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Metróvas
Betonacél-feldolgozó
és Kereskedelmi Kft.

– Betonacél-értékesítés szálban
– Betonacélvágás, hajlítás
– Betonacélháló-értékesítés
1117 Budapest, Hunyadi János u. 162.
Tel./fax: 204-2877, 06 (30) 9334-932

Beton
Kft.

– Betoneladás
– Betonszivattyúzás
– Betonszállítás
– Betontermékek
(járdalap, szegélykő stb.)

2040 Budaörs, Nádas u. 1.
Tel./fax: 06 (23) 430-420
Tel.: 06 (30) 9414-714

Budaörsi telephelyről végzendő
raklapos szállítási feladatokra
keres tehergépjárműsofőr munkatársakat
a
Kft.
Nagy állami megrendelő
budaörsi telephelyének beszállítójaként
stabil, több évtizedes
családi vállalkozás kínál
tehát munkalehetőséget
megbízható, tapasztalt
Budörs vonzáskörzetében elő sofőröknek:
•
•
•
•
•
•

budaörsi központú raklapos áruszállítás
7.5 illetve 12 tonnás össztömegű emelőhátfalas
tehergépjárművekkel
akár otthoni parkolással
nappali avagy akár éjszakai műszakra
egész évben folyamatos munkalehetőség
jóval az átlagos jövedelem feletti fizetési
feltételekkel, magas napidíj

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:
+36 70 633 9836 / +36 70 314 070
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FŐVÁROS ÉS AGGLOMERÁCIÓ

Kedves együtt csökkenthetjük
a közlekedési dugókat
OLVASÓINK!

29. évfolyamához érkezett
a Budaörsi Napló és soha nem
fordult elő, hogy a hónap közepéig ne jelentünk volna meg. Bízunk benne, hogy ez 2020-ban
sem lesz másként, de bizony
ezt betartani egyre nehezebb.
Egyfelől azért, mert a kommunikáció és a tájékoztatás egyre
nagyobb részben átkerült az
internetre. Nem véletlen, hogy
több mint tizenöt éve, mi magunk is egyre nagyobb figyelmet fordítunk a weboldalunkon
közzétett cikkeink minőségére
és men
nyiségére. Másfelől a
médiapiac már nem igazi piaci viszonyok között működik,
hiszen a sajtótermékek köz
pontosítása és a „fentről” jövő
elvárások a cégek felé, hogy hol
és mennyiért hirdessenek, igen
megnehezíti lapunk anyagi
fenntartását. Szerencsére azért
akadnak olyan kivételek, akik
évek óta kitartanak mellettünk,
mint a Dako, az Intersport, az
Opel Fábián, köszönet nekik
ezért. Az önkormányzattól kapott támogatás – ami nélkül
sajnos most már nem tudnánk
létezni – a tényleges kiadásainknak csak egy részét fedezi,
és a másik, nagyobbik részt, az
előzőek miatt egyre nehezebb
piaci alapon előteremteni.
De nem panaszkodni szeretnénk, hanem csak megértetni
Önökkel, hogy bár a lap 2013
óta ingyenes, az előállítása nem
az, és bár továbbra sem szeretnénk fizetőssé tenni, olvasóink
önkéntes támogatása bizony
jól jönne.
Ezért kérjük, ha Ön úgy gondolja, hogy akár csak 1000 forintot szánna ránk a Budaörsi Napló fennmaradása érdekében,
utalja át erre a számlaszámra:
12020407-01394095-00100004,
megjegyzésként pedig írja oda,
hogy milyen címre kéri havonta
a lapot.
Üdvözlettel:
Eller Erzsébet szerkesztő

4

A főváros és a nyugati
agglomeráció közlekedési kapcsolatairól,
problémáiról volt szó
2019. december 13-án
délelőtt a budaörsi
önkormányzat szervezésében azon a konferencián, amelyen szakemberek az elővárosi vasúti rendszerhez illeszkedő közösségi ráhordó
hálózat terveiről tartottak előadást, a hallgatóság pedig elsősorban a
környék polgármestereiből állt.
Az esemény végén a résztvevők egy közös nyilatkozatot fogadtak el, amit egyelőre 11 település részéről írtak
alá és a körzet országgyűlési
képviselője, de nem mindenhol
polgármesteri szinten. Az aláírók: Karácsony Gergely (Budapest), Wittinghoff Tamás (Budaörs), Elek Sándor (Törökbálint),
Csizmadia Zsuzsanna (Herceghalom), Marozsán József (Tárnok), Nagy Éva Júlia (Budapest,
XII. kerület), Tarjáni István (Biatorbágy), Csenger-Zalán Zsolt
(02.vk. országgyűlési képviselője), Somogyi Farkas Tamás
(Páty), dr. Győri Ottila (Budakeszi), dr. László Imre (XI. kerület),
dr. Csőzik László (Érd).
A konferencián Wittinghoff
Tamás, Budaörs polgármestere elmondta, hogy a közlekedési problémák a térségben
egyre súlyosabbak, és ennek a
tanácskozásnak a célja, hogy
közösen deklaráljuk, hogy mielőbbi megoldás kell. A főváros
és a nyugati agglomeráció közlekedésében 30 éve nem történt

2020.

fejlődés. Mit „tett” a kormány
és a főváros eddig? A 4-es metrót csak Kelenföldig építették
meg és fizetős lett az autópálya
bevezető szakasza. Mit tett az
agglomeráció? 2008-ban közösen elkészíttettek a Közlekedés
Tudományi Intézettel (KTI) egy
tanulmányt. S mit tett Budaörs? Bevezette az ingyenes belső buszjáratot, a fővárossal való
kapcsolat keretében (BKK) több
száz millió forintot fordított a
közösségi közlekedés fejlesztésére, bevezette a korlátozott (de
ingyenes) parkolást, szervizút
épült és hamarosan kész lesz az
új autóbusz végállomás.
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szerint a
főváros és Budaörs problémái e
téren azonosak, és tágabb ös�szefüggésben ezek megoldása
klímavédelmi politikai ügy is.
Ami az Európai Unióban ebben
a ciklusban kiemelt figyelmet
kap, de uniós forrást úgy tudunk
erre a célra szerezni, ha tudjuk,
mit szeretnénk fejleszteni. Elindultak pozitív folyamatok – tette hozzá, példaként a Budapest
bérletet említve, ami a vasútra is
jó. Végül leszögezte: a 4-es metró
mindkét irányba való meghos�szabbításáért küzdeni fognak, és
az elővárosi közösségi közlekedés megoldásán.
A továbbiakban a szakemberek és városvezetők, illetve
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő egyetértettek
abban, hogy a megoldást az elő-

városi vasút, illetve a 4-es metró
fejlesztésével lehet elérni. Albert
Gábor, a Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Kft. munkatársa szerint nem ördögtől való
elképzelés, hogy a 4-es metró új
végállomása az eredeti tervekhez
képest jóval távolabb, akár a Tóparknál, vagy akár Érd Parkvárosban legyen. Bár ezzel kapcsolatban Elek Sándor Törökbálint
polgármestere egy érdekes adatot is idézett, mely szerint a 15
ezer lakosú városukban 9 ezer
személygépkocsival rendelkeznek az emberek, és a megkérdezettek 51 százaléka akkor sem
térne át közösségi közlekedésre,
ha az jelentősen átalakulna. Illetve Csőzik László Érd új polgármestere felhívta a figyelmet
arra, hogy az új uniós ciklusban
Budapest és Pest megye külön
régió, így innen is szerezhető a
közösségi fejlesztésekre forrás,
azonban Dormer Lajos a Városi
és Elővárosi Közlekedési Egyesület nevében. Bár kevésbé optimistán aláhúzta, hogy Budapest
és Pest megye két külön régióvá
válása miatt a közlekedésfejlesztésre fordítható uniós források csökkenni fognak. Győri
Ottilia, Budakeszi polgármestere – bár elismerte, hogy a klímavédelem szempontjából a vasút
nagyon fontos – azt kérte, hogy
beszéljenek az M0-ás autópálya
továbbépítésének vagy más elkerülő út szükségességéről is, és a
buszsáv fejlesztésről is.

Hirdetésszervező kollégát keresünk.
Lehetsz kezdő is, betanítunk, lehetsz fiatal vagy idősebb,
egyedülálló vagy családos, nő vagy férfi, csak a szorgalom, a
jó kapcsolatteremtési készség és a helyismeret fontos.
Kötetlen munkaidő, teljesítménnyel arányos jövedelem.

JANUÁR

Érdeklődni: eller60erzsebet@gmail.com
vagy 06 (30) 645-4643
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ÁPRILIS VÉGI ÚJRANYITÁS

Felújítják a PostART-ot

Felújítás (illetve az önkormányzati döntés szerint
„statikai korszerűsítés”)
miatt ideiglenesen és
részlegesen zárva lesz a
PostART, január 1-től várhatóan április végéig, de
a 2020. évi Budaörs
Fesztiválra, ami május
13-án kezdődik majd, a
művészeteket kedvelők
újra birtokba vehetik az
egykori uradalmi épület
(majd évtizedekig iskola,
illetve posta)nagytermét
és a mellette lévő szalont, illetve kávézót.
Selmeczi Ágnes programszervezőtől
megtudtuk,
hogy az alattuk húzódó hatalmas pince födémét kell kicserélni,
illetve megerősíteni, mert a termek
aljzata megsüllyedt, és ha már erre
sor kerül, új burkolat és parketta is
lesz, és az előadások közben olykor
zavaró csöveket hangszigetelik. Továbbá leszedik a jelenlegi álmen�nyezetet és az alatt is kicserélik a

vezetékeket. A folyosón pedig kicserélik a világítást Felújítják a
mosdót is, végre több lesz belőle,
illetve kialakítanak egy öltözőt a
fellépők számára. Az ablakokat, bár
igen régiek, a tervek szerint csak
lefestik, ahogy a radiátorokat is.
A felújítás ideje alatt a PostART
állandó programjai közül néhány felköltözik az emeletre (amit
korábban egyebek között szálláshelykén használtak a BABtér rendezvényeire külföldről és vidékről
érkezők), ahol kisebb helyiségek
állnak rendelkezésre. Itt tarthatja
majd egyebek között a Katapult
együttes a próbáit, ide költözik az
olvasókör, a jóga klub, a tücsökzene (képünkön). A népszerű kvíz

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

pedig minden hónap utolsó péntekén a Jókai Mór Művelődési Házban kap helyet. Sajnos a PostARTot igazán ismertté tett, különleges
zenei programok és kiállítások a
felújítás alatt szünetelnek.
A PostART az elmúlt évek alatt
egyre ismertebb és meghatározóbb
intézmény lett Budaörs kulturális
kínálatában. A 2019-es évet Selmeczi Ágnes szerint nagyon eredményesen zárták, hiszen programjaik nagy része telt házzal zajlott
és célcsoportjuktól – ami a 25-től
mintegy 55-60 éves korosztály, de
természetesen ez alatt és felett is felfedezték őket a színvonalas kultúra
iránt érdeklődők – pozitív vis�szajelzéseket kaptak és kapnak. A

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

programokat elsősorban Selmeczi
Ágnes állítja össze, de rendszeresen
konzultál egyebek között a náluk
helyiséget bérlő művészekkel.
A 2020-as évet a fentiek okán
igazából a Budaörs Fesztivállal
kezdik, és folytatják majd tavasztól
újabb izgalmas művészek bemutatásával és alkalomadtán felfedezésével.
PostART épülete az önkormányzat tulajdona, amit időszakos
meghosszabbítással adott eddig át
használatra a képviselő-testület a
Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesületnek, illetve Selmeczi Ágnes
programszervező cégének. „Önfenntartóak vagyunk, vagyis a rendezvényeinkre nem kapunk önkormányzati támogatást, hanem mi
fizetünk – igaz, igen kedvezményes
összegű – bérleti díjat az épület
hátsó részének a használatáért” –
nyilatkozta lapunknak még 2016ban Ágnes. Ez azóta is így van, de
a felújítás után változhat a bérleti
szerződés tartalma. A felújítás költségeit értelemszerűen a tulajdonos,
tehát az önkormányzat állja. A városházán Nagy Ildikó Emese sajtófelelős megerősítette értesülésünket, hogy mintegy nettó 90 millió
forintot fordítanak erre.
EE
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2040 Budaörs, Budakeszi utca 1/2
www.csakapince.hu
fb.:/ csakapince
… és a CSAKA Pince csapata

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!

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

•

Kibővült meleg reggeli választékkal,
Chef napi ajánlata ebédre,
pikánsságokkal feltöltött delicates részleg,
ILLY kávék,
Rustichella d’Abruzzo házi olasz tésztafélék (Pappardele, Tagliatelle, Fusili, Pene Rigate, Farfalloni, Spagetti normál és bió, Fregola
Tostata,
Don Antonio szósz termékcsalád,
Pödör olajok és balzsamecetek,
Széles nemzetközi- és hazai borválaszték,
Minőségi és különleges whiskey-k,
Hatalmas teaválaszték,
Kanálka: Kézzel készült chutney-kal, változatos zöldségkrémekkel és
sült fokhagymával.
CSERPES; kenhető krémek családja
.....legyél te is Ínyenc!

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLE TI ÜLÉS DECEMBERBEN

várják a Fidesz tagokat
a bizottságokba
Elkezdik a budaörsi távfűtés felújítását abból a
pénzből, amit egy pályázat önrészeként tettek
félre, döntött többek
között a képviselő testület a 2019. december
11-én megtartott ülésén.
A
napirendek
előtt
Wittinghoff Tamás polgármester arról számolt be, hogy
a Budaörs Rádió pályázatát ismét
elutasította a Médiatanács. Mivel
országos hírű szakértők dolgoztak a pályázati anyagon, a polgármester szerint nehéz mással magyarázni az elutasítást, mint
azzal, hogy minden szabad hangot el akarnak hallgattatni.
Majd a polgármester arra
kérte a Fidesz-KDNP frakciót,
hogy jelöljenek delegáltakat a
szakbizottságokba, mert most
mégis úgy gondolja, hogy a pártszövetség (Fidesz-KDNP) választói megérdemlik, hogy azok
a képviselők, akiket a szavazataikkal bejuttattak az önkormányzatba, minden eszközt megkapjanak, hogy képviselhessék őket.
Ezzel pont került az alakuló ülésen kialakult vita végére.
Ezt követően a polgármester felolvasott egy rövid részt az
Európa Tanács Monitoring Bizottságának jelentéséből, mely
egyebek között a magyar jogállamiságot és önkormányzatiságot
bírálja, és Budaörsöt nevesíti az
úgynevezett szolidaritási járulék
címén (tavaly 2,1milliárd forint)
a saját bevételből való állami elvonás kapcsán, mely jogellenes és
ellentétes az uniós elvárásokkal,
ezért az önkormányzatok finanszírozására vonatkozó nyolc vállalás közül hetet egyáltalán nem,
egyet részben teljesít. A polgár-

mester közölte, hogy ennek alapján megfontolják, hogy perújrafelvételt kezdeményezzenek az
ügyben.
A napirendek előtti hozzászólások során Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) azt tudakolta, hogy
a Szent Tarzíciusz egyesület idén
miért nem kapta meg az 5 millió
forint támogatást az önkormányzattól az adventi programokra.
Wittinghoff Tamás azt válaszolta,
hogy azért, mert az önkormányzat nem támogathat olyan civilszervezetet, melynek elnöke képviselő, és idén ez a helyzet állt elő.
Mint mondta, a plébános úrnak
felajánlották más úton a támogatást, de nem élt a lehetőséggel,
azzal az indoklással, hogy már
kevés idő áll rendelkezésre.
A további napirend előtti
hozzászólásokban a képviselők
egyéni körzetükben a lakosság által jelzett kisebb-nagyobb
problémákat jelezték. Így azt,
hogy a helyi kisbusz menetideje
igazodjon a Farkasréti úton az
új fizikoterápia nyitvatartásához.
Hogy az Esze Tamás utcában napok óta nincs közvilágítás. Hogy
a Szabadság út – Szüret utca és
Ibolya utca kereszteződéshez
lámpa kell. Lesz, már megkérték
a közútkezelő engedélyét – válaszolta Lőrincz Mihály műszaki
ügyosztályvezető. Az Őszibarack
utcában, van egy útszűkület ahol
a járdáknak nincs szegélye, és az
autók gyakran nem várják meg
egymást, hanem felmennek a
járdára, ami a gyalogosok számára nagyon veszélyes – forgalmi korlátozással fognak rajta
segíteni. Ahogy az Alsóhatár út
megnövekedett forgalmán is,
ami a szervizútba bekötés következménye. Az Aradi utcánál van
egy beláthatatlan kanyar, ahol
tükörre, egyirányúsításra vagy
parkolási tiltásra lenne szük-

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

ség. A Szép utca és a Maros köz
sarkán is visszateszik az eltűnt
KRESZ táblát. Az Árvácska utcában is megkísérlik havazás esetén
a kisgéppel a hóeltakarítást, de a
főutak előnyt élveznek. Illetve a
Kővirág és az Aranyeső utcában
is meglesz a kért kátyúzás.
A testületi ülés az előző ülésen megválasztott területi részönkormányzatok külsős tagjaink eskütételével kezdődött.
A 68 napirend közül a lakosság szempontjából a fontosabbak:
A képviselő testület módosította
a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról
szóló önkormányzati rendeletet,
a térítési emeléséről döntöttek,
amire az élelmiszer alapanyagok
áremelkedése miatt volt szükség.
A jövő évre is meghosszabbította
az önkormányzat a helyi rendőrséggel fennálló együttműködését,
továbbra is támogatva a rendőrök
budaörsi munkáját, ezen kívül
két közterület-felügyelő fogja
figyelni a kamerás rendszert, és
két rendőr megy a helyszínre, ha
problémát tapasztalnak. Biztosította az önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői
Szolgálat év végi jutalmazásához
szükséges pótelőirányzatot. A
Holdfény Utcai Óvoda esetében
arról döntöttek, hogy egy fél óvodapedagógus álláshely helyett
egy teljes állású gyógypedagógus
kezdheti meg a munkát jövőre.
Jóváhagyták a Budaörsi Latinovits Színházban keletkezett többletbevétel felhasználását, azt az
intézmény fény- és hangtechnikai eszközparkjának fejlesztésére
fordíthatják. A Jókai Mór Művelődési Ház műszaki, technikai
eszközfejlesztésére a város 2,9
millió forintot nyert pályázaton
az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

A városi sportcsarnok használatára 7,24 millió forintot biztosít
a város a 2020. évi költségvetésében. Itt lesz többek között ismét
az Illyés szalagavatója vagy a Budaörs Fesztivált záró koncert, a
VIVART szervezésében.
Mivel az önkormányzat által a
lakótelepi távhőrendszer energetikai korszerűsítésére korábban
benyújtott pályázat elbírálása
irreálisan elhúzódott, átláthatatlanná vált és a pályáztató közel
dupla annyi önrész biztosítását
írta elő, a képviselők úgy döntöttek, hogy nem veszik igénybe
a pályázati támogatást. Ezért a
rendelkezésre álló forrásból az
önkormányzat megkezdi megvalósítani azokat a feladatokat,
amelyek a legfontosabbaknak és
sürgetőbbnek tart a korszerűsítés
érdekében.
Döntött a képviselő testület
arról is, hogy módosítsák a településkép-védelmi rendeletet.
A módosítás több területet érint
a városban, egyik lényeges eleme, hogy korlátozni szeretné az
önkormányzat a lakóépületek
számát a telkek méretéhez viszonyítva.
Úgy döntött a testület, hogy
folytatódjon a Frankhegy területére vonatkozó települési közvetítői – mediációs – eljárás. Ennek
feltételeit is jóváhagyták.
Továbbra is használhatják a
BABtért és a PostARTot működtető vállalkozások a Templom tér
12. sz. alatti helységeket, mivel
szerződésük meghosszabbítására
is igent mondott a testület.
Szándéknyilatkozatot fogadott el a képviselő-testület arról,
hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség egy asztalitenisz-csarnokot építsen a Budafoki utcában.
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NEWS

KONFERENCIATEREM
ÁRAK:
KONFERENCIATEREM (max. 50 fő)
50.000 Ft + áfa/nap
30.000 Ft + áfa/félnap

PEPITA TEREM (max. 15 fő)

30.000 Ft + áfa/nap
15.000 Ft + áfa/félnap

SIKERESEN
ZÁRTUK
2019-et
Már januárban nagyon optimistán írtunk arról, hogy
közel 100 százalékos a Terrapark Kft. által üzemeltett
irodaházak kihasználtsága, és hogy élénk az érdeklődés. Ez most decemberben is igaz.
Ha valaki úgy dönt, hogy elköltözik, hamar találunk a
helyére új bérlőt, illetve akinek lejár a határozott
időre szóló szerződése az jellemzően hosszabbít. A
2019. évi harmadik, őszi Terranews megjelenése óta
például négyen hosszabbítottak és három új szerződést kötöttünk.

Groupe SEB
Raskó Enikő:

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

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

TEREMBÉRLÉSSEL
kapcsolatban érdeklődjön
Wolfné Glasz Erikánál
tel.: 06 23/423-323
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Mikor költöztek a Terra
parkba és miért pont ide?
Cégünk nagyon régen
költözött Budaörsre. 2004 körül béreltünk először irodát a
Terraparkban. Az okát annak,
hogy akkor a vezetőség miért
döntött így, sajnos nem tudom.
Azóta ez a harmadik irodánk
a Terraparkon belül. A költöz
ködések oka a létszámváltozás
volt.
Most
hosszabbítottak.
Felmerült, hogy máshova
költöznek? Miért maradtak
itt? Mennyire elégedettek
a környezettel, a szolgálta
tásokkal, az ár/érték arán�nyal stb.?
Igen, gondoltunk arra,
hogy elköltözünk, de végül a
bérbeadók rugalmasságának

JANUÁR

és segítőkészségének nagy
szerepe volt abban, hogy maradtunk. Ezen kívül nagyon sok
kollégánk, többek között, azért
választott bennünket, mert az
iroda elhelyezkedése számukra kedvező, így természetesen
nem kockáztathatjuk annak a
lehetőségét, hogy őket elveszítsük.
Az iroda kiválasztásában
szempont volt az autópálya
közelsége is, hiszen cégünk
központja Prágában van, így
vendégeinknek, ha autóval
érkeznek, nem szükséges bemenniük a városba.
Kérem, hogy mutassa
be cégük tevékenységét 5-6
sorban.
A Groupe SEB, egy francia
tulajdonú, kisháztartási elektromos és nem elektromos eszközöket gyártó és forgalmazó
világvállalat.
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HOSSZABBÍTÓK:

Gemma
B&D Kft
C    208 m2

Démos

Groupe SEB

Káró Géza:

C   285 m2
hosszabbítás

Honnan és miért, illetve
milyen részlegük költözik a
Terraparkba? Miért pont ide?
A Démos Trade Kft.-nek
eddig nem volt magyarországi
telephelye, azonban a csapat
létszáma és tevékenységünk
miatt mára nélkülözhetetlenné
vált egy iroda megléte. Budaörs
elhelyezkedése optimális távolságra van mindegyik üzletkötőnk lakhelyétől, főként ezért
esett a választás a városra.
Kérem, hogy 6-7 mondatban mutassa be cégük
tevékenységét! Egyrészt a
Terrapark céges bérlőinek,
másrészt, mivel a hírlevél egy
része megjelenik a Budaörsi
Naplóban is, a budaörsi lakosoknak, ami számukra lehet
fontos információ.
A Démos Trade Kft. éppen
idén, 2019-ben folytatja 10.
éve tevékenységét Magyarországon. Az anyavállalat, a 25
éves Démos Trade A.S. Csehországban, Ostravában található,
tevékenységi fókusza a V4-ek:
Magyarország, Lengyelország,
Csehország és Szlovákia. A
magyarországi
leányvallalat
fő profilja a bútorvasalatok értékesítése, amelyet jelenleg 8
területi képviselővel, egy kereskedelmi igazgatóval és egy
termékspecialistával végez. A
Démos Trade Kft. üzletpolitikája szerint viszonteladókkal
és gyártókkal folytatjuk kereskedelmi
tevékenységünket,
magánszemélyek számára nem
történik értékesítés.
Volt-e már a cégnek korábban budaörsi kapcsolata,
érdekeltsége? Mennyire szeretnének belefolyni a város
életébe?
Budaörsi érdekeltségünk
eddig nem volt. Tekintve, hogy
az ország egészében folytatjuk
tevékenységünket, nem kívánunk egy városra fókuszálni
jelenleg.

Budasensor Kft
D1   285 m2
hosszabbítás

Homlok
Építő Zrt
D9   339 m2
bővülés, hosszabbítás

Kőszikla
Baptista
Gyülekezet
D12   304 m2
ÚJ BÉRLŐK:

Hospitech Kft

D11

78 m2

Démos
Trade Kft
D9

129 m2

Well
Pack Kft
D10

34 m2

A cégünk neve első hallásra talán keveset mond, azonban márkáink, – Tefal, Rowenta,
Krups, WMF – közismertek hazánkban, termékeinket sokan
szeretik és használják.
Elmondhatjuk, hogy szinte
minden átlagos magyar család
konyhájában legalább két Tefal
serpenyő van. Saját, Home and
Cook nevű bolthálózattal is
rendelkezünk.
Üzleteink a Premier, Allée,
Europeum,
és
Campona
üzletházakban
találhatóak
meg, webáruházunk pedig a
www.homeandcook.hu név
alatt érhető el.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

HELLO BUDAÖRS!
HELLO TERRAPARK!

Szőnyi Gabriella vagyok, szeretném bemutatni családi vállakozásunkat! Nevünk: butikraktar.hu
Profilunk divatárú nagykereskedés. Márkás ruhákat, cipőket, táskákat kínálunk férfiaknak, nőknek, gyermekeknek.
Kereskedésünk elsősorban viszonteladókat vár, de örülünk az
egyéni érdeklődöknek is.
Hogy miért pont Budaörs?
Mert itt pezsgő az üzleti élet, jó a megközelithetőség.
Miért pont a Terrapark?
Mert a városon belül jó helyen van és ez egy minden
igényt kielégítő irodakomplexum. Mert évekig a szomszédságában teniszeztem és mert reményeink szerint az itt dolgozó
hölgyek, urak potenciális vásárlóink lesznek 
Egyéni megállapodás szerinti kedvezmény az irodaparkban dolgozóknak! Jövőre tervezzük az online értékesítés indulását. Várunk mindenkit szeretettel, márkás árukkal és kedvező árakkal!
Érdeklődni: 06 (70) 424-1117

BIZTOS
PARKOLÓHELY
KEDVEZMÉNYES ÁRON

A Puskás Tivadar út
mentén található murvás
parkolóban, bármelyik irodaépülettől maximum 200
méter távolságra kínálunk
lehetőséget, hogy ne kelljen az utcán parkolóhelyet
keresgélni. Bárki bérelhet
tőlünk parkolót, rendkívül kedvező áron, de a
saját bérlőink az alapárból
további kedvezményt kapnak. Hívjanak bennünket a
táblán is látható 0623/ 423
323-as telefonszámon és
rövid idő alatt szerződést
köthetünk, és máris megkapják a belépőkártyát a
sorompó nyitásához.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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Január
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KEDD
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Szerda
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KECSKESA JT TAL
Egyik fontos téli vitaminforrásunkhoz ajánlunk most
receptet, a céklához. A cékla
segít a vérképzésben, a vérnyomás csökkentésében, az
Alzheimer-kór megelőzésében és a megterhelő sportolás előtt is kiváló energiát
biztosít számunkra.
Hozzávalók:
•
1kg cékla
•
1 póréhagyma
•
szárított kakukkfű,
só, bors
•
6db csirkecomb
•
20dkg kecskesajt
•
fél dl víz
•
olaj

Elkészítés:
A céklát előző este meghámozzuk, felkockázzuk és
félkeményre főzzük. Másnap
egy tepsibe belerakjuk a céklákat, vastag karikákra vágott
póréhagymát, és meglocsoljuk olajjal, sóval, borssal és
szárított kakukkfűvel. Fél dl
vizet aláöntünk és ráfektetjük
a besózott csirkecombokat.
Alufóliával letakarjuk. 220°Con pároljuk egy óráig, majd a
fóliát levesszük, a céklás részt
megkavargatjuk, végül a csirkecombokat ropogósra sütjük. Sütőből kivéve megszórjuk kecskesajttal és tálaljuk.
Jó étvágyat!
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KORSZERŰ ÉRSEBÉSZE TI MŰTÉ TEKKEL
BŐVÜL AZ EGYNAPOS REPERTOÁR

CÉKLÁS,
PÓRÉHAGYMÁS

CSIRKECOMBOK

16+

Tapasztalt szakorvossal
erősít a budaörsi rendelő
Hiányszakmában igazolt
európai tapasztalatokkal
rendelkező szakorvost a
Budaörsi Egészségügyi
Központ. Dr. Kapus Zoltán
érsebész a társadalombiztosítás által finanszírozott körben és azon kívül is fogad
betegeket. Érkezésével az
egynapos sebészeti részlegen végzett műtétek átfogó
kínálata lézeres és ragasztásos visszérműtétekkel bővül.
Nemrég kezdte meg érsebészeti rendelését Budaörsön, kicsit már beleszagolt az intézmény
levegőjébe. Milyen tapasztalatai
vannak?
Kellemesek az első benyomások.
Érezni az embereken, hogy vártak egy ilyen rendelésre. Megvan
a beutalójuk, hozzák magukkal
a korábbi kivizsgálások papírjait. Flottul lehet ezeket a betegeket
vizsgálni. Találkoztam néhány
olyan pácienssel is, akinél sürgős
beavatkozás, érműtét vált szükségessé. Összességében a kezdeti
benyomások nagyon pozitívak, a
kollegák segítőkészek.
Az angiológia viszonylag új.
Az angiológia és az érsebészet – a
kettő együtt mozog – igazából az
1950–60-as években kezdődött.
Az angiológia az ér belgyógyászatával foglalkozó terület, az érsebészet a szakmának a műtéti tana.
Az utóbbi az egyik leggyorsabban
fejlődő tudománnyá vált az intervenciókkal: az erek tágításával,
sztentelésével (hálós szerkezetű
implantátum beültetésével), illetve
a hibrid műtétekkel.
Ugyanakkor hiányszakma is
az érsebészeké.
Valóban kevés van belőlünk. Saj2020.

nos a képzési rendszer olyan volt,
hogy a középkorosztályból nagyon
kevesen maradtak aktív érsebészek. A fiatalok már egyre többen
választják ezt a területet, és államilag is támogatást kapnak a képzés
során. Ezzel együtt továbbra is hiányszakma a miénk.
Mi mozgatja a fejlődést?
Nagyon sok cég nagyon sok pénzt
és munkát fektet a korszerű eszközök fejlesztésébe. A mai világban
fejlett technikákkal lehet az ereket
tágítani és sztentelni, nyitott műtéteket lehet kiváltani a nyaki ér, de
akár a hasi, illetve a végtagi erek területén is. Érszűkületes betegeknél
például ultrahangvezérelten lábháti megközelítésből, illetve a lágyékból tudunk lábszári ereket tágítani,
sztentelni, amivel végtagokat lehet
megmenteni, csökkentve az amputációs rátát, ami még mindig nagyon magas Magyarországon.
Tekintsük át az érsebészet fő
célterületeit!
Elsőként említem az érszűkületet,
mint az egyik leggyakrabban előforduló betegséget, ami az érsebészet számára a nyaki ereket, a végtagi ereket és a hasi ereket jelenti. A
másik nagy terület az értágulatok.
Ezek leggyakrabban a hasi érnél
fordulnak elő, de a térdhajlatban
és a nyaki érnél is, valamint a hasban található kisebb erek területén is. A nagy veszély a repedés:
bizonyos nagyság fölött operálni
kell. Régebben a problémát nyitott
műtétekkel oldottuk meg, újabban
úgynevezett sztentgraftokkal dolgozunk. A harmadik kategória a
vénák sebészete. Itt főleg visszerességgel találkozunk. A legkorszerűbb endovaszkuláris (éren belül
végzett) beavatkozások esetében
– ide tartozik a lézeres vagy rádiófrekvenciás, valamint a ragasztásos
módszer – már nem kell az eret kivágni és kihúzni, elég csak elzárni.

JANUÁR

Ezeket a beavatkozásokat NyugatiEurópában közintézményekben is
alkalmazzák, nálunk egyelőre csak
a magánszférában terjedtek el.
Nincsen mögöttük társadalombiztosítási finanszírozás.
Az endovaszkuláris visszérműtéteket Magyarországon eddig nem fogadták be az egynapos sebészetben
végezhető beavatkozások közé,
így csak magánellátás keretében
végezhetőek. Pedig jó lenne, ha finanszírozást, „HBCs-pontszámot”
kapnának rájuk az intézmények,
amiből ki lehetne gazdálkodni az
ellátást. Korábban dolgoztam Angliában, ott nagyon hamar rájöttek,
hogy az állami intézményekben is
rentábilis finanszírozni ezeket az
ellátásokat. Közben nálunk is egyre
elterjedtebbek a lézeres vagy rádiófrekvenciás visszérműtétek – a magánkórházakban. Sok beteg azért
vállalja a költségeket, mert így műtét után két órával az otthonába távozhat, egy-két nap után újra dolgozhat, és a beavatkozás lehetséges
szövődményei is minimálisak.
Budaörsön milyen beavatkozásokra lesz lehetőség?
Az ambuláns ellátásban a seprűvénák lézeres kezelésére nyílik mód,
ami jobb, mint az injekciós megoldás. Egynapos sebészetben az
említett lézeres és ragasztásos visszérműtétekre készülünk. Minden

Városháza

Közélet

Üzlet

DR. KAPUS
ZOLTÁN
FŐORVOS
kedden 16 és 19 óra között
fogadja a betegeket a járóbeteg-ellátásban, ezen
belül páros heteken NEAKfinanszírozott érsebészeti
rendelést tart, páratlan
heteken érsebészeti
magánrendelést visz.
Minden rendelésén soron
kívül látja el a diabéteszes
láb szindrómával érkező
pácienseket. Lábszárfekélyambulancia minden hónap
első rendelésén lesz.
Vizsgálatra bejelentkezni,
időpontot egyeztetni a
szakrendelő betegirányítójában lehet telefonon (06
23 445 480, 06 23 445 481)
vagy személyesen.
adott, hogy ezek az operációk Budaörsön felpörögjenek. Az egyszer
használatos eszközöket beszereztük, a lézerek rendben vannak, az
ultrahang készen áll, a műtéti háttér
hiánytalan, a műtőszemélyzet mindent tud. Januárban már lézeres
visszérműtéteket fogunk csinálni!
Mindenki számára a sebészeti beavatkozás a jó megoldás?
Nem, sok esetben megfelelő a konzervatív kezelés. Aki például több
mint kétszáz métert el tud menni,
annak gyógyszeres kezelést, járásgyakorlatokat javasolunk rendszeres kontroll mellett. Csak akkor
végzünk érfestést, illetve érsebészeti beavatkozást, ha már előrehaladott az érszűkület.
Mivel tarthatjuk karban ereink állapotát?
A fő veszély a dohányzás! Magyarországon a dohányzás népbetegség, elhagyása az egyik legfontosabb dolog, amit tanácsolni tudok.
Lényeges a testmozgás, ami lehet
akár egy rendszeres séta is. Ez a
kettő nagyon fontos! Mellettük
persze szükséges az egyéb betegségek – főleg a cukorbetegség és
a magas vérnyomás –, valamint a
koleszterinszint karbantartása.
Révész Gábor
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„FÁ JLALJUK A TÖRTÉNTEKE T, ÉS MINDENT
MEGTESZÜNK A BE TEGEK JAVULÁSÁÉRT ”

Rutineljárás
okozta a bajt
Rutin beavatkozásnak
számító szürkehályogműtétek után alakult ki
szövődmény tizenkét
betegnél a nem megfelelő sterilitás miatt a
budaörsi egynapos
sebészeten december
végén. Az érintettek
közül többeknek látásromlással kell számolniuk operált szemükön. A
Budaörsi Egészségügyi
Központ elnézést kért
az elrontott műtétekért, és mint mondják, a
betegek mellett áll
lábadozásuk során.
A 2019. december 12-i
műtéti napot követően tizenkét beteget kellett egyszer
vagy többször újraoperálni a budaörsi egynapos sebészet kötelező háttérintézményében, a budai
Szent János Kórházban. Az érintett páciensek gondozását a kórház osztályvezető főorvosa, az
eredeti műtéteket is végző dr.
Gombos Katalin folytatja.
A budaörsi intézmény a tünetek jelentkezésekor a műtők tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette, és értesítette a Nemzeti Népegészségügyi Központot
(NNK). A szövődmények okáról
az intézmény az NNK elsődleges
vizsgálatának lezárultával, január
elején informálta a közvéleményt.
Eszerint a kérdéses napon a
személyi higiénés protokollok
végrehajtása nem volt megfelelő,
a műtőbe olyan – egyébként közönséges – baktérium került, ami
a műtéti sebekbe jutva gyulladást
okozott.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

„Fájlaljuk a történteket, és
mindent megteszünk a betegek javulásáért” – mondta el a
Budaörsi Naplónak dr. Gamal
Eldin Mohamed, az intézmény
orvos igazgatója. – „Egynapos
sebészetünk 2004 óta működik,
évi 2500–3000 műtétet végzünk
kilenc szakmában, infrastruktúránk kiemelkedő, a legjobb teamek operálnak nálunk, korábban
ilyen eset nem fordult elő. A hatóság utasítása alapján a szakmai
protokollokat és az ellenőrzést
kell szigorítanunk, fokozva a
betegbiztonságot” – tette hozzá
a vezető, aki szerint a vizsgálati
eredmények egyértelműen cáfolják azokat a spekulációkat, amelyek látványos hanyagságról vagy
éppen csatornaszag észleléséről
szóltak. A bajt egyértelműen az
okozta, hogy a műtőben lévők
megszokásból dolgoztak, túlzottan is bíztak a több ezerszer
hatásosnak bizonyult rutineljárásokban. A vezetőség tájékoztatása szerint az egyéni felelősségek
tisztázása jelenleg is zajlik.
A budaörsi egynapos sebészet
Magyarországon szokatlan nyíltsággal maga hozta nyilvánosságra a történteket és a hatósági vizsgálat eredményét. „Fontos, hogy
ilyen esetben szabályszerűen járjunk el, ez részünkről és háttérintézményünk, a János Kórház részéről is így történt. De legalább
ilyen fontos, hogy humánusan
álljunk a kérdéshez” – emelte ki
Gamal Eldin Mohamed.
A kárvallott betegeket az intézmény személyes egyeztetésre
hívja, felajánlva további segítségét. Az egynapos sebészeti tevékenység az előírt intézkedések
megtétele után előreláthatólag
még januárban folytatódhat Budaörsön.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

Sport

budaörsi
latinovits
színház
01. 15. • sze 18.00
SZELLEMIDÉZÉS –
ŐZE LAJOS
Helyszín: major
01. 17. • p 19.00
ELEKTRA
01. 18. • szo
10.00 és 13.00
A TITOKTÜNDÉR
Helyszín: VIK
01. 18. • szo 19.00
KOLDUSOPERA
01. 25. • szo 11.00
JACK, A MEGMENTŐ
Helyszín: VIK
01. 26. • v 11.00
LILIOMFI
01. 28. • k 19.00
KOLDUSOPERA
01. 31. • p 19.00
A SÖTÉTSÉG HATALMA
02. 01. • szo 19.00
KOLDUSOPERA
02. 02. • v 20.00
LILIOMFI
02. 07. • p 19.00
EGEREK ÉS EMBEREK
02. 15. • szo 19.00
VACSORA
ÖT SZEMÉLYRE
Helyszín: major
02. 22. • szo 18.00
ALIZ!
bemutató előadás
02. 23. • v 14.00
ALIZ!
02. 25. • k 19.00
A SÖTÉTSÉG HATALMA
02. 26. • sze 19.00
KOLDUSOPERA
02. 28. • p 19.00
VACSORA
ÖT SZEMÉLYRE
Helyszín: major
02. 29. • szo
11.00 és 14.00
A TITOKTÜNDÉR
Helyszín: VIK

www.latinovitsszinhaz.eu
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TAKÁCS HA JNALKA DIE TE TIKUS

Életmódváltozási tanács
Január 5-én teltházas
közönség előtt tartott előadást a Közösségi Házban
a népszerű budaörsi dietetikus, Takács Hajnalka a
sikeres életmódváltás titkáról. Elsősorban az étkezések mennyiségéről és
összetételéről beszélt,
mellyel az egészséges
életmódot a táplálkozás
felől meg lehet valósítani.
De szót ejtett a testmozgás fontosságáról is.
Előadása elején a dietetikus
elmondta, Magyarország
felnőtt lakosságának 67 %-a túl
súlyos, és a nagyrészt az elhízásra
vezethetők vissza a szív- és érrend
szeri, illetve daganatos megbete

gedések, valamint a szintén népbe
tegségnek számító cukorbetegség
és a magas vérnyomás. A kevés
mozgás, illetve a dohányzás és az alkoholfogyasztás is növelik e betegségek kialakulásának esélyét.
Az egészségtelen táplálkozásra
jellemző a túlzott energiabevitel
(túl sok cukor és zsír), illetve a kevés zöldség és gyümölcs kevés
fogyasztás. Ezért nincs szükség
különleges diétákra ahhoz, hogy az
ember egészségesebben étkezzen,
illetve fogyni tudjon. A titok csupán abban rejlik, hogy csökkenteni
kell a kalóriabevitelt (nők esetében,
aki súlyát tartani szeretné, a napi
szükséglet 2000 kcal, fogyni vágyók
esetében 1200-1500 kcal, férfiaknál
2500 kcal, illetve 1500-1800 kcal).
És ehhez nem szükséges különleges és drága alapanyagokat megvásárolni, sem koplalni, hiszen
napi ötszöri étkezés az, ami ideá-

lisnak tekinthető.
Fontos, hogy ébredés után legkésőbb egy órával reggelizzünk.
A reggeli a legfontosabb étkezés,
melynek összeállításában, ahogy
minden étkezésnél jellemzően, az
ún. okostányér sémát kell követni,
mely szerint hozzávetőlegesen az
étel negyedrészt álljon zöldségekből, negyedrészt gyümölcsökből,
illetve szintén negyedrészt szénhidrátokból, negyedrészt fehérjékből. Ezen kívül napi két liter folyadék fogyasztása ajánlott nők, illetve
2,5 liter férfiak esetében. Elégtelen
folyadékbevitel következtében fejfájás, szédülés, koncentrációzavar
léphet fel.
Két főétkezés között a kis étkezések (tízórai, uzsonna) hozzájárulnak a napi 400-500g zöldség-gyümölcs bevitelhez, ami a betegségek
megelőzését célzó táplálkozás
minimum mennyisége. De mivel

2040 Budaörs,
Budapesti út 106.
+36 20 617 6156
foglalas@iconbuda.com
www.iconbuda.com
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ezekben csak szénhidrát van, mellette egy kevés fehérjét, némi zsírt
(például magvak) is kell enni, melyek lassítják a felszívódást.
Az ebédről Takács Hajnalka
elmondta, az összetételén kívül nagyon fontos annak időpontja is, 11
és 1 óra között ideális, ha ennél később kerül elfogyasztásra, szervezetünk tartalékot képez egy részéből.
A vacsora ideális időpontja este 6
óra körül van.
Az egészségesebb életmódhoz
a fizikai aktivitás is hozzá tartozik,
heti 150 perc kardiotevékenység
ajánlott, elsősorban nem is a fogyás,
hanem a szív- és érrendszer karban tartása érdekében.
A teljes cikket megtalálják
honlapunkon:
https://budaorsinaplo.hu/takacshajnalka-dietetikuseletmodvaltozasra-vonatkozotanacsai/
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ICON INKÁBB EXKLUZÍV VACSORAKLUB,
MINT É T TEREM

Sport

Január 19. vasárnap 10:00

Csokibár: FARSANG

ICON születik
„Miért Budaörs? Talán ez a legelső kérdése minden budapesti gasztronómiával foglalkozó kollégámnak”
– mondja Szigeti Kristóf a budaörsi ICON étterem
tulajdonosa. „Amellett, hogy városunk a nyugat-budai
agglomeráció legfelkapottabb települése, sajnos még
mindig a főváros belső kerületeibe kell utaznunk,
hogy csúcsgasztronómiával találkozzunk.
Az ICON a környéken korábban nem látott minőséget
hozza. A japán ételekben ismert ízeket modern,
európai elkészítési módokkal vegyítjük.

Múltunk Paragrafus

a Budai Bábszínház előadásában

Belépő: 800 Ft egységesen

Január 20. hétfő 19:00

Művészetek:
CARAVAGGIO MŰVÉSZETE
Előadó: Gimesy Péter

A belépés ingyenes!

Január 22. szerda 19:00

Magyar Kultúra Napja
TÁNCHÁZ
a Budapest Mezőség Band vezetésével

A belépés ingyenes!

Január 29. csütörtök 19:00

Filmklub: BOLTI TOLVAJOK
(japán krimi-dráma, 121 perc, 2018)
A belépés ingyenes!

Február 3. hétfő 19:00

Világjárók: MAGAS – TÁTRA
Előadó: Dr. Kozári Karina túravezető

A belépés ingyenes!
Az éttermet Szigeti Kristóf vezeti, ő szolgál fel, az ételeket pedig
a komoly szakmai múlttal rendelkező Botos Tamás álmodja meg
és készíti el. A vacsoratérbe belépve egy teljesen nyitott látványkonyhát és mindössze öt asztalt találunk. „Nem szeretnénk semmit
elrejteni, sőt, büszkén mutatjuk be az ételek elkészítésének
minden lépését. Nem gyakran lehet bepillantani vendégként
egy profi konyhába, nálunk erre nem csak lehetőség van,
hanem a vacsora szerves része” - meséli Kristóf.
Az étterem teljes felszerelését a Coninvest Konyhatechnológiai cég
biztosította. A cégnél, ahova Kristóf szinte haza jár, nagy örömmel
fogadták, hogy a belvárosi éttermek után, végre megnyitja saját
éttermét Budaörsön. „Igazi lokálpatrióta vagyok, nekem nagyon
fontos, hogy a helyi vállalkozások támogassák egymást, így nagy
szerencsém van, hogy az ország legjobb konyhatechnológiai cége
a szomszédban van”- teszi hozzá.

Február 4. kedd 19:00

Dumaszínház:
APRÓBETŰS RÉSZEK
Kovács András Péter önálló estje,
vendég: Szabó Balázs Máté

Belépő: 3.900 Ft

Február 9. vasárnap 10:00

Csokibár: A VAJASPÁNKÓ
a Babos-Bábos Társulat előadásában

Belépő: 800 Ft

Február 10. hétfő 19:00

Filmklub: KONTROLL NÉLKÜL

Az ICON inkább exkluzív vacsoraklub, mint étterem a maga
tíz férőhelyével. Hasonló helyet
nemcsak hogy a környéken, de
még Budapesten sem igazán
lehet találni. Kristóf és Tamás
egy igazán intim közeget
teremt Budaörs fő útján,
amit bármelyik belvárosi létesítmény megirigyelhetne.

(német dráma, 118 perc, 2019)
A belépés ingyenes!

Kristóf és Tamás szerdától vasárnapig várja
az ínyenc vacsorázni vágyókat a Budapesti úton a sejtelmes
piros táblával kivilágított éttermükben.
Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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szereplők
SPOLARICS ANDREA ILYÉS RÓBERT
TAKÁCS KATALIN BOHOCZKI SÁRA
BÖRÖNDI BENCE BREGYÁN PÉTER
MÁRFI MÁRK e.h. FRÖHLICH KRISTÓF e.h.
PÁDER PETRA CHOVÁN GÁBOR
FŐGLEIN FRUZSINA m.v.
rendező
TENGELY GÁBOR
bemutató
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TIBI TÖRTÉNE TE FOLY TATÓDIK…

… DE MOSTANTÓL MÁR
NEM LAPUNK HASÁBJAIN
„MINDENKI MEGHIT TEN ÁLLT A FA ELŐT T ”
Sorozatunkban egy köztünk élő, igen aktív mozgássérült fiatalember
életét követtük nyomon
2019-ben, hónapról
hónapra. Elérkeztünk a
befejező részhez. A december Debreczeni Tibor
számára is az adventről
és a karácsonyról szólt,
de az év végén még egy
kiállításra is eljutott.
Megérkezett a december, az
év utolsó hónapja. Az első
napokban az időjárás is téli fordulatot vett, megjelentek a reggeli
mínuszok és nappal sem emelkedett nulla fok fölé a hőmérséklet.
Másodikán leesett az idei első hó,
sokan örültek neki, mert egyre ritkábban látunk havat. Nekem is
tetszik a havas táj, de amikor esik,
pár napig szobafogságra vagyok
ítélve, aminek már viszont nem
nagyon örülök. Elsején megkezdődött az adventi időszak, szüleimmel meggyújtottuk az adventi
koszorún az első gyertyát. Azon a
délutánon elmentem a Jókai Mór
Művelődési Házba megnézni a Piros Rózsa Dalkör téli műsorát.
Szeretem a népdalokat, csárdásokat és a szép magyar nótákat.
Olyan szépek a hallgatós nóták is,
szinte sírni lehet rajtuk, nem hiába
mondják, hogy sírva mulat a magyar. A közönség együtt énekelt a
művészekkel, jó volt a hangulat.
Ha tehetem, mindig elmegyek a
rendezvényükre.
December 6-ra meghívás
kaptam a ROLL NATURAL MIKULÁS NAPI CSAPATÉPÍTŐ
PROGRAMRA, akikkel szoktam
kirándulgatni. Jól fel kellett öltözni, mert nyirkos, ködös idő volt.
A Vörösmarty téren találkoztunk
egy kis bárban. Első órában játszottunk egy jót, kipróbáltunk egy

pár társasjátékot. A játékok közben jó hangulat kerekedett, sokat
nevettünk. Majd megebédeltünk,
közben folytatódott a beszélgetés
és a jókedv. Ha már ott voltam a
Vörösmarty téren, egy kicsit körbenéztem a vásárban.
Egyik délután elmentem a budaörsi színházba és megnéztem
egy karácsonyi darabot, a Dió-

mény, az egész házat a finom mézeskalács illata lengte be, közben
karácsonyi dalokat hallgatunk. A
hónap második szerdáján, mint
már pár éve, most is meglátogatott minket a Tulipán Kvartett
népdal együttes. Szép karácsonyi
dalokat énekeltek. Ha valamelyik
népdalt ismertük, mi is bekapcsolódtunk. Jó hangulatban telt

törőt. Már régen meg akartam
nézni, de eddig mindig kimaradt
az életemből. Következő szerdán
a Dumaszínház előadását láttam,
ahol fellépett Aranyosi Péter és
Badár Sándor. A karácsonyi készülődés közben jó volt kikapcsolódni egy kicsit, szeretem a jó
humort.
A budaörsi felnőtt napközivel
az egész hónap adventi hangulatban telt. Sütöttünk mézeskalácsot,
mindenki besegített valamibe.
Valaki begyúrta a tésztát, volt,
aki nyújtotta, én a szaggatásban
vettem rész. Ahogyan sült a süte-

el a délelőtt. Egyik nap moziban
voltunk, megnéztünk a Jégvarázs
című rajzfilmet, így tovább hangolódtunk az ünnepekre. Eközben
készültünk a napközis karácsonyi
műsorra. Hónap közepén részt
vettem a Máltai Szeretet szolgálat
élelmiszer adomány gyűjtésében,
az Adni öröm! programban. Az
emberek megérezték az akció lényegét, sok-sok doboz tartós élelmiszer gyűlt össze.
December harmadik hete nekem már a karácsony jegyében
zajlott. Először részt vettem a Budaörsi Mozgássérült Egyesület,

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

karácsonyi évzárón, ahol fellépett
a Tulipán Kvartett, az egyesület
vezetője, Judit értékelte az évet.
Erzsi szép ünnepi beszédet mondott s közben jóízűen elfogyasztottuk a finom ételt, amit Ibolya
készített. A következő rendezvény
a Pető Intézet karácsonyi ünnepsége, szerencsére jó idő volt és oda
is el tudtam menni. Végre tudtunk
beszélgetni egy kicsit, most nem a
tornára kellett figyelni. A hét utolsó munkanapján a budaörsi felnőtt napközivel tartottunk meg a
karácsonyt. Mindenkinek eljöttek
a szülei, testvérei, úgy ünnepeltünk, mint egy nagy család. Most
egy videóval készültünk, amiben
karácsonyi Activity-t játszottunk.
Ünneppel kapcsolatos szavakat
kaptunk, azokat kellett elmutogatni, majd lerajzolni és a vendégeknek kellett kitalálni. A legvégén
közösen elénekeltük a Mennyből
az angyalt.
Mint mindig, most is nálunk
volt a családi karácsony. Eljött
hozzánk a húgom a családjával.
Szent napján együtt díszítettünk
fel a fenyőfát. Megszavaztuk, hogy
vacsora előtt jöjjön meg a Jézuska, mert mindenki kíváncsi volt,
hogy mit hozott neki. Megszólalt
a csengő és mindenki felszaladt az
emeletre. Karácsonyfa alatt telistele volt ajándékkal, sötétben szépen világított a fa. Közben halkan
szóltak a szép karácsonyi dalok.
Mindenki meghitten állt a fa előtt.
Alig vártuk, hogy kicsomagoljuk
a dobozokat. Én kaptam egy szép
pulóvert és egy Bluetooth hangszórót. Sietni kellett, mert már az
ebédlőben várt a megterített asztal. Karácsony másnapján eljött a
sógorom családja is, így egy igazi
nagy család lettünk. Évente egyszer mindig sikerül összehozni a
találkozót.
Megbeszéltük, hogy egy közös
program keretében ellátogatunk a
Szépművészeti Múzeumba.
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KATA vagy munkaviszony
Évek óta egyre népszerűbb a KATA adózás,
mely 12 millió forintig
szinte adómentessé
teszi a jövedelemszerzést. Mivel a KATA
nagyon népszerű és
rendkívül kedvező, az
adóhatóság igyekszik a
visszaéléseket kiszűrni.
A visszaélések fő iránya
a munkaviszony KATA
jogviszonnyá alakítása.
A nyugdíj-, és egészségbiztosítási szempontból az 50.000.- Ft
KATA fizetése 98.100.- Ft jövedelemnek felel meg, a 75.000.- Ft
KATA fizetése 165.000.- Ft jövedelemnek felel meg. A nyugdíj
előtt álló „katásoknak” érdemes
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a magasabb összegű járulékot
fizetni. Akinek van főállása, vagy
nyugdíjas, az 25.000.- Ft KATÁ-t
fizet, viszont erre semmilyen
ellátást nem kap. A katásokra
a NAV a jövőben várhatóan nagyobb figyelmet szentel, bár
2020-a ellenőrzési tervük még
nem ismert.
Tekintettel arra, hogy egy munkáltató számára jóval nagyobb
költséget okoz munkaviszonyban foglalkoztatni valakit, mint
egy KATA adózót megbízási
viszonyban, a NAV az ellenőrzések során odafigyel arra, hogy
a KATA adózó valójában nem
munkaviszonyban áll-e.
Az elhatárolás szempontjait
maga a jogszabály, a 2012. évi
CXLVII. tv 14.§-a szabályozza.
Ahhoz, hogy egy ellenőrzés
során a NAV-nál tisztázzuk magunkat, bizonyítanunk kell,
hogy az alábbi feltételekből
legalább kettő igaz ránk:
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Juttatása

Ceruzakép

nem kizárólag személyesen végezhettük a tevékenységet;
a munka rendjét is magunknak
határozhattuk
meg;
az éves bevételünknek
legalább a felét nem olyan
partnertől szereztük, akinek az adott évben több
mint 1 millió forintot számláztunk;
akitől az 1 millió forint feletti bevételünk származott, nem adhatott utasítást, hogyan végezzük a
tevékenységünket;
a tevékenységet saját tulajdonú helyiségben végeztük;
az ehhez szükséges eszközök is a mieink, vagy
legalábbis nem az adta nekünk használatra, akitől a
legalább 1 milliós bevétel
származott;
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A KATÁ-soknak érdemes áttekinteni, hogy valóban megfelelnek-e az előírásoknak, nehogy
egy esetleges ellenőrzés során
szembesüljenek problémával.
Ehhez érdemes könyvelői segítséget is igénybe venni.
Boldog új esztendőt kívánok!
Dr. Moravcsik Krisztina
www.moravcsik.hu

A decemberi megfejtés: Eredményekben gazdag
új évet kíván, Teri néni étterme.
Akik a Friedmann ház / Teri néni étterme 3000és azt szerkesztőségünkben (!) átvehetik: Szűcs
Albert és Nagyné Kreisz Borbála
2020-ban a megfejtők között a Jókenyér 2x3000



forintos ajándékutalványát sorsoljuk ki!

Névelő

 

a katás vállalkozás egyik
kisadózó
tagja
sem
főállású kisadózó, és a
bevételüknek
legalább
a fele olyan adóalanytól
származik, ahol a naptári
éven belül nem volt a
kisadózóknak
főállású
munkaviszonyuk vagy nem
kiegészítő tevékenységnek
minősülő társas vállalkozói
jogviszonyuk.

3000 forintos étkezési utalványát nyerték
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100 népszerű termékünk
árát csökkentettük
A mi újévi ígéretünk és egyben ajándékunk az, hogy 2020-ban
a legkedveltebb IKEA termékek közül több mint 100 árát
csökkentettük. Micsoda kezdet az új évre!
Nézd meg ajánlatainkat és válassz te is kedvenceid közül
most még alacsonyabb áron!

Órákig lehet bámulni az új
Opel Corsa külsejét...

De jobb vezetni.
AZ ÚJ OPEL CORSA

A WLTP mérési ciklus szerint kombinált használat esetén a belső égésű motorral felszerelt Corsa üzemanyag-fogyasztása 4,0–6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása 105–140 g/km.
5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia max 100.000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új
járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3évig, de legfeljebb 100.000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik
következik be hamarabb) terjed ki.
2019. november 1. és 2022. szeptember 30. között vásárolt autók mellé az Uniqa 3D Opel csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítását adjuk ajándékba. A biztosítás részletes ismertetése és feltételei: www.opel.hu/uniqa
Az új Corsa bevezetési kampánya konkrét, készleten lévő vagy érkező 120 db autóra vonatkozik, melyek elérhetősége kereskedésenként eltérő lehet. Az egyedi ajánlatokért kérjük, hogy forduljon márkakereskedéseinkhez.
A képen látható autó illusztráció.

