemből négyen 
kényelmesen éljünk” – osztotta 
meg lapunkkal. Tehát spórolnia 
kellett. „A leginkább persze ma-
gamon. A fiúk el tudtak menni, 

oda ahová a többi gyerek, legfel-
jebb olcsóbb felvágottat ettünk. És 
amit lehetett, már akkor befőztem, 
a savanyúságtól kezdve a lecsóig, 
lekvárt, befőttet, paradicsomot tet-
tem el. Az ebédhez, vacsorához a 
tésztát én készítettem és készítem, 
boltban nem veszek. Sokkal fino-
mabb, olcsóbb és legalább tudom 
mit eszünk” – tette hozzá az 57 
éves asszony. „ A gyerekeim már 
kirepültek, mindhárom megtalál-
ta a párját. Mindenki éli a saját 
életét, mindegyik menyem ügyes, 
házias, süt, főz és ha összejövünk, 
természetesen nem arról beszé-
lünk, hogyan nem lesz csomós a 
habarás. Ezért amikor tavasszal 
egy hónapig feküdtem az elrepedt 
lábcsontom miatt, elgondolkod-
tam, hogy a családban nincs kinek 
továbbadjam a tapasztalataimat, 
ezért jött a gondolat, hogy ha nem 
mondhatom el senkinek, elmon-

dom hát mindenkinek. A Spórol 
Adél csoportban három szabály 
van. Nincs politika. Alap az udva-
rias segítőkész hozzáállás a többi 
taghoz. És nem adunk tanácsot fe-
lelőtlenül, például hogy egy képről 
megmondom, ez milyen gomba, és 
gyógyszert sem ajánlunk egymás-
nak.” Végül Adél megjegyezte: 
„Meg vagyok elégedve a csoport 
működésével, szerencsére szinte 
mindenki betartja a szabályokat, 
sokat tanulunk egymástól. A cso-
port célja a környezet védelme is. 
A fölösleges pocsékolás megszün-
tetése. Például sok vizet lehet spó-
rolni, ha a kézmosáshoz teszek egy 
lavórt a mosdóba és az így felfo-
gott vízzel öntöm le utána a vécét, 
nem tiszta vízzel. Így spórolunk és 
a Földre is vigyázunk.”

Adél legutóbb azt tudakolta 
a tagoktól, hogy vajon ki, mi-
ért kezdett el takarékosabban 
élni. Meglepő módon szinte 
senki nem a mostani drágulá-
sokkal magyarázta, a legtöbben 
a csoport alapítójához hasonló-
an otthonról hozták magukkal a 
szemléletet, hogy nem pazarlunk. 
Illetve ellenkezőleg, van, akinek 
pont nem tetszett, amit gyerek-
ként látott, a szemetesbe került 
ételmaradékot, a kukába került 
soha nem viselt ruhákat, ezért 
felnőve elhatározta, hogy ő más-
ként neveli a saját kisfiát. Jó volt 
olvasni, hogy a fő motiváció nem 
a nélkülözés, többeknél inkább 
a környezettudatosság. Csilla 
például ezt írta: „Inkább bionak 
vallom magam, mint spórolósnak.

Én vagyok a tipikus kézben 
egyensúlyozó bevásárló, 4000 dol-
got képes vagyok egymásra hal-

mozva ölben vinni, de akkor sem 
veszek szatyrot. A csomagolás alól 
kivétel a Mikulás és a karácsonyi 
díszcsomagolás a gyerekemnek. 
Ebből nem engedek, a gyermeki 
léleknek szüksége van a csodás 
burkolás alatt rejlő titokzatosság 
felfedezésére. Nem műanyagozok 
a szükségesnél többet.

Palack helyett csapi vizet 
iszok, pohárból, de a gyermekem-
nek van kulacsa az utazáshoz.”

Olvasóink spórolós ötleteit 
vagy csak a véleményüket a témá-
ról ide várom: eller60erzsebet@
gmail.com!

eller erzséBet

folytatjUk.  
a második részBen egyeBek között  

a sPórolás Pszichológiájáról ÍrUnk.

December 15. csütörtök 18.00

Harry Potter 
olvasóklub

  Harry Potter és a Tűz Serlege
Harry Potter Karácsony
Vezeti: Gerebenics Nóra

A belépés ingyenes!

December 19. hétfő 19.00

Beszélgetések
Házigazda: Falusi Mariann és 

Lang Györgyi
Vendég: Csonka András

Jegyár: 1000 Ft (jmmh.jegy.hu)

December 20. kedd 19.00

Borkósoló: 
Borok az ünnepi asztalra

5 tételes borkóstoló a Budaörsi 
Borháló közreműködésével

Jegyár: 3500 Ft, mely tartalmazza a 
borokat, pogácsát, szódavizet

Január 10. kedd 19.00

Oroszország Ukrajna 
elleni háborúja:  

áldozatok és következmények
Előadó: Sz. Bíró Zoltán történész, 

Oroszország-szakértő
A belépés ingyenes!

Január 13. péntek 18.00

Dumaszínház:  
Anyósülés  

- Kovács András Péter  
önálló estje,  

mv. Szabó Balázs Máté
Jegyár: 4.590 Ft-tól

Január 16. hétfő 19.00

Világjárók:  
Beférek a bőröndbe?

Előadó: Szécsi Laci
Jegyár: 800 Ft (jmmh.jegy.hu)

Diák,nyugdíjas jegy:  
500 Ft (helyszínen)

Január 19. csütörtök 19.00

RégIdők:   
„mire 2000et irunk Párizs 

nagyságait elérendi”  
Szendrey Júlia családjának 

Budapest-élménye
Előadó: Gyimesi Emese iroda-
lom- és társadalomtörténész
Jegyár: 800 Ft (jmmh.jegy.hu);  

diák, nyugdíjas: 500 Ft (helyszínen)

Január 25. szerda 19.00

Írók egymás közt
Szabó T. Anna  

és Nyáry Krisztián  
beszélgetése

Jegyár: 1000 Ft, diák,nyugdíjas 500 
Ft (jmmh.jegy.hu)

Január 29. vasárnap 10.00

Csokibár: 
Bundás Bocsok

a Tekergő Bábszínház előadá-
sában

Jegyár: 1000 Ft (jmmh.jegy.hu)

December 17.  
szombat 15.00-18.00 

Luca-napi  
boszorkányságok  

 jóslás, tanácsadás, játékos 
és kézműves foglalkozások 
gyerekeknek és felnőtteknek

A belépés díjtalan

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Bővebb infó jmmh.hu oldalon jegyeladás a jmmh.jegy.hu!
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S Z U B J E K T Í V

Az ajándék a 
„szeretetnyelvek” 

egyike
Idén november 25én 
volt a Black Friday, azaz 
Fekete Péntek és bizony 
messze nem rohamoz
ták meg az akciós aján
latokért úgy az emberek 
a boltokat, mint néhány 
évvel korábban. 

 Alighanem mind a kettő 
egyszerre igaz. Ha beosz-

tással kell élni, jobban meggon-
doljuk azt is, miként ünnepel-
jünk. Közhely és ebben a formá-
ban nem is igaz, hogy karácsony-
kor „csak” szeretetet kell adnunk 
egymásnak, családtagjainknak és 
nem tárgyakat. Hiszen egy saját 
magad által készített ajándék is a 
szeretetről szól, de az is, ha telje-
síted a másik kívánságát és olyas-
mit veszel neki, amit nem tudna/
merne megvenni saját magának, 
pedig nagyon szeretné. Az aján-
dékozással csak akkor van baj, ha 
pótolni akarja a szeretetet és nem 
kifejezni azt. Az ajándék az úgy-
nevezett „szeretetnyelvek” egyi-
ke. Aki nem ad ajándékot, mert 
minek, az elszalaszt egy fontos 
lehetőséget arra, hogy kifejezze, 
mennyire figyel oda a másikra.

„Én minden karácsonyra dió 
nagyságú gyémántot veszek, csak 
azért, hogy ne sokat költsek cso-
magolásra!” – jót nevettem ezen 
a bejegyzésen egy internetes kö-
zösségi csoportban. A férfi (mert 
pasi írta) arra a kérdése vála-
szolt, hogy ki, mibe csomagolja 
az ajándékokat. A kommentek 
többsége pedig arról szólt, ho-
gyan csomagoljunk úgy, hogy 
szép legyen, de spóroljunk, no 
meg a környezetet is védjük. 

„Milyen ajándékokat? Már 
nem divat. Most pénzt, vásárlási 
utalványt adnak. Az sem biztos, 
hogy örömet okoz, mert lehet ke-

vés. Régen volt olyan nyakkendő, 
sál, ami végül eljutott ahhoz, aki 
eredetileg vette örömmel és sze-
retettel. Ma már az ember nem 
örül a karácsonynak, inkább fél 
és szorong, hogy sikerül e annyi 
pénzt tenni a borítékba, hogy egy 
hónap múlva ne a spejzba lássa 
meg, miközben a cukrot veszi le 
a polcról. Utálom a karácsonynak 
ezt az ajándékozási részét” – ezt 
viszont egy középkorú hölgy írta. 
Nagyon elszomorodtam, amikor 
elolvastam. És ahogy neki is ír-
tam, itt hadd ismételjem meg: aki 
így érez, sajnos, valamit nem jól 
csinál. Hiszen az ajándék készí-
tése, kiválasztása bizony öröm, 
ha közben arra gondolunk, mit 
is szeretne az, akinek adni fogjuk, 
milyen ember ő. Öröm, amikor 
átadjuk és látjuk rajta, hogy si-
került eltalálni a kívánságát. És 
öröm, ha hónapokkal később lát-
juk, hogy használja is.

Annak, hogy idén a Black 
Friday, azaz Fekete Péntek napján 
nem teltek meg a boltok a beve-
zetőben említetteken kívül lehet 
egy harmadik magyarázata, hogy 
a karácsonyi akciók már nem 
egyetlen napra korlátozódnak, 
hanem hetekkel az advent előtt 
megkezdődnek és egész decem-
ber 24-ig kitartanak, sőt, sokan 
az utolsó napokban számítanak 
még nagyobb leárazásokra. És 
lehet persze azért is mérgelődni, 
hogy emiatt a karácsonyi han-
gulat kellékei már októbertől ott 
vannak az áruházakban, de nem 
érdemes. Inkább azok, akik tehe-
tik, nyugodtan éljenek a kedvez-
ményes lehetőségekkel! Csak az 
eredeti célt ne felejtsük el! 

ee

a teljes cikk itt olvasható: 

https://budaorsinaplo.hu/

az-ajandek-a-szeretetnyelvek-

egyike-karacsonykor-is/

H O L, K I N E K É S M I T  A D J U N K?

Karácsonyi 
adománygyűjtés

Nagyon közel már a kará
csony, ezért egyre több fel
hívás jelenik meg, hogy 
cégek, civilszervezetek, 
oktatási intézmények vagy 
egyének adománygyűjtő 
akciókat szerveznek, és az 
így összejött tartós élelmi
szert, játékokat, ruhanemű
ket és egyebeket eljuttat
ják a rászorulókhoz. A kér
dés minden évben ugyanaz: 
mit adjunk oda ezzel a céllal 
és kinek, illetve a begyűjtők 
vajon tényleg azoknak 
adják tovább, akiknek mi 
magunk szeretnénk?

 Évről évre gyűjtik az ado-
mányokat egyebek között 

a nagy áruházakban (Tesco, Auc-
han) a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület javára. Ezek idén is 
vannak. Évről évre lehet számí-
tani Budaörsön a Kőszikla Bap-
tista Gyülekezetre. Továbbá kis-
iskolás gyerekek készítenek össze 
„cipősdobozokat” és csomagolják 
be játékaikat, könyveiket, tansze-
reket stb., életkorok szerint megcí-
mezve másutt élő, kevésbé szeren-
csés társaiknak és juttatják el az 
iskolákon keresztül. Egész évben 
gyűjtik az adományokat és viszik 
országszerte a szegényebb csalá-
doknak a Polgárok Házában az 
utolsó faházban az MSZP aktivis-
tái, akik már december 5-én is so-
kakat megleptek, amikor a város 
közterülein, főként a buszmegál-
lóban  fertőtlenített, kis zacskókba 
csomagolt plüss figurákat helyez-
tek el, amiket bárki hazavihetett.

Egy „új” szereplő 2022-ben 
Budaörsön a Van Helyed Ala-
pítvány, melynek vezetője Bódis 
Kriszta, szintén Budaörsön él, és 
november 21-től várják a Zichy 
Majorban (Budaörs, Clementis 

László u.22.) az adományokat. 
MIT TEGYÜNK A CSOMAGOKBA? 
tiszta, normál minőségű téli ru-
haneműt újszülött kortól felnőtt 
korig, cipőt, konyhai használati 
tárgyakat, edényeket stb., ágyne-
műt, törölközőt, játékot (hiány-
talan, ép állapotú), sporteszköz
t,tisztálkodószereket (tusfürdő, 
sampon, szappan stb), tisztí-
tószereket, wc papírt, betétet, 
pelenkát
AZ ALAPÍTVÁNY NAGYOBB  
TÁRGYAKAT IS ELJUTTAT, MINT: 
tárcsás/automata mosógépet
mikrohullámú sütőt, ágyat, ki-
húzható kanapét, gáztűzhelyt, 
hűtőszekrényt, porszívót, tv-t, 
hősugárzót, szőnyeget, baba-
ágyat, babakocsit.

http://vanhelyed.org/adomanygyujtes

A Kőszikla Gyülekezet ha-
sonlóan az elmúlt évek gyakorla-
tához idén is a budaörsi és török-
bálinti gyermekotthon lakóinak 
gyűjtenek, illetve idén az ukrán 
menekült iskoláskorúaknak is. 
MI KERÜLJÖN AZ AJÁNDÉK-
CIPŐSDOBOZBA?
írószer (filctoll, ceruza, radír, 
füzet, stb.), ruha (sapka, sál, 
kesztyű, meleg zokni, póló, ami 
befér a dobozba), kisebb méretű 
könyv, édesség (keksz, csoki, 
cukorka), logikai játék, ceruza-
elem vagy minden olyan dolog, 
aminek egy iskolás gyerek örül 

A Kőszikla Baptista Gyüle-
kezet azt kéri, ne csomagoljunk 
be semmit, hogy lehetőségük 
legyen azokat kor és nem sze-
rint igazságosan szétosztani. To-
vábbá, hogy ők most kizárólag 
új holmikat várnak. A Kőszikla 
Baptista Gyülekezet számlaszá-
ma: K&H 10403758 – 00026775 
– 00000009 Közleménybe írjuk 
be: „cipősdoboz”

https://budaorsinaplo.hu/ 

karacsonyi-adomanygyujtes-hol-

kinek-es-mit-adjunk/

Ú J I D Ő S Z A K I  K I Á L L Í TÁ S D É L - T I R O L R Ó L  
A  H E I MAT  M U S E U M B A N

„Tűz éjszaká tól“ 
az „auto nó miá ig“

A „Befreiungsausschuss 
Südtirol“/ 
„Déltiroli Felszabadítási 
Bizottság” – 
„Tűzéjszakától az auto
nómiáig“ című időszaki 
kiállítás egy évig  
látható Budaörsön.

 November 25-én délután 
volt a megnyitó és egy évig 

lesz látható az új időszaki kiál-
lítás Dél-Tirolról. Dr. dr. h.c. 
Franz Pahl, korábbi dél-tiroli 
parlamenti képviselő és a regio-
nális tanács elnöke után köszöntőt 
mondott Dr. Bradean-Ebinger 
Nelu, a Corvinus egyetem pro-
fesszora is, valamint fellépett a bu-
daörsi Pro Musica kórus és a Lyra 
Dalkör. Dr. Hubert Speckner ez-
redes, a bozeni kiállítás kurátora 
és Martin Dorfmann, a közre-
működő dél-tiroli cég tulajdono-
sa pedig  információkban gazdag 
tárlatvezetést tartott. 

A „Dél-Tirol konfliktus“ 
gyökerei 1918 novemberére ve-
zethetők vissza, amikor az első 
világháború után Olaszország an-
nektálta Dél-Tirolt, illetve 1922-
re, a fasiszták hatalomátvételére 
Olaszországban. A Benito Mus-

solini vezette fasiszta kormány 
intézkedései, melyek Dél-Tirol 
„olaszosítását” és a kényszerí-
tett tömeges áttelepítések révén 
az olasz népesség többségbe ke-
rülését célozták meg, súlyosan 
szorongatott helyzetbe hozták a 
német nyelvű dél-tiroli lakossá-
got. A második világháborút kö-
vetően Olaszország folytatta ezt a 
politikát, továbbra is tömegesen 
telepített át olaszokat, ami ahhoz 
vezetett, hogy 1956-ban megala-
kult a Dél-tiroli Felszabadítási 
Bizottság (BAS), amely fel szerette 
volna hívni a világ figyelmét erre a 
helyzetre. Kezdetben „civil ellen-
állás” formájában, 1961-től azon-
ban robbantásos merényletekkel, 
melyek célpontjai az olasz állam 
dél-tiroli hatalomátvételét jelző 
szimbólumai voltak. A Dél-tiro-
li Felszabadítási Bizottság (BAS) 
egykori, 1950-es/1960-as évekbeli 
dél-tiroli aktivistái évekig gyűjtöt-
ték a kiállítási darabokat az ellen-
állás éveiből. A budaörsi időszaki 
kiállítás Dél-Tirol ezen időszaká-
ba enged betekintést.

dr. gajdos-frank katalin 
igazgató jakoB Bleyer heimatmUseUm

a teljes cikk: 

https://budaorsinaplo.hu/

uj-idoszaki-kiallitas-del-tirolrol-

a-heimatmuseumban/



18 2022. DECEMBER Minden témáról bõvebben is olvashatnak a www.budaorsinaplo.hu  oldalon!  19   

Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport Városháza Közélet Üzlet Életmód Gyerekek 16+ Kultúra Múltunk Paragrafus Sport

N O V E L L A
Szerzőnk 41 éves, Budaörsön nőtt fel és itt is él a családjával.  

Novellái először nálunk jelentek meg, azóta már több helyen, de mi továbbra is szívesen vesszük írásait.  
Ami decemberben miről is szólhatna, mint a szeretetről. 

Egy elveszett hűtőmágnes, 
ami végül meglesz

- Döntsétek az oldalára, sokkal könnyebben viszitek! – szólt a nő-
vérem a nagykamasz unokájára, és a negyvenéves fiamra.

- Egy hűtőt állítva kell szállítani – ellenkezett a fiam.
- Nem mindegy? Nem fogjuk már használni soha.
Én a nappaliból hallgattam végig a konyhai jelenetet, nézegettem 

az üresedő szobákat. A gondolatban apámhoz kapcsolódó bútorok 
helyett lassacskán már csak a csupasz falak vertek visszhangot. Buda-
örsön voltam kislány, majd nyurga kamasz, végül fiatalasszony. Egy 
pár hónapig apámnál laktunk az esküvő után, mielőtt találtunk lakást.  
Apa másfél hónapja ment el, és a család úgy döntött, hogy a házat ki-
adjuk. Már két napja csak gyűltek a teli kartondobozok... Ahogy ott 
álltam, a fiatalkori emlékeimbe merülve, a konyhaajtó felé fordítottam 
a tekintetem, pont akkor, amikor az ősöreg hűtőszekrényt a hátára 
döntötték ketten, hogy elfektetve szállítsák.  Több mint hatvan éves 
szerkezet volt, mégis működött. Vastag por ült a tetején, de én nem is 
erre figyeltem fel igazán, hanem a nővéremre. A szája elé kapta a kezét. 
Kérdeztem, hogy mi baj?

– Semmi, csak támadt egy ötletem! – vála-
szolta gyorsan, megkerülte a cipekedő fiúkat, 
megragadta a vállam, háttal fordított a vándorló 
hűtőnek.

– Hol vannak róla a mágnesek? – kérdezte iz-
gatottan. 

– Ott kint, a konyhapulton, abban a kis fe-
hér dobozban – mutattam volna a konyha felé, 
de nem hagyta, hogy visszaforduljak, továbbra is 
fogta a vállam.

– Lefotóztad őket? – folytatta a faggatásom.
– Igen, de miért olyan fontos ez? 
– Majd küldd át képet! – végre elengedte a 

vállam, és kisietett. 
Nem értettem a viselkedését, és amikor visszajött, szó nélkül a 

konyhába sietett, és beletúrt a hűtőmágneses dobozba.
– Az „üres hely” nincs köztük, nem találtam meg – mondtam.
Így hívtuk azt a hűtőmágnest, aminek olcsó bölcsességét apám leg-

inkább a magáénak tudta, és az életünk során milliószor elmondta ne-
künk. Sokáig túl egyszerűnek hittem ezt a mondatot, de talán több van 
benne, mint amennyit régen belegondoltam. Egy négyzet alakú kis kép 
volt, fehér kerettel, rajta egyetlen mondattal. Még gyerekkorunkban 
tűnt el, de apa annyit emlegette, hogy beleégett az emlékezetünkbe. A 
hűtő az évek alatt megtelt mindenféle további kis emlékkel,  helyekől, 
ahol jártunk, de arra a kis négyzetre, ahonnan ez a bölcsességgel el-
látott hűtőmágnes  elveszett, nem került más. Ezért lett a neve „üres 
hely”. 

Így, hatvan fölött belátom, hogy apának igaza volt, és én is szám-
talan alkalommal ismételgetem a saját kis emlékeimet és tanaimat a 
gyerekeimnek és az unokáimnak, és ők ugyanolyan elnézően moso-
lyognak rám, amikor így teszek, mint ahogy én néztem apámra. Néha 
még játékosan cukkoltuk is az öreget, hogy egyre érdekesebben tudja 
előadni ugyanazt, és ezt most visszakapom a gyerekeimtől.

Amikor egyszer gyerekként egy kis rábeszélés után adtam a nő-
véremnek a csokimból, apa azt mondta, hogy gazdagabbak lettünk. 
Kicsiként nem értettem, hogyan lennék gazdagabb, amikor pont, hogy 
kevesebb csoki van a kezemben, de ő az „üres helyre” írt gondolattal 
elmagyarázta nekem. Aztán, amikor sok évvel később az unokái össze-
vesztek, nekik is ezzel magyarázta el, hogy miért jó, ha sokan vagyunk 
a családban. Sorra jutottak eszembe a példák, amikor ezt a mondatot 
elismételgette.

A ház pár nap alatt teljesen kiürült. A kopott parkettát felcsiszol-
tattuk, a tapétákat és csempéket újra cseréltettük. Így lett apa házából 
bárki házává.

Már csak pár hét volt karácsonyig, amikor a nővérem a lelkemre 
kötötte, hogy huszonnegyedikén délelőtt legyek ott a legújabb kiállítá-
sa megnyitóján. Természetesen akkor is elmentem volna, ha nem hívja 
fel rá a figyelmem ezután minden másnap. A megnyitó délelőtt tízkor 
volt, de engem odarendelt kilencre. Azt mondta, hogy meglepetése 
van, csak nekem, és oda szeretné adni az ajándékom, mielőtt megjön 

a többi vendég. A hátsó ajtón engedett be a ga-
lériába. A nagyterem tele volt a legújabb képe-
ivel és szobraival, én már ismertem nagyjából 
mindet, de a legfeltűnőbb a terem sarkában 
álló, hatalmas karácsonyi csomag volt.

– Azt neked szántam – mosolygott.
Nem is csomag volt az, hanem egy külön 

szoba. Az ajtaját csak akkor láttam meg, miu-
tán megkerültük. Egy tábla hirdette az alkotás 
címét: „Gyerekkorom karácsonyi konyhája.”

Vastag sötétítő függönyt kellett félrehúz-
nom, hogy be tudjak lépni. A félhomály ellené-
re  felismertem, hogy ez apa konyhája. A mo-
sogatóban pár mosatlan edény, a pulton pedig 

mintha liszt és mindenféle süteménybe való borult volna ki, és szá-
mos sütikinyomó-forma hevert szanaszét. Karácsonyfa, hold és csillag 
formájú, volt mindenféle, rendetlenül, mintha apa csak úgy otthagyta 
volna őket. Egy igazi karácsony sietős előkészülete. A sütő világított, 
az üvegen át be lehetett látni, ahogy sül benne a karácsonyi sütemény.

Hát ezért kellett a nővéremnek a fénykép. A hűtőszekrény tele volt 
pakolva apa régi hűtőmágneseivel, pontosan úgy, ahogy korábban. 
Minden tökéletes mása volt apa régi konyhájának, kivéve egy spotlám-
pa a plafonon, ami most a hűtő ajtajának egy kis pontját világította 
meg. Egy négyzet alakú, öreg, kicsit kopott hűtőmágnest fehér kerettel.

– Hol találtad meg? – nem mertem a nővéremre nézni.
– Az alján. Gondolom egyszer levertük, becsúszott alá, és ahogy 

próbáltuk kiszedni, úgy feltapadt a fémre. Boldog Karácsonyt!
Közelebb léptem, hogy el tudjam olvasni 

apa sokszor hangoztatott mondatát, amit erről a 
hűtőmágnesről kölcsönzött: „A szeretet az egyet-
len, amiből több lesz, ha szétosztják!”

Írta: ványai Pál

Ó R I Á S I  G R AT U L ÁC I Ó B A R B I . . .

... a Kulináris világkupán  
megnyert aranyéremhez!

A cukrászati világkupán 
Luxemburgban most 
megnyert aranyérem 
után a budaörsi Józan 
Barbi úgy tervezi, hogy  
két év múlva Stutt gart
ban is ott lesz a szakmai 
olimpián. Addig pedig 
tovább készíti cukorból a 
teljesen élethű virágkom
pozícióit, egyebek között 
a barátai örömére.

 Barbi nagy helyes, kedves 
kislány volt, de saját emlé-

kezete szerint nem volt különö-
sebben ügyes a kézimunkában. 
Viszont már gyerekként szere-
tett sütni, ami akkor is megma-
radt, miután felcseperedett. Így 
szinte magától értetődő volt, 
hogy édesanyja születésnapjá-
ra saját tortát készítsen, és erre 
sem a boltban vásárolt rózsát, 
hanem ő maga próbálta meg el-
készíteni. Ám ahogy most ránéz 
az aranyéremre, amit Luxem-
burgban a Kulináris világku-
pán megnyert, nevetve mondja, 
hogy az az első cukorvirág elég 
viccesre sikeredett. 

Józan Barbara első szakmá-
ja fogászati asszisztens, és bár 
közben elvégzett egy cukrászati 

képzést is, az egészségügyben 
dolgozik, két munkahelyen, és 
emellett készült fel a cukrászati 
versenyekre. „A luxemburgi volt 
az ötödik és az első nemzetközi 
megmérettetés, amin részt vet-
tem. Gödöllőn rendezték meg 
a Royal cake-et, ott még hobbi 
cukrász kategóriában indultam 
és ezüst érmet nyertem. Utána 
a Covid miatt kettőt online tar-
tottak, ezekre csak be kellett kül-
deni a képeket. A londoni Cake 
internationalon ismét ezüstérmes 
lettem. Az online soproni torta-
fesztiválon pedig megint csak 
ezüstéremmel zártam. Ennek 
már nem örültem, hiszen megint 
lemaradtam az aranyéremről, 
ami nem volt jó érzés, ráadásul 
egyetlen ponttal. De mindez na-
gyon motivált, hogy jobb és jobb 
legyek. Végül idén tavasszal a 
Pataki János emlékversenyen (itt 
már cukrászként versenyeztem) 
végre aranyérmet nyertem és a 
legmagasabb pontszámot elérő 
versenyző különdíját is sikerült 
elhoznom.”

Barbi tehát egyre közelebb 
került ahhoz a két évvel ezelőtti 
elhatározásához, hogy ott sze-
retne lenni a világbajnokságon. 
Erre készült egész 2022-ben, 
mind anyagilag, mind szakma-
ilag, hol nagyon lelkesen, hol 
már-már feladva. „Ezeknél a ver-

senyeknél nincs első és második 
stb. hely, hanem a zsűri pontozza 
az alkotásokat és az alapján adja 
ki az arany, ezüst, bronz érme-
ket, vagyis több ember is kaphat 
ugyanolyat. Luxemburgban ezen 
a cukrász-szakács világbajnoksá-
gon, amit négy évente rendeznek 
meg, a világ közel kétezer cukrá-
sza méretteti meg magát, öt na-
pon keresztül. Én november 28-
án, a második napon kerültem 
sorra azzal a cukorvirág kom-
pozíciómmal, ami négy hónapon 
át készült, itthon. Tehát velem 
együtt 1200 kilométert utazott 
a versenyre, mégpedig sérülés-
mentesen, annak ellenére, hogy 
nagyon törékeny, mivel a cukor 
porcelán keménységűre szárad. 
Köszönet ezért elsősorban a fér-
jemnek, aki eljött velem!”

Mit nyert az aranyérem-
mel Józan Barbi? Mindenkép-
pen egy kis hírnevet, hiszen a 
Facebook bejegyzése óta sorra 
keresik meg az újságok, tévék. 
Megerősítette az eredmény az 
önbizalmát és kapott érmet, 
plakátot és egy bögrét emlékbe. 
„És szereztem egy hatalmas él-
ményt, ami elkísér az életemben. 
Azért azt szeretném még egyszer 
kiemelni, hogy ez nem csak az 
én érdemem, mert a családom 
támogatása nélkül a határig sem 
jutottam volna el.”

Lesz-e folytatás? „Igen, 
tervezem, hogy két év múlva a 
Stuttgartban megrendezett olim-
pián is ott legyek és képviseljem 
az országomat és a várost, ahol 
élek. Nagyon meghatott, hogy 
ennyien örültek velem és büszkék 
rám. Köszönöm.”

Mi pedig azt köszönjük, 
hogy ezen a versenyen egyedü-
li magyarként ráadásul buda-
örsiként ilyen szép eredményt 
értél el!

És ahogy a közösségi olda-
ladon többen írták: „Óriási gra-
tuláció!”

ee

A J Á N D É KO Z ZO N 
É L M É NY T!

A Pancsi Farm 
télen is vár

Milyen fantasztikus kaland 
felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt kiszakadni a város 
nyüzsgéséből, ám mégis Buda-
pest közelében a sóskúti Pancsi 
Farmon, lóhátról élvezni a ter-
mészet varázsát, a tanyasi élet 
szépségeit, nyugalmát.

A lovaglás mellett a gyere-
kek itt elsajátíthatják, miként 
kell gondozni a lovakat. Az ál-
latokkal való foglalkozás nagy-
szerű nevelési eszköz, hiszen 
türelemre, rendszerességre, ki-
tartásra tanít. A lovak, a pónik 
mellett csacsi, nyuszik, kutyák, 
cicák várják a látogatókat.

Az adventi készülődés 
jegyében kézműves foglalko-
zásokat tartunk, ajándékokat 
készítünk, ügyességi - és ló 
szépségversenyt rendezünk.

A szülők a karácsonyi vá-
sárlást is megoldhatják, mi-
közben itt a gyerekek kirán-
dulnak a jó levegőn, csipke-
bogyót szednek, szánkóznak, 
hóembert építenek.

A téli szünetben lovas tá-
borba várjuk a csemetéket.

Élvezze a tél örömeit a sós-
kúti Pancsi Farmon!

Nagyszerű karácso-
nyi ajándék lehet egy lovas 
bérlet, vagy éppen néhány 
élménydús nap a Pancsi Farm 
lovas táborában!

Bejelentkezés:

Telefon:+3620 4187 091
Facebook: Pancsi Farm
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NYÍLT LEVÉLVÁLTÁS 
CZUCZOR GERGELLYEL

A Herman iskola tanára, Farkas 
Gábor a közmeghallgatáson sze-
rette volna elmondani véleményét 
Czuczor Gergely önkormányzati 
képviselőnek, de mivel az addigra 
már elhegyta a termet, nyílt levél 
lett belőle. Ebben olvasható: „Né-
hány nappal azelőtt ön kétszer is, 
tv-stúdióban ülve, arról beszélt, 
hogy nem időszerű a pedagó-
gusok demonstráció-sorozata. 
A Hálózat a Tanszabadságért 
(2011), a Tanítanék mozgalom 
(2016), a Civil Közoktatási Plat-
form (2016), a pedagógus szak-
szervezetekkel együttműködve, 
hosszú évek óta próbál érdemi 
párbeszédet kezdeményezni az 
oktatási kormányzattal, szin-
te eredménytelenül. Mert ma 
Magyarországon nincs oktatási 
minisztérium, nincs oktatási 
miniszter sem. Tegyük hozzá, 
egészségügyi, szociális, vagy kör-
nyezetvédelmi miniszter sincs. 
Ez időszerű?” A kevélre válasz és 
viszontválasz is érkezett. 

https://budaorsinaplo.hu/ 
nyilt-level-egy-kollegatol-czuczor-

gergelynek/
https://budaorsinaplo.hu/

megerkezett-czuczor-gergely-valasza-
kollegaja-nyilt-levelere/

https://budaorsinaplo.hu/ 
valasz-a-valaszra-czuczor-gergelynek-

a-kollegatol/

DIABÉTESZ  
SZŰRŐVIZSGÁLATOT 
VÉGEZ A LIONS KLUB  

KÉT BUDAÖRSI  
ISKOLÁBAN

A budaörsi Horizont LIONS 
Klub folytatva közösségi szol-
gálatát, december 7-én szerdán 
reggel a helyi 1. sz. általános 
iskolában, majd a délelőtt fo-
lyamán az Illyés gimnáziumban 
diabétesz szűrővizsgálatot 
végez a tanárok körében, a ko-
rábban vállalt akciójuk, 1000 fő 
tesztelésének részeként. A világ 
legnagyobb, valamennyi ország-
ban jelen lévő, 46 ezer klubban 
mintegy másfél millió tagot 
számláló civil jószolgálati klub-
hálózatának, a LIONS Clubs 
Internationalnak a budaörsi 
társaság 2018 június végén lett 
tagja. Azóta számos jótékonysá-
gi, jószolgálati akciójuk volt.

https://budaorsinaplo.hu/__trashed/

PROGRAMAJÁNLÓ
Tudósításaink alatt egy-egy érde-
kes, tartalmas programról gyak-
ran írják olvasóink, hogy „de kár, 
hogy lemaradtam róla”. Pedig mi 
időben szólunk, csak kattintsanak 
rá online programajánlónkra is!

https://budaorsinaplo.hu/ 

category/programajanlo/

A NŐK ELLENI ERŐSZAK 
VILÁGNAPJÁN UTCAI 
KIÁLLÍTÁS NYÍLT VOLT  

A BUSZVÉGÁLLOMÁSNÁL

A Budaörsi NŐ közösség és a 
Romano Glaszo együttes beszé-
des fotók utcai tárlatával hívta fel 
a figyelmet a nők elleni erőszak-
ra, ami gyakoribb, mint hinnénk. 

A kiállítás november 25-én reg-
gel nyílt meg a buszvégállomás-
nál, a mesterséges dombocska 
mellett a parkot átszelő gyalogút 
mentén és vasárnap estig lesz 
látható. Rendhagyó módon kul-
turális műsort nem a nyitásra 
terveztek, hanem a záró program 
része volt, vasárnap 16 órakor. 
Utána országjárásra indultak a 
képek.

https://budaorsinaplo.hu/ 
a-nok-elleni-eroszak-vilagnapjan-

utcai-kiallitas-nyilt-ma-a-
buszvegallomasnal/

KÖZMEGHALLGATÁS 
VOLT

A múlt hónapban a közmeghall-
gatás éppen lapunk megjelenésé-
vel egy időben zajlott. Aki lema-
radt volna róla, beszámolónk itt 
olvasható: 

https://budaorsinaplo.hu/ 
jol-debutalt-a-kozmeghallgatas-uj-

rendszere-tegnap/

VÉGRE EGY KONSTRUK-
TÍV VITA AZ OKTATÁSRÓL 

– EGYELŐRE “CSAK” 
BUDAÖRSÖN

Megkezdődött az oktatási di-
alógus
Budaörsön indították el először 
az érdemi párbeszédet az oktatás 
megújulásáért. Az előzetesen 
meghirdetett módon november 
24-én csütörtök délután sor 
került a Dialógus az oktatásért 
elnevezésű fórumra, ahol a bu-
daörsi oktatási-nevelési intézmé-
nyek küldöttei az oktatást érintő 
követelések 9 pontjából az elsőt 
fejtették ki (Érdemi és nyilvános 
párbeszédet az oktatás megújítá-
sáról! Hiteles tájékoztatást a kor-
mány és a közmédia részéről!).

https://budaorsinaplo.hu/ 
budaorson-megkezdodott-az-

oktatasi-dialogus/

CSÜTÖRTÖKÖN  
INDULT AZ ADVENTI 

FÉNYKERESÉS

“Keresd velünk idén Te is a kivilá-
gított ablakokat! December 1-24. 
között játékos versek segítségével 
a város különböző pontjaira ka-
lauzolunk el, ahogy találni fogsz 
egy kivilágított ablakot egy idézet 
részlettel. A 24 ablakkal összeáll 
az idézet, ha lefotózod őket és 
elküldöd nekünk itt üzenetben 
részt veszel egy ajándéksorsolá-
son!” – áll a Jókai felhívásában. 
Még lehet keresgélni!

https://budaorsinaplo.hu/ 
csutortokon-indul-az-adventi-

fenykereses/

E G Y E B E K  KÖ Z Ö T T  E R R Ő L  O L VA S H A T N A K  M É G . . . Utánképzés, 
 A M I  E G Y TO VÁ B B I  K E L L E M E T L E N S É G

 A KÖ Z Ú T I 
J Á R M Ű V E Z E T É S TŐ L E LT I LTÁ S KO R

Bizonyosan hallottuk 
már a szót, hogy 
„utánképzés”. 
Sokaknak futkos a 
hátán a hideg, ha 
meghallja, mások azt 
sem tudják, miről van 
szó. Bizony, többek 
között az ittasvezetés 
miatti eltiltás egyik 
következménye, ami 
sajnos sokakat érint.

Év végén a figyelmeztető 
felhívások ellenére sokan ül-
nek egy-két pohár szeszesital 
után autóba és igen, a vezető 
ülésbe. Ezért aktuális felhívni 
a figyelmet az egyik lehetsé-
ges következményre, ami az 
eltiltás az autóvezetéstől.  Per-
sze egyéb komoly közlekedési 
szabályszegések, bűncselek-
mények miatt is előfordulhat az 
autóvezetői engedély bevoná-
sa, de ilyenkor a legjellemzőbb 
az ittas vezetés. 

Aki szabálysértés miatt kap 
legalább 6 hónap eltilzást, aki 
bűncselekmény elkövetése 
miatt, annak akár  az 1 hónap 

után előírják az utánképzést is 
ahhoz, hogy visszakaphassa a 
jogosítványát. 

Miért „nem szeretjük” ezt? 
Először, mert nagyon sokba 
kerül. Másodszor, mert sok időt 
vesz igénybe, így akár hóna-
pokkal meghosszabbíthatja, 
amíg nem térhetünk vissza a 
közlekedésbe.  

Van ezért az ügyvédek tar-
solyában egy-két lehetőség 
ennek elkerülésére és az idő 
megrövisítésére, megpróbál-
hatjuk például „a kategóriára 
történő” eltiltást elérni, így más 
járművel utazhatunk. De meny-
nyivel egyszerűbb, ha megspó-
roljuk az izgalmakat azzal, hogy 
nem kerülünk ilyen helyzetbe! 

A tanácsom tehát továbbra 
is a következő: ne vezessen it-
tasan és közlekedjen szabályo-
san, kellő körültekintéssel!

Ám ha mégis megvan a baj, 
forduljon mihamarabb szakem-
berhez segítségért!

dr. moravcsik krisztina

BőveBBen: 

moravcsik.hu

A B U DAÖ R S I  S U H A J DA
 C U K R Á S Z DA V E Z E TŐ J E. . .

... a 2022-es 
„Év vállalkozója”

November végén  ünne
pélyes keretek között, 
Budapesten a Szép
művészeti Múzeumban 
adták át a VOSZ 2022es 
Budapesti és Pest 
Megyei Regio nális 
PRIMA Díja kat és ezt 
megelőzően a 2022. évi 
VOSZ Budapest és Pest 
megyei Év Vállalkozója 
és a Kiemelkedő Tár sa
dal mi Szerep válla lásért 
Díjakat. A díjazottak 
névsorában bukkantunk 
rá a budaörsi Suhajda 
Cukrászdát létrehozó 
Szentandrási  
Szabó Emesére.

 „A díjazottak az elhiva-
tottság és az elkötelezettség 

bajnokai. Olyan tulajdonságok-
kal rendelkeznek, melyek a leg-
kiválóbbak sajátjai és amelyek a 
többi vállalkozó számára is irányt 
mutathatnak” – áll a VOSZ köz-
leményében.  Szentandrási Sza-
bó Emeséről már többször ol-

vashattak a Budaörsi Naplóban. 
Éppen 10 éve hozta létre Bu-
daörsön a Suhajda cukrászdát, 
családi hagyományaira építve. 
Az egykori alapító dédnagyma-
májának a testvére, Suhajda Jó-
zsef volt, aki 1910-ben indította 
útjára az eredeti céget. A Suhaj-
da csemege 2019-ben „Magyar 
Kézműves Remek” elismerésben 
részesült. Magyarország tortá-
ja, valamint Magyarország Cu-
kormentes tortája versenyeken 
is többször voltak döntősök, az 
idei évben már az a megtisztel-
tetés érte Emesét, hogy zsűri-
tagként is számítottak tudására, 
szakmai tapasztalatára.

„Nagy megtiszteltetés át-
venni az Év vállalkozója díjat, 
melyhez nagyban hozzájárultak 
a gyerekeim, kitartásukkal, bá-
torításukkal és azzal, hogy hittek 
bennem!” – osztotta meg örömét 
Szentandrási Szabó Emese a kö-
zösségi oldalán az ismerőseivel. 
Gratulálunk a díjhoz és további 
üzleti sikereket kívánunk neki!

a teljes cikk itt olvasható:

https://budaorsinaplo.

hu/a-budaorsi-suhajda-cukraszda-

vezetoje-a-2022-es-ev-vallalkozoja/
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VARSÁNYI ANNA

az eprésző
kislány

RENDEZŐ ALFÖLDI RÓBERT
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Bu da ör si Nap ló 
Ki ad ja: Budaörsi Nap ló Bt. 
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A NOVEMBERI MEGFEJTÉS: 

Mézeskalács figurák az adventi 

készülődés keretében

A HOLLÓSY CUKRÁSZDA 

2000-2000 forintos utalványát nyerték: 

Horváth Anita (Budapest),  

Horváth Gábor (Budaörs, Fém utca), 

Szilassy Ferenc, Szentpáli Tünde
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