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Metróvas

Kellemes ünnepeket kívánunk!

a gyógyulás
a pontos
diagnózissal
kezdődik!
Endokrinológia
Kardiológia
Mammográfia
MR, ct
gasztroenterológia
Ultrahang

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.

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

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

DIAGNOSZTIKA KÖZPONT

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

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

Érvényes 2021.12.24-ig, ill. a készletek erejéig.

KIEMELT AJÁNLAT

LEVEHETŐ KAPUCNI

VÍZTASZÍTÓ
FELSŐRÉSZ

VÍZÁLLÓ, SZÉLÁLLÓ,
LÉLEGZŐ

HELLY GRIP
KÜLSŐ TALP

Coastal férfi kapucnis téli kabát

Calgary férfi téli bakancs

Vízálló, szélálló, remekül lélegző és kiváló hőtartású anyagból,
klasszikus design-nal kialakítva készült. [6480144]

Víztaszító felsőrésszel, rendkívül kényelmes EVA talpbetéttel és kiválóan tapadó
Helly-Grip külső talppal készült. [3280121]
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ÉVZÁRÓ INTERJÚ WIT TINGHOFF TAMÁS POLGÁRMESTERREL

„Az idei négymilliárdos elvonást
csak azért vészeltük át, mert előrelátóan
gazdálkodtunk az előző években”
„Az Orbán kormány
olyan mértékben folytat
önkormányzat ellenes
politikát, hogy polgármesterként nem is
tehetnék mást, mint
hogy a változásnak szurkoljak, s tegyek is érte”
– mondja Wittinghoff
Tamás polgármester a
vele készült évzáró
interjúban. Teljes áttekintés helyett azonban
csupán néhány, fontos
kérdést emeltünk ki.
A legutóbbi közmeghallgatásról szóló cikkünk címét, hogy
„közbeolvasás” te magad mondtad ott, kicsit már kiakadva a
hozzászólók stílusán. Mit gondolsz, miért voltak ennyire ingerültek az itt felszólalók?
A közmeghallgatás eredeti funkcióját bénítja meg és veri
szét az a gyakorlat, hogy kizárólag
egyetlen téma érintettjei uralják a
terepet, és ugyanazt a problémát
adják elő sokan újra és újra, ráadásul nagyon hosszan, újabban
már felolvasva. Sértő és valótlan
kijelentésekkel fűszerezve. Jelesül
a Frankhegyen élők helyzetéről
van. Miközben a város lakói joggal aggódnak az építési szabályok
könnyítése, s a kedvezőbb ÁFA
miatt kialakuló építési láz miatt,
valóban azt látjuk, hogy elképesztő ütemben nőnek ki a házak a földből anélkül, hogy abba
az önkormányzatnak beleszólása lehetne. Még az engedélyeket
sem láthatjuk, igaz, már nincs
is engedélyezési eljárás. Hosszú
évtizedekre visszamenő, még a
rendszerváltás előtti időkben gyökerező problémát görgetünk magunk előtt a Frankheggyel. Még
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a tanácsi időben lett belterület és
üdülőövezet egy totálisan rendezetlen, infrastruktúra nélküli terület. Tipikus példája annak, ahogy
nem szabad övezetet átsorolni.
Természetes, hogy itt a telekárak
jóval alacsonyabbak, mint Budaörs rendezett, infrastruktúrával
ellátott, kiszabályozott területein.
Sokan abban bíznak, hogy a szükséges teljes infrastruktúra gyorsan
és részben közpénzből épül majd
ki. A baj „csak” az, hogy több
ezer ingatlanról van szó és soksok milliárd fejlesztési igényről, a
műszaki problémákat, a forgalom
növekedés részleteit nem is említem. Tényleg, őszintén átérzem
a tulajdonosok helyzetét, de az
önkormányzatnak az egész város
érdekeit kell néznie, s a szakemberek véleményére kell alapozniuk.
Amikor egy közvélemény kutatás
során megkérdeztük a budaörsieket, hogy a meglévő intézményeinket fejlesszük-e vagy a frankhegyi infrastruktúrát, 93.6 százalék
az előzőre voksolt. Ehhez nincs
mit hozzátenni. Ennek ellenére, a
realitás talaján állva, azt ajánljuk
folyamatosan az ott élőknek, hogy
haladjunk kis lépésekben és olyan
ütemben, ahogyan azt a szűkös
költségvetésünk engedi, s úgy,
hogy ehhez nekik is jelentős anyagi terhet kell vállalniuk, s elfogadniuk a terület fejlődése kapcsán elengedhetetlen kiszabályozásokat,
melyek kapcsán a város szintén
nem vállalhatja át a költségeket,
hisz magánérdekeket szolgál.
A pandémia elején kisebb
bajnál volt összefogás, az időseknek önkormányzati segítség,
hogy ne kelljen kimozdulniuk.
Most, a negyedik hullámban
nincs ilyen. Elfáradt a társadalom és nincsenek helyben lehetőségek?
Budaörs szociális ellátórendszere, amely tényleg szinte min2021.

den életterületre kiterjed, jelenleg is jól működik, és ahol bajt
észlelünk, ott megy a segítség.
De most nincsenek korlátozások,
azaz mindenki szabadon mozoghat, időbeli és térbeli korlátok
nélkül. Emiatt nincsenek most a
részünkről olyan rendkívüli intézkedések, mint akkor, amikor
szinte kijárási tilalom volt ér-

jelöltjével. A mi körzetünkben
Szél Bernadett fölényesen nyert.
Őt támogattam, s természetesen
az országgyűlési választás kampányában is minden erőmmel támogatni fogom. Ugyanígy nagy
többséggel – bár meglepetésre -,
de Márki-Zay Péter személyében
lett közös miniszterelnök-jelölt.
Készül a közös program, és meg-

vényben. A kormány nem csak
forrásokat, de információkat sem
ad a települések vezetőinek a védekezéshez. Így nagyon nehéz a
helyi viszonyokra szabott döntéseket hozni. A legjobb megoldás
az oltás. Lehetőleg három és a
maszk viselése olyan helyeken,
ahol zárt térben többen vagyunk
együtt. Úgy érzékelem, hogy Budaörsön, a nem túl fényes országos átlagnál sokkal jobb az átoltottság. Mindenkit arra biztatok,
hogy oltassa magát.

alakult a közös kampánystáb is.
Vagyis az ellenzék győzelmének
az alapfeltételei adottak. Persze
ez csak a szükséges feltétel… A
munka nagy része még hátra van.
Az Orbán kormány olyan
mértékben folytat önkormányzat ellenes politikát, hogy polgármesterként nem is tehetnék
mást, mint hogy a változásnak
szurkoljak, s tegyek is érte. Budaörs pénzügyi kifosztása mindenki előtt szemléletesen demonstrálja, hogy mire használja
a kétharmados hatalmát a Fidesz. És akkor nem részletezem, milyen sebeket ejtettek a
jogállamiságon, amellyel gyakorlatilag a teljes demokratikus
intézményrendszert szétverték.
Nagyon bízom benne, odáig már
nem jutunk el, hogy bármilyen
ürüggyel halasztódjon a választás, már így is épp elég piszkos
trükköt élesítettek, amelyek veszélyeztetik a választások tisztaságát.

Amikor az előválasztás lezárult, viszonylag vissza is vonultál e témában. Mikor gondolod, hogy megint oda kell állnod
és mi és ki mögé? Látod-e reális
veszélyét, hogy nem is lesz jövő
tavasszal országos választás?
Az előválasztáson egyértelműen eldőltek a legfontosabb
kérdések. Mind a 106 választókerületben egy közös ellenzéki
jelölt áll majd szemben a Fidesz
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NÉGY PONTRÓL DÖNTÖT TEK…
Az állami elvonásokról,
ahol csak lehet, beszélsz. Sokszor
kilátásba helyezve, hogy nem
tudja a város az önkormányzati
feladatokat finanszírozni, pláne
nem az önkéntesen vállaltakat.
De mivel ez eddig - szerencsére nem következett be, az emberek
nagy része már nem veszi komolyan, hogy tényleg nagy a baj. A
kérdésem: végül is mekkora?
A számok magukért beszélnek. Az idei négymilliárdos elvonást csak azért vészeltük át, mert
előrelátóan gazdálkodtunk az
előző években, s a helyi gazdaság
is jobban teljesített, mint az óvatos prognózisok szerint az várható volt és a vállalkozások szolidárisak voltak az önkormányzattal,
sokan közülük nem éltek a helyi
iparűzési adó megfelezésének lehetőségével.
Persze az sem normális, hogy
hovatovább a szinten tartás a maximális cél. Nem véletlenül kényszerültünk rá például arra, hogy
25 évre koncesszióba adjuk a távhőszolgáltatást, hiszen a saját vállalatunknak esélye sem volt arra,
hogy elvégezze a halaszthatatlan
felújításokat. Lassan felélve a tartalékokat működünk, pengeélen
táncolva. Bármilyen nagyobb
mértékű további elvonás vagy a
gazdaság visszaesése komoly bajt
okozhat. És látjuk, hogyan értéktelenedik a forint, inflálódnak a
jövedelmek, tragikusan nő az államadósság és az államháztartási
hiány. Ezek nem jó jelek.
Mitől tartasz elsősorban
2022-ben?
Ha nem győz az ellenzék a
2022-es választáson, akkor félő,
hogy végleg felszámolja a tényleges önkormányzást a Fidesz kormány. Egyre távolabb kerülünk
Európától, amely végső soron
minden magyar állampolgár életére kihat majd. És persze aggódom amiatt is, hogy a járványnak
nem látszik a vége. Félő, hogy
esetleg a vírus egy az eddigieknél
is durvább változata csap le ránk.
De nem szeretnék pesszimista
lenni. A lelkem mélyén tényleg
bízom abban, hogy jövőre végre
jóra fordulnak a dolgok.
EE

… a rendkívüli
testületi ülésen
A hulladékszállítás
átszervezése érdekében
hívott össze Wittinghoff
Tamás polgármester
rendkívüli képviselőtestületi ülést 2021.
november 10-ére, valamint döntöttek egy egymilliárd forintos keretösszegű pályázaton való
indulásról is.
Napirend előtti hozzászólásában Löfler Dávid
(Fidesz-KDNP) kezdeményezte,
hogy mivel a testületi ülést követően megtartott közmeghallgatásra most különleges szabályok
vonatkoztak, ami miatt lehet,
hogy többen nem jöttek el, tartson az önkormányzat online is
egy közmeghallgatást, valamint
jövőre is két alkalom megtartását kérte. Wittinghoff Tamás
polgármester erre válaszként elmondta, a lakosságnak nem kell
kivárnia a közmeghallgatást, mivel bárki, bármikor, bármilyen
problémával megkeresheti az
önkormányzatot, és azt a lehető
leghamarabb megoldják, így nem
látja szükségesnek növelni a közmeghallgatások számát. Hozzátette: „a testületi ülést követő rendezvényen valóban szigorúbbak
a megszokottnál a szabályok, de
legalább megtartjuk azt, nem úgy,
mint például Törökbálint, ahol a
testületi ülést és a közmeghallgatást sem tartották meg betegség
miatt, holott nálunk is lehetne erre
hivatkozni.”
Farkas Benedek (Budaörs
Fejlődéséért Egyesület) egy, a
körzetében lakó hölgy panaszát
tolmácsolta, miszerint a Csikitanyánál rendszeresen megállás
nélkül továbbhajtanak a buszok,
és nem tudnak felszállni rá. A
polgármester, akinek a családja
szintén ezt a megállót használja

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

meglepetten értesült erről, mivel ők még sosem tapasztaltak
hasonlót, de ígérte, hogy utánanéznek.
Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt kérte, hogy
a Delelő és a Bojt utca végén lévő
park és sétány rendben tartására
jobban figyeljen oda a BTG – Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője erre ígéretet is tett.
Tóth Ferenc emellett megköszönte, hogy a BTG rendszerint rövid
időn belül eleget tesz a hasonló
kéréseknek annak ellenére, hogy
emberi és anyagi forrásai is korlátozottak.
Ezt követően négy napirendi
pontot tárgyalt a képviselő-testület, és mindegyiket egyhangúan
fogadta el.
Elsőként jóváhagyták a budaörsi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás főbb műszaki, szakmai követelményeit,
amelyek alapján előkészíthető a
Fővárosi
Közterület-fenntartó

sejével veheti át a szemétszállítás
feladatát.
Ezt követően döntöttek a
víziközművek 2022-ben érvényes közcélú érdekeltségi hozzájárulásáról, amelyet törvény
szerint minden évben meg kell
határozni. Ennek lényege – mint
azt Lőrincz Mihály Czuczor
Gergely (Fidesz-KDNP) kérésére megvilágította, hogy ha egy
utcában víziközmű-építés zajlik,
és ott csak magánszemélyek laknak, akkor annak költsége 100%ban az utca lakosait terheli. De
ha az utcában van egy közintézmény, akkor az arra eső részt
nem a lakóknak kell megfizetni, hanem közcélú érdekeltségi
hozzájárulásként azt az önkormányzat állja.
Harmadik napirendi pontként fedezetet biztosított az
önkormányzat a decemberi
pótlékok és többletpótlékok kifizetéséhez az önkormányzati intézményekben.

Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság jogutódjával,
a BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés.
Mint ismert, a képviselő-testület
korábban úgy döntött, Budaörs
kiválik az Érd és Térsége Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásból, mivel az itt nyújtott szolgáltatással
rendszeresen gondok voltak. Az
új szolgáltató a tervek szerint a
BKM NZrt. lesz, amely január el-

Végezetül hozzájárult a testület, hogy pályázatot nyújtson be
az önkormányzat az ÉMI Nonprofit Kft. által kiírt Energiaközösségek kialakítását támogató
több éves program megvalósítása című pályázatra, amelyen
akár egymilliárd forint is nyerhető erre a célra.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!

Az ülést követő közmeghallgatásról

részletes tudósításunk itt olvasható:

https://budaorsinaplo.hu/
kozbeolvasas-kozel-negy-oran-at/
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KÖLTÖZKÖDÉS ÉS JÁR VÁNYÜGYI SZIGOR AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN

Online is tanácsos tájékozódni
Bár a koronavírus-járvány miatti korlátozások és a Kossuth utca 5.
felújítását követő költözések az elmúlt hetekben próbára tették a
Budaörsi Egészségügyi
Központot felkeresők
türelmét, az új terek
birtokba vétele örömteli fejlemény az ellátók
és a betegek számára is.
Az intézmény a szolgáltatások folyamatos biztosításával és naprakész
tájékoztatással segíti
pácienseit.
November utolsó hetében
lezajlott az épületek közötti
költözködés a Budaörsi Egészségügyi Központban. A rekordgyorsasággal átalakított Kossuth utca
5.-ben a felnőtt háziorvosok, a fogászati szakrendelések, a foglalkozás-egészségügy és a labor kapott
helyet.
„Az alapellátási és mintavételezési egységet a járványintézkedéseket betartva, ünnepség mellőzésével, egy pillanatra sem lassítva
vették használatba kollégáink és a
betegek – mondja Zsákai Zoltán,
a szakrendelőt üzemeltető Jump
Consulting ügyvezetője. – Pedig
van ok az örömre: a Kossuth utca 5.
bekapcsolásával fontos állomáshoz
érkeztünk, egy hatéves, küzdelmes
folyamat zárult le.” Az új helyszínnel nemcsak az átköltöző alapellátások nyernek, hanem egyes járóbeteg-szakrendelések is, amelyek
a felszabaduló tereknek köszönhetően ezekben a hetekben jobb elhelyezést kaphatnak a főépületben.

INTÉZMÉNY

LABORATÓRIUM
A Kossuth utca 5.-be költöző mintavételezési laboratórium esetében a szakrendelő és laborszolgáltató partnere, a Synlab
Hungary Kft. az utolsó pillanatig fenntartotta azt a rendszert,
amiben némi sorban állással mindenki gyakorlatilag azonnal
hozzájutott a kért mintavételes vizsgálathoz. Más kérdés, hogy a
várakozás a távolságtartás szigorításával, télvíz idején már nem
volt komfortosnak mondható. December 1-jétől végül vissza
kellett vezetni a tavasszal már megismert online időpontfoglalást, amire a Synlab weboldalán van lehetőség. Akinek internetes
hozzáférése nincsen, délelőtt 11 és délután 1 óra között telefonon is kérhet laborvizsgálati időpontot a +36 30 327 1743-as
telefonszámon. Személyes időpontfoglalásra jelenleg nincsen
lehetőség. Fontos információ még, hogy míg a legtöbb labordiagnosztikai eredmény 24 órán belül elkészül, a vércsoport- és az
ellenanyagszűrés eredményére három munkanapot kell várni.

Ami a járóbeteg-ellátást illeti,
az eszkalálódó negyedik járványhullám dacára eddig csak kevés
rendelési időpontot kellett átüte-
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DECEMBER

A Budaörsi Egészségügyi
Központ az tanácsolja,
hogy az intézményt felkeresők ne csak a helyben kitett irányító táblák
és tájékoztató falragaszok alapján, illetve a
betegirányításnál tájékozódjanak, hanem előzetesen az intézmény
online felületein is. A fontosabb változások megjelennek az intézmény
honlapján és Facebookoldalán is, amit a budaörsi szakrendelőben rendszeresen megforduló
pácienseknek érdemes
követniük.

mezni. A vezetés ígérete szerint az
intézmény a járóbeteg-ellátás folyamatosságát fenn fogja tartani,
amit persze megnehezíthet, ha a
járvány súlyosbodásával az egészségügyi személyzet egy részét a
COVID-ellátásba vezénylik központilag, vagy ha megbetegedések
történnek az ellátó személyzet körében.
Utóbbi megakadályozásában
a Budaörsi Egészségügyi Központ
továbbra is számít a páciensek
együttműködésére: a már jól ismert higiénés és távolságtartási
szabályokat be kell tartani, koronavírus-fertőzés tüneteivel pedig
szigorúan tilos a szakrendelőbe
menni – helyette a háziorvost kell
hívni telefonon. A látogatási szabályokat az üzemeltetőt tulajdonló
TritonLife Csoport már november
1-jétől országos szinten megszigorította. E szabályok értelmében – a
gyermekek, illetve önmagukat csak
korlátozottan ellátni képes más
személyek kísérői kivételével – családtagok, kísérők nem, kizárólag
maguk a betegek léphetnek be az
épületbe.
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Marskutatás,

egyensúlymérés és az írói munka
A T. I. M. – Tudomány,
Ismeretterjesztés,
Motiváció egy havonta
megtartott pályaorientációs rendezvény gyerekeknek az ifiklubban,
ahol az átlagosnál érdekesebb, különlegesebb
és vagányabb foglalkozásaikat mutatják be a
meghívottak, akik már
sikereket, eredményeket
is elértek szakmájukban.
2021. november 26-án ismét három kiválóság érkezett (egyikük virtuálisan), hogy
meséljenek életútjukról, munkájukról. Prof. dr. Mátyás Bence
talajmikrobiológus, aki jelenleg
asztrobiológiával foglalkozik, a
Genesis 1:11 elnevezésű misszió
létrehozásával, melynek célja,
hogy földi talajból származó mikroorganizmusokat és azok gazdanövényeit juttassák bele a Mars
talajába, annak érdekében, hogy
azok gázcseréjükkel megváltoztassák a Mars légkörét, amitől az melegebb és sűrűbb légkörű lenne, a
bolygó úgynevezett terraformálása
(a földi körülményekhez hasonló
feltételek kialakítása) érdekében.
Laufer Tamás Jónás az University College London biokémiai
mérnök szak hallgatója, de már
kisdiákként az ember egyensú-

lyát mérő innovációs eszközöket fejlesztett ki. Ő a Hungarian
Sociation közösségi ágazatának
vezetője egyben, melynek van
egy mentorprogramja is, ami segít a diákoknak, hogy kimenjenek külföldi egyetemekre tanulni.
Krusovszky Dénes, aki író, József
Attila-díjas költő, szerkesztő és
műfordító is egyben, írt már regényt, novellákat, sőt drámát is
és verseskötetei is vannak, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Gimnáziumi évei alatt háromszor
is elnyerte a Diákírók és Diákköltők Országos Versenyének arany
oklevelét vers kategóriában. Az
előadók üzentek a gyerekeknek
Mátyás Bence a flow-ra helyezte
a hangsúlyt: „Az időd, energiád
így is-úgy is elmegy, hogy foglalkoznod kell valamivel, és akkor
már jobb, ha olyannal foglalkozol,
amiben kedvedet leled.” Laufer Tamás hasonlóképpen azt tanácsolta, hogy minél hamarabb találják
meg, mi az a tudományos terület,
ami az érdeklődési körük, ugyanis az abban való kutatás az olyan,
mint egy hobbi. Felhívta a gyerekek figyelmét arra, ne engedjék,
hogy befolyásolják őket a negatív vélemények, mert valamilyen
szempontból mindig hasznosak a
kutatások, ha nem az egyik, akkor
a másik tudományág területén.
„Nem az ötlet az őrültség, hanem
ha hagyja az ember elveszni” mondta.
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Házias
ízek,
mino˝ségi alapanyagokból
A Witzl Sütipont egy dédelgetett álom megvalósulása.
Virág Viktória Vivien vendéglátó ipari végzettséggel a pénzügy és a marketing után keveredett vissza a cukrászathoz.
Akkori párjával együtt kezdték, de amikor útjaik szétváltak, a fiatal nő még nagyobb
odaadással folytatta a vállalkozás szervezését és építette
ki, a kollégáival csapatmunkában azt, ami most van…
Azaz egy sikeres online süti kereskedés, ahol a finomságok megrendelhetők (www.witzltorta.hu, www.
tortanekem.hu), illetve néhány hete
megnyílt az első üzlet is, Budaörsön,
a lakótelep közepén, a Szivárvány
u. 1. szám, ahol keddtől vasárnapig
10-18 óráig várják a vevőket. „Az
ünnepek és újév után majd pihenünk
egy kicsit és utána újult erővel vágunk
bele, tele tervekkel, de addig még jöjjenek, nézzenek körül!” - kéri Viktória.
A sütemények nagy része saját recept, egy törökbálinti telephelyen készülnek, figyelve
arra, hogy megmaradjanak a házias ízeknél, a minőségi alapanyagoknál, „úgy, hogy sokaknak tudjunk adni édeset, melengetőt, legyen az normál vagy éppen mentes sütemény.
Krémjeink többsége főzött alapú, nem kedvelem sem a vajas, sem a túl édes vagy alapporokból készült termékeket, ezért ezeket kerüljük. Fontos, hogy a gyümölcskrémek valóban
gyümölcsökből készülnek, a most előtérbe kerülő ünnepi bejglik pedig teljes dióval, mákkal
és mandulával, nem vagyok hajlandó belemenni semmilyen adalékanyagos, feles verziókba” – mutatja be üzleti hitvallását. A kész termék tehát legyen inkább drágább, de valóban finom és jó – bár e sorok írója szerint az árak budaörsi viszonylatban teljesen rendben
vannak. Egyedi kéréseket is teljesítenek, a sima tortáik mellett formatortákat, kicsiknek és
felnőtteknek. Most hogy jönnek az ünnepek, természetesen előtérbe kerülnek a különféle
bejglik, dióval, mandulás szilvával, mákkal, gesztenyével töltve, normál diós vagy meggyes
zserbó, linzer, isler moszkauer, florentin és még sorolhatnánk.
Aki tehát már ismeri a Witzl Sütipontot azért, aki pedig még nem, azért feltétlenül nézzen
be, és ne csak a hívogató kirakaton keresztül, mert bent egy csodavilág vár!

Szivárvány u. 1.
www.witzltorta.hu
www.tortanekem.hu
Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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HOGYAN TALÁLJ TÁRSAT 40PLUSZ, 50PLUSZ, 60PLUSZ ÉVESEN? 2. RÉSZ

Elváltaknál jó mindjárt tisztázni, hogy „előbújhat-e még a fa mögül” a korábbi feleség
A múlt hónapban már
azt ígértük, hogy nemcsak általánosságban
adunk a társkereséshez
gyakorlati tanácsokat,
hanem sok egyedi történetet is elmesélünk.
Ebből most kettőt
ismerhetnek meg, az
50+-os Lauráét és a
60+os Melindáét, és
Zozó is mesél.
Régebben, ugye volt az
apróhirdetés, a „Nők lapjában” meg helyi újságokban, és bár
elvétve most is találsz még ilyeneket, kis eséllyel válnak be. Felmerülhet, hogy a munkatársak
között kezdesz közeledni valakihez, vagy ő hozzád, mert a „házinyúlra nem lövünk” alapvetően
butaság, de! Mi van, ha kialakul
valami és szakítotok? A baráti
körben is szétnézhetsz nyitott
szemmel, de ha a régi ismeretség ellenére eddig nem találtátok
meg egymást, annak valami oka
van, és ugye itt is, ha mégse jön
össze. A régi, már-már elfelejtett szerelmeket is érdemes lehet
felkeresni, hátha…, vagy talán
mégse?
Az internetes oldalakon látszatra bőséges a kínálat, de nehéz eligazodni benne. Van olyan
oldal, mint például a TWOO,
ahol akár több száz „összeillési
kérdésre” kell válaszolni, onnan
kezdve, hogy cigarettáztál-e az elmúlt hat hónapban, vegán vagy-e
vagy húsevő, járnál-e rendetlen
emberrel, hogy el tudsz-e képzelni partnert gyerekkel, olyan elsőre meghökkentő dolgokig, hogy
kell-e egy nőnek borotválnia a lábát. Majd ez alapján szoftver ajánl
számodra „párjelölteket”, akik
közül azonban, elsősorban a fotóik és az egyezési százalék alapján
már te döntheted el, kinek írsz
üzenetet. Farkas Gábor pszi-
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cho-pedagógust és párkapcsolati
mentort már az első részben is
hosszan idéztük. Ő a „kisarkított
paraméterek” helyett az olyan
csoportokat ajánlja, ami átmenet a hagyományos ismerkedési
helyek és az internet között, mert
a lényege az, hogy az oda regisztrálók nem kettesben találkoznak,
ha eljut odáig az érdeklődés,
hanem csoportosan, szervezett
programokon. Például a „miitt”
is úgy működik, hogy valaki feldob egy ötletet, és akinek megtetszik, csatlakozik. Vannak olyan
Facebook csoportok is, amelyek
kifejezetten társkeresőknek kínálnak túrákat. Ezek megint csak
nagyon hasonlóak ahhoz, amikor
húsz-harminc éve társközvetítő
irodák szerveztek a tagjaiknak
közös nyaralást vagy éppen síelést, amelyeken valóban szövődtek szerelmek. De bizony már ott
is voltak szélhámosok, ahogy ma
az internetes csoportokban.
Az egyik legrégebbi internetes
társkereső a Randivonal. Most
is lehet még ingyenesen regisztrálni, mint amikor indult, de
ahhoz, hogy keresni is lehessen
a belépők között, illetve korlátlanul levelezni, társalogni, már
fizetni kell. Hasonló az Elittárs,
ami ugyan főként diplomásoknak hirdeti magát, és sorozatunk
következő részében olvashatnak
egy csodálatos idősebb pár sikeres egymásra találásáról ezen az
oldalon, de ide sem csak a szó nemes értelmében elithez tartozók
regisztrálnak. Zozó, aki 55 éves
múlt és két gyerek mellett tíz éve
keresi a különböző társkereső oldalakon a párját, még a love.hu-t
említi, a Facebook profilhoz
kapcsolódó társkereső csoportról pedig azt állítja, hogy „műveltebb nők ilyen helyekre nem
néznek be.”
Hogy melyik a sikeresebb
társkeresési módszer: a közös
paraméterek alapján kezdeményezni, vagy az első személyes
2021.

találkozásig a minél kevesebb
információ a másikról, mert az
„első látásra” úgyis fontosabb?
Dr. Magyar Magdolna ötven feletti ügyvéd és coach azt tanácsolja, hogy az első pár alkalommal
saját magadról minél kevesebbet
mesélj el, de a csevegésbe tudatosan szőj bele olyan kérdéseket,
amelyekre a válasz téged érdekel.
Például elváltaknál jó mindjárt
tisztázni, hogy „előbújhat-e még
a fa mögül” a korábbi feleség.
Az első személyes találkozáshoz
pedig keressünk egy minkét fél
számára semleges és főként nyilvános helyet! – mondja még a
coach. Ez lehet azonnal egy közös
sport vagy kulturális program,
egy cukrászda, kávézó, étterem.

LAURA
TÖRTÉNE TE
Laura 50 éves elmúlt, de női
szemmel is letagadhat bő tíz évet,
alighanem azért, mert a versenyzői pályafutása után mind a mai
napig aktívan sportol. Két hos�szabb kapcsolata volt, az első 9
évig tartott és akkori párja sajnos
nem vetette meg az italt, ami az
életébe került. Rá két évre ismerte meg Misit, aki éppen válófélben volt, és akivel 16 évig éltek
együtt, igen harmonikusan. Lari

DECEMBER

számára nem igazán érhető, hogy
ekkor mi történt, de belépett a
képbe a harmadik. Egy másik nő.
Misi úgy tűnik, szerelmes lett és
egy ideig nem tudott választani
kettőjük közül, de végül Larit engedte el. Aki a maga Teréz anyus
lelkével nem haragszik a volt párjára, elfogadja, hogy a férfi új impulzust kapott a másiktól.
Mindenesetre másfél éve újra
egyedül van és óvatosan keresgél.
Szembe nézve a realitással, saját gyereket már nem akar, talán
soha nem is volt ez igazán vágya
– jegyzi meg -, de a munkával
és sporttal teli, vidám hétköznapok után a magányos vasárnapi
csendeket szeretné felváltani az
„igazival” való meghitt, közös
együttlétekre. Nincs kétségbeesve, távolról sem, de azt se állítanám a vele való beszélgetés
alapján, hogy ne lenne számára
fontos egy hűséges társ.
„Bízom a társkeresésben, szerintem meg fogom találni azt, aki
szeret és én is szerethetem, de nem
bármi áron. Például az online oldalakon fénykép nélkül készítettem profilt, mert…, inkább legyen
az első találkozás kellemes csalódás, mint hogy olyanok keressenek
rám, akik egészen mást szeretnének, mint én” – mondja.
Holott ebben nem biztos,
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hogy igaza van. Meg persze az
sem kedvez a párkeresésnek,
hogy miután feliratkozott, hetekig rá sem nézett az oldalra, csak
amikor egy hónap után eszébe jutott, hogy törli magát. Ekkor talált a fiókjában egy levelet, vonzó
pasival a fényképen. Bár válaszolt
neki, a férfi azt írta vissza, nagyon
udvariasan, hogy közben már eltelt egy hónap és ő megismerkedett valaki mással. És a lánynak
ez bizony nagyon tetszik, mert
bizonyítékot lát benne arra, hogy
a férfiak között is vannak vele hasonlóan gondolkodók, aki soha
nem menne bele párhuzamos
kapcsolatba. „Azért sem, hogy
ne okozzak más lánynak olyan
fájdalmat, amit Misiék okoztak
nekem.”
Nem, ezt a történetet (egyelőre?) nem tudjuk happy enddel
befejezni, viszont érdemes levonni két következtetést: miközben
keresed az új társad, az életed
azért hadd menjen tovább a
maga egyéb szépségeivel és kihívásaival, így valóban nem
fogsz semmit elsietni, sem sokat
sérülni. Továbbá vegyünk példát
Lauráról, aki korábbi csalódásaiból nem azt szűrte le, hogy akkor
innentől fogva minden férfi szemét, hanem, hogy a Misivel eltöltött, tartalmas 16 évet már nem
veheti el tőle senki, és milyen jó
fej az ismeretlen levélíró, aki nem
akart egyszerre több hölgyet bolondítani. Igaz, Teréz anyu még
keresi az igazit…
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is, ahogy azt hiszem korábban is
mindig, a munkából áll (szó szerint a nehéz fizikai munkából),
hogy meglegyen az anyagi biztonsága. Az ő hosszú távú tervei között nem az szerepel, hogy újra
rátaláljon a boldogság, egy nő,
akivel együtt élhetnek a mindennapokban, hanem hogy kifizesse a
volt feleségének, ami a nőnek „jár”
(ezt nem bíróság mondta ki, ahogy
mesélte, hanem megegyeztek, de
persze ez se ilyen egyszerű). Majd
ha ez megvan, akkor az ország
másik végébe költözik a felnőtt
lányához, mert „már csak ketten
vannak egymásnak”. Távlatilag is.
Amit kívülállóként nagyon nehéz
megérteni, hiszen egy huszonéves
lánynak, még ha több kudarcos
kapcsolaton is van túl, a jövő nem
az apjával való együttélés, hanem
egy férj és a gyerekek. Még akkor
is, ha (egy már lezárt élsportolói
sikerekkel nagyszerű múlttal) új
karrier előtt áll, és most még tényleg nem a családalapítás számára
az első.
De visszatérve Dezsőhöz,
mint kiderült, ő tehát egy tipikus
laza kapcsolatot szeretne, mindenféle elkötelezettség nélkül. Ezzel szemben Melinda meg olyan

MELINDA
PÓBÁLKOZÁSAI
„Hamar kiderült, hogy mást
akarunk, de így se volt jó érzés
az el se kezdődött kapcsolat befejezése. A két valódi randink és a
tucatnyi videós beszélgetés után
ugyanis alig vártam a harmadik
személyes találkozást, de mindig
volt rá kifogása, hogy miért nem
tud 60, francos hatvan kilométert
utazni értem. Mert sokat dolgozik, mert fáradt, vagy mert éppen
a lányát várja!” – kezdi a történetét Melinda. Miben akart mást
Melinda és Dezső? “Dezső még
benne volt/van egy válás pénzügyi
rendezésében, és bár már nyugdíjas lehetne, számára az élet most

férfit, akivel akár azonnal és mindent megoszthat.
Hogy találkozott-e Melinda
Dezsőn kívül másokkal? “Igen,
Mártonnal, aki rövid egyeztetés
után a saját fotókiállítására hívott el. A képei nagyon tetszettek,
jót beszélgettünk, de.., ahogy
szokták mondani a kémia teljes
hiányával. Istvánnal pedig hos�szan (ez persze relatív, de egy
darabig) leveleztünk, sétákról írt,
meg romantikáról, teljesen elfogadható stílusban, de a személyes
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találkozást nem forszírozta. Úgy
látom, hogy elég sokan vannak a
társkeresőn, akik nem is szeretnének eljutni a találkozásig, csak
unalmukban vagy ki tudja miért,
írogatnak, csetelgetnek. Nincs is
ezzel semmi baj, ha olyan emberre bukkannak, akinek szintén elég
ennyi, az illúziója, hogy ha akarná, lehetne valakije. Már Dezső
után beszélgettünk egy kávézóban
Bélával, nos ez a találkozás elég
megrendítő volt. Megtudtam,
hogy még mindig a feleségével él,
aki tavaly lefogyott és azóta megcsalja, amúgy meg 38 éve vannak
együtt, rengeteg gyereket nevelnek,
de az asszonyt semmi nem érdekli
és a nagyobb gyerekekre bízza a
kisebbeket, miközben nyomkodja
a telefonját a társkeresőn. Béla
meg most vissza akar vágni neki,
és ezt még el is mesélte! És ott volt
Ákos, aki özvegy, és a gyászév
leteltével nagyon tudatosan egy
olyan nőt keres, aki mihamarabb
beköltözne hozzá otthonos, vidéki
házába. Akit majd „kiválaszt” attól „hűséget” vár el, minden téren,
ahogy ő sem csalta meg soha az
elmúlt negyven évben a feleségét,
pedig párszor megkísértették a
kolléganői, akiknek ő volt a főnöke. Ákossal egy normális, következetesen gondolkodó, nem igazán
lelkizős ember. Még a reménybeli
párom is lehetne, ha…, ha nem
lett volna végig az az érzésem,
hogy az okos, diplomás, sikeres
elhunyt felesége után, akit nagyon
tisztelt és szeretett, annyira más
típusú embert keres, hogy új társát szinte feltétel nélkül ő szeretné
majd irányítani.
Belefutottam jó pár bunkóba is – összegzi Melinda - akik
minősíthetetlen
ajánlatokkal
bombázzák ”áldozataikat”, de ez
szerencsére hamar kiderül. An�nyi intelligenciám pedig van,
hogy felismerjem az álprofilokat,
akik külföldi oldalakról lopják le
sármos pasik fotóit és teszik ki a
saját képük helyett, és persze mind
orvosok meg csúcsmenedzserek,
meg minimum Cambridge-ben
tanultak.”
Eller Erzsébet
(Folytatjuk)

A teljes cikkek:
https://budaorsinaplo.hu/

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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SZŰKÖS

ADVENT
AZ IDEI
Idén is elmaradnak a városi,
nagyszabású adventi programok a
járványhelyzet miatt, de azért nem
maradunk teljesen karácsonyra
hangoló események nélkül.
Tavaly már elkezdődött Kamaraerdőn az a kedves és hangulatos játék, amit Adventi Fénykeresésnek hívnak szervezői. Idén
Kamaraerdőn kívül a lakótelepen
magánkezdeményezésben, illetve
a belvárosban a Jókai Mór Művelődési Ház szervezésében bővült az
izgalmas program. December 1-től
24-ig minden este meg kell keresni
azt a kivilágított ablakot, kirakatot,
ahol elrejtették az adventi kalendárium aznapi számát. Megtalálván azt, a fényforrás fotóját vagy a
helyszín címét a szervezők számára Facebook üzenetben elküldők
nyereményjátékban vesznek részt.
A városházánál és a Templom
téren már állnak az óriás fenyőfák, utóbbi helyen a nagy adventi
koszorú is, melyen a szombat délutáni mise után gyújtják meg az
éppen soron következő gyertyát,
kísérő műsor nélkül. Talán nem is
baj, hogy nincs nagy felhajtás, hiszen az advent amúgyis a elcsendesedésről és a várakozásról szól,
melyet leginkább szűk családi körben vagy egyedül élhetünk meg
leginkább. A reggel hatkor kezdődő rorate misék (vasárnap kivételével) is ezt segítik elő, illetve december 15-én lelki estet tart a római
katolikus plébániatemplomban
Lothringer Éva szociális testvér,
mely program 19 órakor kezdődik,
címe: „Adventben is lélekkel”.
Akik a mozgalmasabb karácsonyi készülődést részesítik
előnyben, azok is találhatnak kedvükre való programot. A PostARTon december 11-én, szombaton
10-17 óráig egyedi készítésű, kézműves termékeket árusító vásár és
kézműves találkozó lesz, ahol be
lehet majd szerezni egyedi, szebbnél-szebb ajándékot, majd délután
16 órától Angyalváró karácsonyi
koncert lesz.
Kedves Olvasóinknak kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánunk!
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BEFEJEZŐ RÉSZ

Offisolution „Irodában otthon”
Az irodai környezet
kialakításánál is rengeteg hasznos időt és
pénzt megspórolhatunk, ha szakértő bevonásával kezdjük meg
már a tervezését is a
leendő munkakörnyezetünknek - írja Bőhm
Zoltán Ákos, akinek öt
éve alapított saját irodabútor kereskedő vállalkozását áprilisban
mutattuk be.
Sorozatunk befejező
részéhez érkeztünk.
Az év vége közeledtével szeretnénk eddigi szakmai írásainkat összefoglalni, lezárni. A sok
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témakörből amit érintettünk,
figyelembe véve az elérhető
anyagok széles skáláját, a vezetői és operatív berendezések
közti funkcionális és üzenetbeli
különbségeket, a térelválasztó
és akusztikus paravánok megfelelő kihasználási lehetőségeit, a
recepciók moduljainak tárházát,
már nyilvánvalóan látszik, hogy
nagy és komplex terület az irodák
bútorozása, berendezése. Mint
minden összetett szolgáltatás
esetében az irodai környezet kialakításánál is rengeteg hasznos
időt és pénzt megspórolhatunk,
ha szakértő bevonásával kezdjük
meg már a tervezését is a leendő
munkakörnyezetünknek.
Egy jó kezdeti konzultáció
során - lehetőleg már a végleges
helyszínen - a tervek ellenőrzésével vagy a helyiségek precíz
felmérésével, a tágabb környe-

2021.

zet feltérképezésével (pl.: fények,
utcai zajok, stb…) lehet kezdeni, miközben a partner minden
részletes igényét megismerjük.
Fontos, hogy milyen környezet kialakítását szeretné az érdeklődő:
egyterű csoportmunkát elősegítő irodát, esetleg halk és meghitt
környezetet, fiatalos, színes megjelenést, vagy konzervatívabb,
tradicionális megjelenést? Rövid
tárgyalások vagy naphosszig tartó elmélyült munkavégzés lesz
benne a jellemző?
Az Offisolutionban számtalan tényező figyelembe vételével
tervezzük meg partnereink leendő életterét, melyet zömében
meg is lehet oldani az irodabútorok megfelelő kiválasztásával
és berendezésével. Bizonyos
esetekben, ahol szükséges, akár
a terek módosításával, fit-out
kialakítással segítjük a tökéletes

DECEMBER

munkakörnyezet elérését, hogy
minden munkatársuk érezze magát az irodában otthon.

További információk:

offisolution.hu
+36 70/397-0693

Városháza

Közélet

Üzlet

Életmód

Gyerekek

16+

Kultúra

Múltunk Paragrafus

Sport

Délutáni programok:
legyen érdekes, szórakoztató, fejlesztő…
érjünk oda időben, várjuk is meg a végét (de
ne bent, mert ugye járvány van), majd rohanunk a másik gyerekért,
a boltba, haza leckét
írni…

átszőtt jógát hoz, amellyel fejleszti a testtudatot, erősíti a
gerincet, a mozgás örömével és
a relaxációval erősíti az immunrendszert, segíti a koncentrációt
és tanulóképességet.
Ezek után kipihenten mehetnek az érdeklődő gyerekek
Szandi néni kreatív kuckójába, ahol mindig varázslatos
dolgok születnek a szorgos kis
gyermekkezek által. A kreatív
szakkör rengeteg új anyaggal

Keddenként aztán a sporté
lesz a főszerep. Karate szakkörünk első perctől kezdve a fiúk
kedvence. Ügyesség, figyelem,
koncentráció kell ehhez a sporthoz és fentiekben nálunk tényleg nincs hiány.
Hét közepén okosodunk az
Észpörgető szakkörökön, ahol
Éva néni mindig meglep bennünket egy-egy izgalmas logikai feladattal. Vajon ki tudjuk
nyitni a bűvös lakatot? Biztosan.

jait járják kicsik és nagyok, az
egyik teremből zongoraszó
hallatszik. Vidám dallamok teszik még derűsebbé ezt a csodás napot. Tanulóink örömmel
járnak a hangszeres órákra,
szívet-lelket melengető, érzéseket hívogató perceket adva
mindannyiunknak.
A hét vége felé közeledve
még mindig tartogat izgalmakat a MátrixSuli. Ki ne szeretne
felrepülni - még ha csak virtu-

A MátrixSuliba járó kisdiákok szülei nyugodtan hátradőlhetnek, gyermekeiket
színes, izgalmas délutáni
programok várják a hét minden napján az iskolában.
Halász Lívia tagintézményvezető mutatja be a MátrixSuli
délutáni életét.
A hét gyermekjógával indul - Malova Vivien jógaoktató évek óta jár a gyerekekhez.
Könnyed, játékos mesékkel

ismerteti meg a gyerekeket.
Agyagoznak, varrnak, nemezelnek vagy éppen hajót faragnak
fából. Lehet, hogy éppen a soron következő meséhez tervezik a jelmezeket?
Merthogy a tanító néni nem
csupán kreatívkodik, meseterápiát is tart a gyerekeknek.
Ilyenkor átszellemül mindenki.
Királyok és királynők lesznek
vagy éppen megvívnak a hétfejű sárkánnyal. Csodavilág ez.

Csütörtök délutánonként
meglátogat bennünket Polár a
,,csodakutya”. A kutyaterápia
iskolánk egyik legkedveltebb
programja. Polár 6 éves,és már
négy éve segítőkutya. Készült
róla sok-sok újságcikk és lassan
megjelenik saját fejlesztőfüzete is. Én magam írtam ennek a
kis könyvecskének az ajánlását,
hiszen évek óta ismerjük egymást.
Amíg Polár rejtélyes út-

álisan is - a csillagok közé? A
csillagászati szakkörön ezt is
megteheti. Itt aztán szabadon
szárnyalhat a fantázia. Nincs
megállás!!
Mondjátok meg, ezek után
ki nem szeretne „mátrixos diák”
lenni?
Gyertek, osztályaink szeretettel várnak Benneteket is!
Decembertől iskola előkészítő programsorozatunk is
elindult.

ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL, ÁTJELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

www.matrixsuli.hu/budaors/
0670/770-2256
Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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BIZTOS
PARKOLÓ-
HELY
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.

ÉVÉRTÉKELŐ
Ránéztünk, hol tart a Terrapark 2021-ben!
„Nem volt olyan hónap az elmúlt évben, hogy ne írtunk volna alá új bérleti szerződést, hosszabbítást vagy bővülést, tavaly októbertől idén októberig összesen 7 814
négyzetméter területre vonatkozólag történt ez meg” - kezdi a 2021-et értékelő
beszámolót Szilágyi Éva értékesítési vezető.
„A D tömb kiadottsága jelenleg 88 százalékon, a C tömbbé 95 százalékon áll. Ezek nagyon
jó adatok országos, fővárosi és agglomerációs
összehasonlításban is. Történeti áttekintésben
pedig még inkább jók, hiszen tíz évvel ezelőtt
a D tömbre vonatkozó ugyanezen mutató 32
százalék volt, a C tömbnél 60 százalék, aztán öt
évvel ezelőtt 61 százalék volt a D tömbre, 85 százalék a C tömbre. Az elmúlt két év viszontagságai
közepette, ha a fenti számokat nézzük, elégedettek lehetünk, hogy ezt is sikerült átvészelnünk.

Bárki bérelhet tőlünk
parkolót,
rendkívül kedvező áron,
de a saját bérlőink
az alapárból további
kedvezményt kapnak.

Az irodaparkunk szolgáltatásaival való elégedettséget az is mutatja, hogy mennyi ideig
vannak itt a bérlők. Azt látjuk, hogy a D tömbben számos cég van, aki már 2006 óta itt van,
amikor a Pannon GSM elkezdett kiköltözni és
egyes épületeket már átadott. Utánuk pedig szép
fokozatosan érkeztek az újabb bérlők és sokan
vannak már itt több mint öt, de akár több mint
tíz éve. A C tömbben is van bérlő, aki már a kezdetek óta, 2008 óta itt van, többen 2013 óta, akik
közül idén a legnagyobbal, 3811 m2-en írtunk alá
hosszabbítást újabb öt évre.

ÚJ BÉRLŐINK:
D9

Haan Studio Kft.

Amygdala D12
IntelliTerm Kft.

C/B

AV és Társai Bau Kft.

132 m2

21 m2

MTT Media Kft. D2
Evomark Kft.

168 m2
63 m2

D10

D11

Vectormax Kft. D10

34 m2

38 m2
18 m2

Ibanpay Kft. D12 19 m2
Magyar Energiaital Szövetség

Hívjanak bennünket a táblán is
látható 0623/423-323-as
telefonszámon és rövid idő alatt
szerződést köthetünk,
és máris megkapják
a belépőkártyát
a sorompó nyitásához.
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Mindezek tudatában örömmel készülődhetünk az év végi ünnepekre és megragadva
az alkalmat, kívánunk minden kedves bérlőnknek kellemes, nyugodt, békés ünnepeket
és jó egészséget!
A jövő év nehézségei közül az egyik biztosan az energia árak nagymértékű emelkedése
lesz. Fontos, hogy az ünnepek alatt kipihenjük
magunkat, hogy kellően felkészülve vághassunk
neki a kihívásnak. Célunk, hogy az üzemeltetési
költségek kénytelen megemelése mellett is meg
tudjuk tartani bérlőinket és köszönthessünk még
újabbakat is az épületeinkben.”

S&T Services Hungary Kft.
A TERRANEWS KORÁBBI

Gemischt Kft. D9

D3

D10

17 m2

128 m2

25 m2

SZÁMAIT ITT OLVASHATJÁK EL:

https://terrapark.hu/hu/
terra-news
2021.

DECEMBER

BŐVÜLT:
Fehér Rendszerház Informatikai Kft.
D2

+16 m2
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MAGYAR ENERGIAITAL
SZÖVETSÉG
CSIBI SÁNDOR,
Egy éve kezdte meg a munkáját a Magyar Energiaital Szövetség,
amelynek fő célja, a tényeken alapuló hiteles és objektív tájékoztatás az energiaitalokról és segítségnyújtás a felelősségteljes fogyasztói magatartásban. „Az energiaitalok összetevőiről és azok élettani
hatásairól számos külföldi és hazai tudományos kutatás készült
és jelent meg eddig is. Ezek közül kiemelkedik az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority – EFSA)
66531 emberen végzett kutatása, amely megállapította, hogy egy
egészséges felnőtt biztonsággal fogyaszthat el 200 mg-nál nem
nagyobb egyszeri koffein mennyiséget. Ugyanez mondható el a
napi összes forrásból származó, 400 mg-ot nem meghaladó koffein
mennyiségre is. Ez nagyjából 2 doboz (2x250 ml), illetve 5 doboz
(5x250 ml) energiaitalban lévő koffein mennyiségnek felel meg. A
szenzációhajhász és alaptalan vádakat megfogalmazó szubjektív
véleményekkel szemben, a tényekkel szeretnénk a lakosságot megismertetni, ezzel pedig segíteni a felelősségteljes energiaital fogyasztást. Meggyőződésünk, hogy az energiaitalok összetevőivel és
azok élettani hatásával nagyon kevesen vannak tisztában. Kevesen
tudják, hogy az energiaitalokban lévő koffeinnek és a szénhidrátnak
köszönhető, hogy az energiaitalok azt nyújtják, amit a fogyasztó vár
tőlük. Éberséget és energiát ad. Kevesen tudják azt is, hogy mennyi
fogyasztható aggálymentesen, ezekből a méltán népszerű, funkcionális italokból. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy egy egészséges
felnőtt bátran megihat napi 2-3 dobozzal, de azt is elmondjuk, kiknek nem ajánljuk az energiaital fogyasztást.” – válaszolja kérdéseinkre Csibi Sándor a szövetség főtitkára. Hangsúlyozva azt is, hogy az
energiaital nem helyettesíti a vizet. A Magyar Energiaital Szövetség
rendszeres, objektív publikációkkal, tájékoztató előadásokkal, szakmai szervezetekkel, szakemberekkel való együttműködés keretében
szeretné fő feladatát megvalósítani. Feladatuknak tekintik a klasszikus mondható szövetségi feladatokat is, igy az ágazati érdekegyeztetést és az érdekképviseletet. A Terraparkban a szövetség egy kis
irodát bérel, mert a tagdíjakból befolyt összeget „jó gazda módjára”
a fő feladatinak megvalósítására kívánja fordítani. A szövetség egyik
alapítójának, a Hell Energy Magyarország Kft-nek korábban szintén a Terra Parkban volt a központja, amely az országban minden
honnan könnyen elérthető és szép környezetben található. A másik
alapító Qualitiy Pack Zrt. mellett a szövetség tagja a Royalsekt Zrt. az
Adrenalin és a Kobra, a Csoki Max Magyarország Kft. az USB Energy
Drink és a Fortra-Dis Bt. az Oryx Energy Drink gyártója. A szövetség
célja, hogy valamennyi hazai energiaital gyártót és forgalmazót a
tagjai között köszönthessen.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a
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NEWS

Fát ültetett

A TERRAPARK IS
KÖZÖSEN AZ S&T-VEL
A C TÖMB MELLE T TI ÚJ PARKOLÓ MENTÉN
A Terrapark tulajdonosa a C tömb körüli parkolás
megkönnyítése végett egy murvás parkoló
felületet hozott létre az épület mellett egyelőre
üresen lévő saját telkén.

Avval, hogy ezt a parkolót az S&T
munkatársai használhatják, helyek szabadulnak fel az utcán és rendezettebbé válik a közlekedés, tisztábbá, sármentessé a
környezet is.
A parkoló kialakításának munkálatai
kezdetekor a környéken élő lakók részéről érkeztek észrevételek. Ezekre is tekintettel született a döntés, hogy a két cég együtt fákat ültet a parkoló
Puskás Tivadar út felőli szélén. A Terrapark eddig is odafigyelt a zöld
környezetre, az irodaparkban a kezdetektől fogva sok a zöld felület,
sok a fa, a bokor, a virág, amelyeket rendszeresen gondozunk is hozzáértő kertészek segítségével.
Nem csak a Terrapark, hanem az S&T is igyekszik odafigyelni arra
a közösségre, ahol jelen van, és nagy hangsúlyt fektet a társadalmi
felelősségvállalásra.
„Ez többféleképpen nyilvánul meg. Folyamatos együttműködésben vagyunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Magyar
Vöröskereszttel, véradásokat szervezünk a munkatársaink körében,
és különböző intézményeket és alapítványokat támogatunk, mint
az életveszélyesen beteg gyerekek különleges kívánságait teljesítő Csodalámpa Alapítványt, illetve különböző akciókban veszünk
részt, nyáron például egy saját szervezésű PET Kupa program keretében gyűjtöttük a Tisza árterében felhalmozódott hulladékot” –
sorolta a szakember.
„A bővítéseknél pedig figyelünk arra, hogy az építéssel párhuzamosan a zöldövezet is fejlődjön. Igyekszünk úgy élni, itt ebben
a mikroközösségben is bérlőként, a Terraparkkal együttműködve,
hogy a helyi lakossággal jó legyen a kapcsolat” – hangsúlyozta Varró Gábor, marketingspecialista.

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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Helyi cégek szembenézése
2021 TÖRTÉNÉSEIVEL

Az év végéhez közeledve ismertebb, a budaörsiek életére hatással lévő, illetve a Budaörsi Naplóban korábban
rendszeresen szereplő cégek vezetőit kértük meg, hogy foglalják össze a legfontosabb 2021-es eredményeiket és
mondják el, várhatóan mi okozza majd számukra a legnagyobb problémát a következő hónapokban, évben.

A KIHÍVÁSOK, A KITARTÁS, A RUGALMASSÁG ÉS A GYORS DÖNTÉSEK ÉVE
VÉCSEI CSABA
A FLYBY
STEAKHOUSE
TULAJDONOSA
VÁLASZOLT
Önök viszonylag új cég, egy
éttermet és hentesboltot nyitottak Budaörsön, a pandémia
elején. Ennek ellenére sokan
megismerték és megkedvelték a
termékeiket.
Éttermünk 2020. február 2-én
(2020. 02.02.) nyitott. A számmisztika (ez egy palindrom dátum volt) azonban nem hozott
szerencsét sem nekünk, sem az
egész világnak. Akkor még nem
gondoltuk, hogy alig másfél hónappal később bezárni kényszerül minden vendéglátó. Azt pedig
szintén nem, hogy az év végén ismét, immár csaknem fél évig tartó bezárás, kijárási korlátozások
állítják nehéz helyzet elé az egész
ágazatot. Bizony városunkban
is láthattuk, hogy több nagy reménnyel indított vállalkozás nem
bírta a hosszan elnyúló veszteséges időszakot és sorra zártak be.
Budapesten a külföldi turizmusra
épülő éttermek közül számos nagy
nevű étterem a mai napig nem tudott kinyitni vagy végleg feladta.
Hallottunk szomorú és megdöbbentő példákat arra, hogy 10-15
éve keményen dolgozó hűséges
kollégákat küldtek el egyik napról
a másikra. Ezt nem tartom korrekt
hozzáállásnak olyan, egyébként
tőkeerős tulajdonosok részéről,
akinek ezek az dolgozók korábban
komoly hasznot termeltek.
Önök hogyan vészelték át a
bezárást? Mi lett a kollégáikkal?
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Kijelenthetem, hogy nálunk
nem dolgozók vannak, hanem csapattagok, barátok, akikért személyes felelősséget érzünk. Senkitől
sem váltunk meg és ez még tovább
erősítette a csapatunkat. Cégünk
másik nagy erőssége a FLYBY
Prémium Húsbolt, amely a lezárások ideje alatt is jól működött,
sőt a minőségi termékeink hamar
népszerűek lettek a budaörsi és a
környékbeli vásárlóink között. Ez
nemcsak a bevételi oldalon tette
lehetővé a bérek kitermelését, hanem konkrétan munkát is adott
a séfeknek és felszolgálóinknak.
A húsbolt vásárlói örömmel beszélgettek a főzési praktikákról és
kaptak hasznos tanácsokat a mesterszakácsunktól és séfjeinktől. Az
ágazati bértámogatás is segített
bennünket, hogy csökkenjenek a
veszteségek, és emellett teljesen új
koncepciót dolgoztunk ki.

2021.

Ez az évünk arról szólt, hogy
a korábban kigondolt működési
stratégiánkat gyakran kellett napok alatt megváltoztatni és teljesen új irányt kigondolni. Idén
nyáron megnyitottuk a Flyby
Grillteraszt. Az impozáns sátor
alatt a steakhouse-ban megszokott elegáns tálalás is jó összhangban volt a kerti hangulattal.
A faszénen sült steakek, a kön�nyed nyári halételek, a frissen készült limonádé- és koktélkülönlegességeink hamar népszerűek
lettek és a hétvégék már gyakran
teltházasak voltak.
A húsbolt is megnyitotta kis
teraszát, ahol a hagyományos
sültkolbász és hurka volt a legkedveltebb a gyors reggelire és
ebédre vágyó vendégek között.
A koncepcióváltást jelezte az
is, hogy elindítottuk az éttermi
házhoz szállítást.
Hogyan oldották meg a kiszállítást? Leszerződtek az egyre népszerűbb futárcégek valamelyikével?
Bennünket is megkerestek
többen és szerződést ajánlottak
a kiszállításra. Én úgy gondolom,
hogy a jutalék, amit felszámítanak irreálisan magas. Elég csak
egy pillantást vetni az ételfutár
cégek némelyikének éves pénzügyi beszámolójára. Rekord nyereséggel zárják az évet, miközben
az éttermek az életben maradásért küzdenek. Nem tartom korrektnek, hogy a gyakran 30%-nál
is magasabb jutalék miatt magasabb árat kelljen számolnunk a
tőlünk ételt rendelőknek, másként pedig reálisan nem lehet ezt
kitermelni. Véleményem szerint a
pandémia következményeiből ők
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nem, vagy nem megfelelő szinten
vették ki a részüket. Ezért inkább
megoldottuk a kiszállítást saját
erőből. A szakácsaink főztek, a
felszolgálók pedig autóba ültek
és kiszállították az ételeket. Jobban ismerik már Budaörs utcáit,
mint én, és számos törzsvásárlónkat már személyesen is ismerik. Nagy öröm, hogy ezeket a
vásárlókat immár személyesen,
vendégeinkként üdvözölhetjük
ismét éttermünkben.
Mit gondol a következő évről? Mitől tart elsősorban?
A világ megváltozott és a
változás még tovább tart. Egyelőre nem látjuk, mikor és milyen
mértékben megy majd tovább az
élet a normális kerékvágásban. Ez
olyan tény, ami ellen nem sokat
tudunk tenni. Kormányoktól függetlenül világszerte növekszik az
energia ára, nehézkesebbé válik a
szállítmányozás és az alapanyag
ellátás. Gyakorlatilag mindennek emelkedik az ára. Talán sok
minden le is tisztul majd emiatt,
hiszen nagyon egészségtelen folyamat az, hogy a termékek nagy
része beutazza a fél Földet, mire a
felhasználóhoz jut.
Rendkívül nagy a bizonytalanság a jövővel kapcsolatban
még rövidtávon is. A szakmabeliek, de az iskolák is egymást kérdezgetik, hogy vajon lesz-e újra
leállás. Állatorvosként tisztában
vagyok egy járvány lefolyásával
és a leküzdés lehetőségeivel. A
gazdasági hatások a serpenyő
másik oldalát jelentik.
Ezekre a tényezőkre nincs
sok befolyásunk. Amire viszont
ráhatásunk van, az a saját viselkedésünk és az, hogyan tudunk
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alkalmazkodni a változásokhoz.
Mi lehetőségeink szerint előnyben részesítjük a helyi termelőket
mind az éttermi alapanyagok, borok tekintetében, mind a húsbolti
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beszállítóink között. Vigyázunk
magunkra, egymásra és vendégeinkre.
A fenti nehézségek ellenére én nagyon bizakodó vagyok.
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Vendégeink értékelik a nálunk
kapott minőséget és kiszolgálást.
Ezt az éttermet hosszú távra terveztük és van is helye a palettán.

A JÓKENYÉR - ÍNYENCEK HÁZA
A SZABADSÁG
ÚTON
LÉVŐ BOLT
TULAJDONOSA
BOGATIN JÁNOS
EGY KIS
TÖRTÉNETI
ÁTTEKINTÉSSEL
KEZDETT
Üzletünk Jókenyér pékség néven 2006-ban, azaz 15 éve kezdte
meg működését az akkoriban még
ritkaságnak számító minőségi
pékáruk, rozskenyerek, teljes kiőrlésű termékek értékesítésére. Ezt
követően két fordulópontot kell
még megemlítenem. 2012-ben
sikerült hitel segítségével megvásárolnunk az egész épületet és
ezzel lehetőség nyílt arra, hogy
kibővítsük üzletünket egy delikátesz részleggel, ahol minőségi hús,
sonka- és sajtáruk megvásárlására is lehetősége nyílt vevőinknek.
Mindezt tea, édesség, olívaolajok,
bor- és whisky választékkal megspékelve.
2018-ra kiderült, hogy az épületünk, mely helyi műemléki védettséget élvez, oly mértékben korszerűtlenné, „javíthatatlanná” vált
(a belső falak vályogból készültek,
a tetőszerkezetünk a beomlás szélén állt, szigetelések hiánya), hogy
a külső falak megtartásával az
egész épület lebontásra került. Ekkor derült ki, hogy üzletünk alatt
nemcsak egy, hanem két pince is
található, melyek felderítésre kerültek és az egyiket sikerült is bevonnunk a napi tevékenységünkbe. Az újjáépítés ideje alatt közel öt
hónapig zárva tartottunk, vállalva
a kockázatot, hogy vevőink ez idő
alatt elpártolnak tőlünk.
Egyúttal meleg konyha kialakításával bővítettük szolgáltatásunkat, meleg reggeli- és ebéd
felszolgálásával is, melyek töretlen

népszerűségnek örvendenek. Kávéfőző kapacitásainkat is jelentősen bővítettük új berendezésekkel.
Illy kávéink töretlen népszerűségnek örvendenek. Ülőhelyeink száma is a már említett pincehelyiség
bevonásával jelentősen bővült,
jelenleg akár 20-25 személy is egyszerre helyet tud foglalni nálunk a
két szinten. Ennek következtében
nevünket is kicsit megváltoztattuk
Ínyencek házára, hiszen a Jókenyér
termékek mellett, jelentősen bővítettük delikátesz termékpalettánkat, és meleg konyhai részlegünk
is önálló egységet képvisel. Ez a
név jobban kifejezi, hogy mi már
nemcsak egy pékség, hanem annál
jóval többek vagyunk.
Az újjáépítést követően közel
egy évbe telt, amíg forgalmunkat
a megelőző időszak szintjére fel
tudtuk tornászni és nemcsak a
régi, de új vevőink is megszerették
üzletünket.
Ezt a felívelő periódust törte
ketté a pandémia. 2020 tavaszán
a korlátozások és különösen a különböző idősávok bevezetésével
forgalmunk dinamikus növekedése megállt és kiszámíthatatlanabbá
vált. A home office népszerűvé válása kényelmesebbé tette az embereket, ritkábban mozdultak ki otthonról és az online megrendelések
dinamikus emelkedése jellemezte
ezt az időszakot.
Úgy véltük ebbe mi nem tudunk versenyképesen beszállni,
viszont a közelben levő nagy láncokkal ellentétben mi továbbra is
hittünk és hiszünk a személyes,
testre szabott, kedves kiszolgálásban. Az éttermekkel ellentétben
nekünk nem kellett bezárni, viszont a kávé- és konyhai fronton
jelentősen megnövekedett az elviteles vásárlás. Ki tudtuk használni
helyzeti előnyeinket és például
2020-ban először libanapokat tartottunk, melyet tavaly elvitelre tudtunk értékesíteni, ebben az évben,

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

noha az éttermek is megnyithattak
már, sikerült tovább növelnünk
a forgalmunkat. Összességében
azonban a 2020-as évet visszaesés
nélkül zártuk, 2021-ben viszont az
újabb lezárásoknak köszönhetően
forgalmunk növekedése megtorpant, sőt a nyári hónapokban jelentősen visszaesett, köszönhetően
elsősorban annak, hogy az emberek végre utazhattak és gyorsan
éltek is ezzel a lehetőséggel.
Ebben az évben viszont a
pandémia mellett újabb kihívásokkal kellett szembenéznünk, ez
pedig az infláció és az esetenként
fellépő termékhiány, elsősorban a
delikátesz részlegünkön.
Szerencsére a karácsonyi időszakra ez nagyjából helyreállt és
a korábbiaknál jóval nagyobb választékkal tudunk vevőink rendelkezésére állni. Kissé átalakítottuk
polcrendszereinket, ennek következtében elsősorban desszert- és
teaválasztékunkat jelentősen tudtuk bővíteni. Személyre szabott,
egyedi csomagokat tudunk ös�szeállítani, Családi, kis céges rendezvényekre sonka- és sajttálakat
tudunk készíteni.
Előreláthatólag a 2021-es évet
pici növekedéssel tudjuk zárni,

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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aHigh Care
ünnepi ajánlata
Koókné Bordás
Andrea
1992-ben
nyitotta meg
első kozmetikai
szalonját
Budaörsön
és lett hamarosan
a High Care
hálózat egyetlen
helyi tagja.
Az ünnepi
kezelések
bármelyike
igazán figyelmes
ajándék minden
nő számára.
A FLOW

ÉLMÉNY-ért,
A KORTALAN
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vagy akár a
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ami az inflációt is figyelembe véve
viszont inkább stagnálást, semmint növekedést jelent.
Eddig tudtunk élni a hitelmoratórium lehetőségével, azonban
ez megszűnt, ami az energia- és
munkaerő költségek növekedése
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mellett a 2022-es évre további kihívásokat jelent számunkra.
Kisebb fejlesztéseink voltak,
de amit már évek óta szeretnénk,
hogy a másik pincénket is meg
tudjuk nyitni és ott boresteket
tarthassunk neves borászok bevo-
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násával sajnos a forráshiány miatt
még várat magára. Ezzel együtt az
utcai front lábazatát is szeretnénk
helyreállítani. Talán jövőre sikerül
megoldanunk.
Eddigi sikereinket nemcsak a
termékeinknek, hanem munka-

Sport

társaimnak is köszönhetjük, különösen a már a kezdetektől nálunk
dolgozó Katalinnak és Lizának.
Éttermi részlegünket pedig Edőcs
Gábor séfünk viszi sokak megelégedésére.

A MAPEI AZZAL FOGLALKOZIK, AMIT KÉPES BEFOLYÁSOLNI
MARKOVICH
BÉLA
Ü GYVEZETŐVEL
BESZÉLGETTÜNK
Az idei év legnagyobb eredménye a Mapei számára, hogy sikerült az eredeti tervet, a 10%-os
növekedést túlteljesíteni és több
mint 20%-os árbevétel növekedést
értek el. „Pedig sok akadály gördült elénk az év folyamán, mint
például az alapanyagok beszerzésének a nehézsége” – mondta
Markovich Béla lapunknak. Az
építőipar és építőipari termékek
iránt az igény óriási, világszerte,
ezért lépett fel termék- és alapanyag hiány és emiatt növekednek
az árak is – folytatta az ügyvezető.
„Azonban mi nem hárítjuk
át a teljes áremelkedést a partnereinkre, mert az nem lenne
korrekt. Elvünk, hogy közösen
viseljük a terheket, amíg a nyereségességünk nem látja kárát.
Ezért inkább a cég működési
hatékonyságát erősítjük és ezzel
kompenzáljuk a bevételkiesést.
Az árak mellett a forint/euró
árfolyamának az alakulása okozott az idén nehézséget „amikor elment 370 fölé is”, hiszen a
Mapei importőr. „De hogy jót is
említsek: sok új embert vettünk
föl az idén, mind az értékesítés,
mind pedig a vevőkkel kapcsolatos területekre. Értékesítőket,
alkalmazás technikusokat, de a
logisztika, fuvarszervezés oldalt
is erősítettük, így kb. 20-25 fővel
bővült a cég. Most már több mint
220-an v vagyunk.”
Az idei év termékújdonságai
közül a Mapei ügyvezetője egy új
ragasztót emel ki és egy új burkolattisztítót illetve „két új vakolatunk is van, amit jövőre vezetünk
be a piacra.”
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Az idén vezettek be egy újfajta képzést, a neve: Mapei Minősített Szakember Képzés. Eddig húszan végezték el, de csak
azok kapják meg a Mapei Minősített Szakember oklevelet, akik
megfelelnek a szigorú gyakorlati
és elméleti vizsgán. „Az oklevél
tulajdonosa egy évig a szakember
ajánló rendszerünk élére kerül,
s így sokkal könnyebben juthat
munkához. S az ő munkájukat
jobban propagáljuk természetesen.” Továbbá, mivel az építőipari
szakemberek között sok a vállalkozó, a Mapei vállalkozásvezetésre is oktatja őket, valamint
„tantárgy” az emberekkel való
bánásmód, a kommunikáció.
„Ami még fontos, hogy az idén
már egész évben működtettük
a Mapei TV-t. Minden kedden
a Facebook live-on egyórás műsorban szakmai kérdésekkel foglalkozunk. Többezres nézettséget
értünk el.”
Mitől tart a Mapei 2022ben? „Az energia-áremelésre, a
covid helyzetre, az alapanyagok
beszerzési nehézségeire, azok
áraira nem nagyon tudunk hatással lenni. De elvem, hogy csak
azzal foglalkozom, amit képes va-
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gyok befolyásolni: ilyen a cégünk
működtetése, hogy minél többet
és minél jobbat szolgáltassunk a
piacnak, hogy érezzék, szükség
van ránk, és velünk akarjanak
dolgozni. Tudjuk, hogy lesz jövőre is alapanyag hiány. Vagyis az
alapanyag beszerzési nehézségek
mérséklődnek, de nem maradnak el, sajnos, ez megint nehézséget fog okozni. Előrejelzések
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szerint egyes területeken, például
az epoxi termékek esetében az
alapanyag szűkösebb lesz, és néhány olyan alapozónál, amiben
elég sok diszperzió van. Ezeknek
az ára is magasabb lesz, az előrejelzések szerint az alapanyag
árak áremelkedése átlagosan 15
% körül várható. Ez is problémát
fog okozni, de inkább úgy fogalmazok, hogy megoldandó feladatokat.”
„Terveink: még több embert
szeretnénk a Mapei Minősített
Szakember Képzésben látni. Jövőre is tervezünk új beruházásokat. Sóskúton a raktárfejlesztés
mellett a gyártáskapacitást is növeljük, ez átnyúlik majd 2023-ra.
Az építőipar növekedése nem
fog megállni, de lassulni látszik,
és mi a lehető legtöbbet akarjuk ebből kihozni, azzal, hogy a
piac és a megrendelőink igényei
szerint minél több szolgáltatást
nyújtunk” – mondta még az ügyvezető.
A Mapei az egész világon
úgy termel, úgy növekszik, hogy
a lehető legkevesebb kárt okozza
a környezetnek, és nemcsak szavakban támogatja a fenntartható
fejlődést. Szerintük ez az emberrel kezdődik, hogy a lehető
legtöbbet tegyék meg az egészségükért. „Vannak termékeink, melyek az egészségre és a környezetre teljesen ártalmatlanok, nem
tartalmaznak mérgező anyagokat, nem tartalmaznak illószeres
anyagokat. Az egészségmegőrzés
jegyében támogatunk sporteseményeket is, ilyen volt korábban
a Mapei Szigligeti Félmaraton, a
Mapei Edurace Családi Terepfutó Nap és jövő májusban a Badacsony Mapei Félmaratont és
Trigo Maraton, illetve a Mapei
Tour de Zalakaros kerékpáros
versenyt támogatjuk.”
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Idén nem vitte el Grincs

a budapesti karácsonyi vásárt
Ha itt Budaörsön nem is lesz
idén karácsonyi vásár a
Templom téren – bár különösen nagy hagyománya soha
nem volt -, pár perc alatt
beérhetünk Budapestre, a
Vörösmarty térre. A vásár
november 19-én, pénteken
nyitotta meg kapuit. A Buda
pest Brand nZrt., a főváros
hivatalos turisztikai, kulturális és marketing szervezete
idén egy élményekben gazdag, felszabadult, mégis biztonságos adventi környezetet teremt látogatóinak
– nyilatkozta a Budapest
Brand nZrt. vezérigazgatója
Faix Csaba.
– A tavalyi kényszerű kihagyás
után idén november 19-én, pénteken
megnyitotta kapuit a főváros ikonikus téli ünnepe, a Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár a Vörösmarty
téren. A híres, klasszikus formában
várják a vendégeket?
– Mi már hónapok óta azon dolgozunk, hogy legyen karácsonyi vásár.
Folyamatosan nézzük a számokat és azt
látjuk, hogy megfelelő óvintézkedésekkel, így például a védettségi igazolvány
bemutatásával, illetve a téren egyszerre
tartózkodók számának korlátozásával
biztonságosan ki lehet látogatni a karácsonyi vásárra a Vörösmarty téren.
– Mégis miben más, mint a
pandémia előtt?
– Először is biztonságra nagyobb
hangsúlyt fektetünk. Másrészt nagyon
sok visszajelzést kaptunk, hogy ez a
vásár, azzal együtt, hogy nagyon szeretik, szépnek és érdekesnek találják az
emberek, bizonyos értelemben elszakadt a budapestiektől, a magyaroktól,
elsősorban az áraival. Szerintem ez nem
volt teljesen igaz, például, ha valaki tavalyelőtt megnézte az árakat, azok akkor már nem voltak túlzóak. De néhány
évvel korábban valóban elterjedt a hír,

hogy ez inkább a külföldi turistáknak
szól. Szeretnénk idén ezen változtatni.
Hiszen ezen a vásáron olyan kézművesek vannak, akiket külön szakmai zsűri
bírál el, és akik egész évben dolgoznak
azon, hogy itt árulhassanak. Ide nem
lehet tucatáruval, sorozatgyártásban készülő termékkel jönni. Az egész tér hangulata különleges. Hogy elérhetőbbé
tegyük a vásárt az itt élőknek, előírtunk
most néhány dolgot a vendéglátósoknak is. Például van 1500 forintért egytálétel, vagyis ha valaki kijön, az jóllakhat
annyiból, amennyiből máshol a városban. A Budapest kártyával, amit meg
lehet vásárolni a téren, 10 százalékos
kedvezményt kaphatnak minden termékből és utána akár egy fürdőbe is el
lehet menni vele. Nagyon sok kupont
készítettünk, az összes kerületi lapban
megjelennek ezek, a vásáron kedvezményes forralt borra lehet váltani őket.
Igyekszünk olyan vásárt rendezni, amit
szeretnek és tudnak élvezni a budapestiek és a környéken élők, illetve általában a magyarok.
– Ez azt jelenti, hogy idén inkább
a belföldi turistákra építenek?
– Igen. És nem arról van szó, hogy
ha nincsenek külföldi turisták, akkor
jöjjenek a belföldiek. Ez a vásár annyira szép és annyira fontos, hogy mindig
is a budapestiek és a magyarok kell,
hogy az első számú vendégei legyenek. Az aktuális beutazási számokat
nézve egyébként nem számítunk arra,
hogy ne lennének külföldről jövő vendégek, bár ez még változhat. De elérhető árú termékek várják a helyieket,
a vonzáskörzetből, agglomerációból
érkezőket is.

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

Diamant Smart Workflow Platform
A Diamant Könyvvizsgáló Kft. által fejlesztett Smart Workflow Platform célja, hogy az eddig,
alapvetően excelben, illetve különböző eltárolt dokumentumokban rögzített információit egy haladó,
alapvetőn webes és mobil technológiákra épülő rendszer hordozza. A fejlesztéssel biztosítani kívánják
az adatok pontos, következetes tárolását, az általuk képviselt munkafolyamatok státuszainak rögzítését,
az adatok napi munka során és riportokban történő megfelelő hozzáférését. Számos megoldás létezik a
piacon, amelyek biztosíthatnak CRM, ERP, BI és más funkciókat. A cégméretből adódóan a Diamant
Könyvvizsgáló Kft. számára ezek kevéssé jelentettek megoldást, ami abból ered, hogy a korábbi
alkalmazás szintjén a megfelelő folyamatok olyan szinten képződtek le, amelyeket inkább érdemes egy
saját rendszerbe építeni, mint a különböző készkeretrendszerekbe építeni, s azokat összehangolni. A cég
ilyen irányú megkeresései azt mutatták, hogy a könyvvizsgálati területen történő alkalmazáshoz a
pályázatban kijelölt fejlesztés adja meg az optimális megoldást. A fejlesztés szakmai hátterében olyan
ágazati elvek álltak, mint a szigorú szabályozás, ugyanakkor a rugalmas rendszerkörnyezet igénye. A cég
működéséből származó követelmények a rendszer stabilitása, többcélú használata és a távoli elérés
biztosítása volt. Az okos megoldás – többek között – abban tölt testet, hogy közvetlen elérési
lehetőséget teremt felhasználói számára, azonnali információ elérést a kollégák felé, lehetőség van az
egyidejű használatra. Ugyancsak ilyen jellemző a távoli és mobil platformon is lehetséges elérés
meghatározott funkciók esetében.
A projekt azonosító száma:
A projekt megvalósítási időszaka:

2020-1.1.1-KKV-START-2021-00503
2020.10.15-2021.10.14.

A projekt összköltsége:

31 260 672 Ft

A projekt támogatási összege:

18 756 403 Ft

További információk: www.diamantkft.hu

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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Töltse színházban
az év utolsó estéjét!
A Budaörsi Latinovits Színház
nagyon sok szeretettel
várja Önt és családját, barátait
december 31-én, Szilveszter este
egy ravasz és varázslatos
színházi előadással
és ünnepi, pezsgős koccintással.
Búcsúztassuk együtt az óévet,
koccintsunk az újra,
közös színházi élményeinkre!
WILLIAM SHAKESPEARE

szentivánéji álom
+ szilveszter
december 31. péntek 18:00
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Könyvklub

GEREBENICS NÓRÁVAL
december 16-án, csütörtökön 18.30 és 20.00 között
Nick Hornby: Egy fiúról című kötete lesz a téma.
Ingyenes!

RégIdők

KÉKHARISNYÁK, HONLEÁNYOK VAGY KÖZELLENSÉGEK?
A Feministák Egyesületének fél évszázados története
Czeferner Dóra történész december 17-én pénteken 19:00kor kezdődő előadásából többek között az is kiderül, hogy a
Feministák Egyesülete távolról sem tekinthető a „kékharisnyák
gyűjtőhelyeinek”, sokkal inkább olyan progresszíven gondolkodó
nők (s bizonyos esetekben a hozzájuk csatlakozó férfiak)
csoportjaként kell elképzelnünk őket, akik tevékenységi köre
messze túlmutatott a jótékonykodáson, vagy a rászoruló
tanítónők, netalántán tisztviselőnők tovább- vagy átképzésén.
Jegyár: 500 Ft

Világjárók: GRÚZIA

Radics Tamás a debreceni Incognito Világjáró Klub
szervezőjének előadása a Nagy- és Kis-Kaukázus vonulatai
között fekvő, sokszínű országról
december 20-án hétfőn 19:00-tól.
Jegyár: 500 Ft

Kapcsolatok: HOGYAN VÁLHAT ERŐFORRÁSSÁ
A MÚLT, HOGYAN ALAKÍTHATÓ SZABADON A JÖVŐ?
Pál Feri előadása valódi ünnepek előtti feltöltődés
december 21-én, kedden 19:00-tól.
Jegyár: 2.000 Ft

Csokibár: RÉGI KARÁCSONY

A karácsonyi készülődésben, lótás-futásban, sürgés-forgásban jó
néha megpihenni. Megpihenni és gondolatban, lélekben készülni
az ünnepre. Lelkünket pedig mi is nyitná meg könnyebben, mint a
mesék. Az Aranyszamár Bábszínház előadása a „Csodakalács” című
népmese és Fekete István „Éjféli látogatók” című novellája alapján
december 22-én szerdán 10:00-tól.
Jegyár: 500 Ft

Beszélgetőkör - ONLINE

Szerdánként 18:00 és 19:30 között
Simon Erikával arról, hogyan éljünk szeretetteli, boldog életet.
Ingyenes!
A rendezvényeken kérjük,
tartsák be az aktuális járványügyi előírásokat!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb infó a

jmmh.hu oldalon!

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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E GY E B E K KÖ Z Ö T T E R R Ő L OLVA S H AT N A K M É G A bud a o r s i n a p lo . hu O N L I N E Ú J S Á G O N
ELÜLTETTÉK AZ ELSŐ
TIZENEGYET A KÉTSZÁZ
FÁBÓL EGY URBACTAKCIÓ KERETÉBEN
A budaörsi önkormányzat helyi
cégekkel, civil szervezetekkel
és a lakossággal összefogva egy
faültetési akcióval igyekszik egy
kis lépést tenni környezetünk
védelméért, az önkormányzat által
elfogadott klímacélok megvalósításáért, a CITIES4CSR elnevezésű
URBACT-projekt keretében.
Az akció végéig kétszáz fát ültetnek el a város több pontján –
hangzott el a nyitórendezvényen,
2021. november 11-én, melyen
egyebek között ott volt Wittinghoff
Tamás polgármester, Biró Gyula
alpolgármester, valamint a képviselő-testület több tagja és 11 fa be
is került a földbe ez alkalomból.
https://budaorsinaplo.hu/
ma-elultettek-az-elso-tizenegyet-aketszaz-fabol-egy-urbact-akciokereteben/

ZÁVADA PÁL VOLT AZ
OLVASÓKÖR VENDÉGE
2021. november 10-én délután a
Budaörsi Olvasókör online megrendezett rendezvényén Závada
Pál író, szerkesztő, szociológus volt
a vendég. A budaörsi vonatkozású
Wanderer című könyvén kívül
szó esett az írói munka hátteréről,
regényei technikai felépítéséről és a
kulturális felelősségvállalásról is.
A Wanderer (sváb nemzetiség), a
Jadviga párnája (magyarországi
szlovák közösség) és a Hajó a
ködben (Weiss Manfréd leszármazottjainak egyedi megmenekülése
a zsidóüldözés alól) című regények főként abból a szempontból
kerültek szóba, hogy milyen
megfontolásból választ Závada Pál
mindig valamilyen kisebbséget
írásai témájául. Az író elmondta,
„nem is lehet a komplex társadalmi
folyamatokat csupán egy etnikum
leírásával ábrázolni”. Továbbá
rávilágított arra is, hogy történelmi
eseményeket sem lehet részeiben
tárgyalni, csak a leegyszerűsítő
történelmi szemlélet szokta külön-

20

választani az egyes elemeket, az
író feladata inkább az, hogy azokat
egymásra vetítse és megmutassa
egymáshoz való viszonyukat. A
holokauszt nem csak a zsidók
sérelme és nem csak a magyar
katonák szenvedték el a háborús
veszteségeket.
https://budaorsinaplo.hu/zavada-palvolt-az-olvasokor-vendege/

SIKERESEN ZAJLOTT LE
AZ I. BUDAÖRSI KUTYÁS
FELVONULÁS
2021. november 21-én a Budaörsi
NŐ közössége végrehajtotta a vállalt tízből a hetedik jócselekedetét,
egy kutyás felvonulás és a hozzá
kapcsolódó jótékonysági és ismeretterjesztő programok keretében,
a Dr. Rex Kutyás Egyesület és a
Tri Dogs Alapítvány közreműködésével. Az esemény célja, hogy
felhívni a figyelmet a felelős kutyatartásra, illetve szélesebb körben
ismertesse a TriDogs Alapítványt,
melynek munkatársai kutyamentéssel, de azon kívül különösen a
mentett kutyák rehabilitációjával
és képzésével foglalkoznak. A
program a közös séta végén kutyás
bemutatókkal és játékos versenyekkel zárult.
https://budaorsinaplo.hu/sikeresenzajlott-le-az-i-budaorsi-kutyasfelvonulas/

A BSC KARATE NOVEMBERI VERSENYEREDMÉNYEI
2021. november 6-án volt a Diákolimpia országos döntője, november 20-án a Happy Kids Kupa,
november 27-én pedig a Kodomo
kupa. A Budaörsi Sport Klub karate szakosztályának tanítványai
mindegyik eseményről kiváló
eredményekkel térhettek haza.
https://budaorsinaplo.
hu/a-bsc-karate-novemberiversenyeredmenyei/

LESZBOSZ,
EURÓPA SZÉGYENE –
KÖNYVBEMUTATÓ VOLT
A POSTART-ON
Vajon valóban meghaladja a

450milliós EU erejét, hogy emberhez méltó körülményeket
biztosítson a hotspotokon, az érkezése befogadó állomásokon? Jean
Ziegler: Leszbosz, Európa szégyene című könyvének a bemutatója
volt 2021. november 17-én este a
PostART-on. A budaörsi esemény
szervezője a szintén budaörsi Első
Feltétel Nélküli Alapjövedelemért
Egyesület volt. A könyv fordítója,
a külföldön élő Piróth Attila, aki
videón kapcsolódott az eseményhez egyebek között azt emelte ki,
hogy milyen torz jogalkotási rendszer az, ahol embercsempészet
miatt ítélik el a segítőket, akik nem
tettek mást, csupán nem hagytak a
tengerbe veszi egy gyerekekkel és
nőkkel zsúfolt hajót. A könyvbemutatón Morva Judit közgazdász a
közelgő Emberi Jogok Világnapja
alkalmából az Európai Unió Alapjogi Chartájáról tartott előadást.
https://budaorsinaplo.hu/38102-2/

A BSC
ÚSZÓSZAKOSZTÁLYA
SZINTET LÉPETT
A budaörsi úszás az elmúlt években rohamos léptekkel fejlődik,
aminek most már kézzel fogható
eredménye van. Az idei bajnoki
pontversenyben ugyanis 118 egyesület közül a 36. helyre ért fel. Az
eredmény pedig egy korszakalkotó
helyezés a BSC életében, hiszen
ez az egyesület eddigi legjobb
helyezése. Ennek az előkelő 36.
helynek azért is tulajdonítanak
nagy jelentőséget, mert a BSC csak
és kizárólag korosztályos országos
bajnokságokon tudott részt venni
a szezonban, hiszen a szakosztály
nem foglalkoztat felnőtt versenyzőt. A BSC-nek felnőtt versenyzők nélkül sikerült maga mögé
utasítania szám szerint 82 másik
egyesületet.
https://budaorsinaplo.hu/
a-bsc-uszoszakosztalya-szintet-lepett/

2021.

DECEMBER

NŐI ASZTALITENISZ
CSAPATUNK HÍREI

Az év utolsó heteiben felnőtt
világbajnokságon, ifjúsági világbajnokságon és a Europe Cup
sorozatában is érdekeltek a Budaörsi SC asztaliteniszezői Az év
utolsó időszaka is nagyon aktívan
telik sportolóink, valamint női
csapatunk számára. Az Amerikai Egyesült Államokban első
alkalommal megrendezett felnőtt
Világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként sportolónk, Póta
Georgina is részt vett, ráadásul a
magyar küldöttség legnagyobb
sikerét elérve, nyolcaddöntőbe
jutott női páros versenyszámban,
Madarász Dóra oldalán.
https://budaorsinaplo.hu/38278-2/

MOYRA-BUDAÖRS
HANDBALL –
ÍGÉRETES VISSZATÉRÉS
AZ ÉLVONALBA
2021. szeptember 11-én, egy
csonka és egy bajnoki címmel
záruló teljes NB I/B-s szezon után
visszatért Budaörs női felnőtt kézilabdacsapata a világ legerősebb
bajnokságába. Nem is akárhogy!
Bravúrgyőzelemmel, az európai
kupasorozatban érdekelt MTK
otthonában. A Moyra-Budaörs
Handball javarészt fiatal magyar
tehetségekkel keretében szabályosan berúgta az élvonal ajtaját.
Sőt, kilenc meccsén szerzett hét
pontjával nem csak berúgta, határozottan be is lépett rajta.
A feljutást kiharcoló társaság gerince együtt maradt, ugyanakkor
élesen kirajzolódtak azon posztok,
ahol erősíteniük kellett. Óriási a
szakadék a két osztály között, a
hosszabb távú megerősödés felé
vezető úton az első lépés a bennmaradás kiharcolása, de ennél
valamivel magasabbra helyezte a
lécet az egyesület. A zászlóshajót
jelentő felnőtt csapat feljutásával
teljes lett a kép, immár az összes
korosztályban a legmagasabb szinten képviselhetik Budaörsöt.
https://budaorsinaplo.hu/moyrabudaors-handball-igeretesvisszateres-az-elvonalba/
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A KÖZÖS KÉPVISELŐ SZEMSZÖGÉBŐL 2. RÉSZ

A társasház gazdálkodása
Hat részesre tervezett
sorozatunkban elsősorban a társasházban
élőkkel szeretnénk
megismertetni a közös
képviselő munkáját. Ha
ugyanis megfelelő szakembert (aki már nem
kell, hogy ott is lakjon)
bíznak meg a feladattal, sok-sok későbbi kellemetlenségtől kímélhetik meg saját magukat. Szerzőnk, Kisberk
Balázs, akihez több
budaörsi lakótelepi társasház tartozik, ezúttal
a gazdálkodásról írt.
A társasház gazdálkodása
nagyobban olyan, mint kicsiben
egy családé. Ahhoz, hogy bármi
megvalósuljon, bevételekre van
szükség. A társasház esetében
az első számú forrás a havi rendszerességgel megfizetett közös
költség, amelyre a tulajdonosok
kötelezettséget vállalnak. Másik
lehetséges forrás a bérleti díj.
Beszéljünk előbb a közös
költségről! Ez a közös tulajdonba tartozó épületrész, berendezés, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek fenntartásának költsége, amihez hozzájönnek még
az úgynevezett rendes gazdálkodás körébe tartozó kiadások. A közös költség elemeit a
számviteli előírások szerint kell
értelmezni, eszerint csak az számolható el, ami a gazdálkodási
(naptári) évben lett felhasználva. A közös költséget a lakók
tulajdoni hányad alapján fizetik.
Közös
képviselőként
a
legfontosabb feladatom a
társasház éves gazdálkodásának megtervezése. A számviteli szabályok szerint évenként költségvetési javaslatot

készítek a tulajdonosok számára, amely tartalmazza a közös
tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat
költségnemenként, a tervezett
üzemeltetési, karbantartási és
felújítási munkákat, valamint a
közös költséghez való hozzájárulás összegét. A ház életében
ez a legfontosabb mozzanat,
a tervezés folyamata. Majd az

Minden témáról bõvebben is olvashatnak a

enyém a már elfogatott tervek
figyelemmel kísérése és betartása, a társasház éves közgyűlésén megszavazottak szerint.
Ez lényegében a felújításokról
és beruházásokról szól. A munkákat nem csupán felügyelem,
illetve kifizetem a keletkezett
számlákat és lekönyvelem, hanem az éves gazdálkodásról
beszámolót készítek, melyet
a társasház minden lakójának
megküldök.
Mint írtam, a másik lehetséges forrás a bérleti díj. A társasház közös helyiségeinek – ha
van ilyen – hasznosításából folyhat be bérleti díj.
Ami a kiadási oldalt illeti: a
társasház fix kiadásai mondjuk
úgy a rezsi költségek. Ezek
például az áramszámla, a vízszámla, a csatorna számla. A
társasház működéséhez elengedhetetlenek.
Fontos állandó, kiadási tétel
a bér jellegű kiadások, például a gondnoké és/vagy a közös
képviselő tiszteletdíja.
A társasház zavartalan működésének feltételei között
meg kell említeni a fenntartási
költségeket. Ezek között nagyon fontos a ház rendszeres
karbantartása, amire szintén
fedezetet kell nyújtania a közös
költségnek. Ilyen az elektromos
karbantartás, lift rendszeres
ellenőrzése és karbantartása,
ezenkívül a ház gépészeti karbantartása is jelentős összeget
képviselhet például egy csőtörés alkalmával. Nagyon fontos a
társasház megfelelő biztosítása,
melynek megkötésével biztosítható a károk megtérítése.
A kiadásokhoz tartoznak továbbá az ügyviteli és működési
költségek, például illetékek és
adók. Ide tartozik az építmény
adó, posta költségek. Ha a tulajdonosok a közös költséget csekken fizetik be, annak vannak
bankköltségei is. Ezért szorgalmazzák sok házban az

www.budaorsinaplo.hu oldalon!
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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,
Kiakészült
dja: Budaörsi
ló Bt. zöldségkrémekkel és
Kanálka: Kézzel
chutney-kal,Nap
változatos
sült fokhagymával.
Felelős szerkesztő:
CSERPES; kenhető krémek családja
ELLER ERZSÉBET eller60erzsebet@gmail.com
.....legyél te is Ínyenc!
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A MEGFEJTÉSE: CHEF NAPI AJÁNLATA EBÉDRE
Beküldési határidő: 2022. január 7-ig

JÓKENYÉR – ÍNYENCEK HÁZA
3000-3000 forintos utalványát nyerték,
amit szerkesztőségünkben átvehetnek:
Hatvani Gyuláné Budaörs, Eliádesz Kyra Budapest

2019. 06. 11. 10:26

Az Ínyencek háza teret ad a társas és baráti találkozókra a
mindennapokban, hiszen hét közben is fontosak maradnak az
emberi értékek.
Előtérben a minőség, az ízek, a gasztronómia és a harmónia.
Ínyencnek lenni nemcsak öröm, jó érzés, hanem egy létforma.
Érezd jobban az ízeket és élvezd jobban a pillanatokat!
•
•
•
•
•
•
•
•

Kibővült meleg reggeli választékkal,
Chef napi ajánlata ebédre,
pikánsságokkal feltöltött delicates részleg,
ILLY kávék,
Don Antonio szósz termékcsalád,
Pödör olajok és balzsamecetek,
Széles nemzetközi- és hazai borválaszték,
Kanálka: Kézzel készült chutney-kal, változatos
zöldségkrémekkel és sült fokhagymával.
• CSERPES; kenhető krémek családja

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 100.
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Forraltbor kupon –1
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%

A kupon 3 dl forraltbor vásárlása esetén 10 % kedvezményre
jogosít. Egy kupon egy forraltbor vásárlásakor váltható be.
A kuponok nem összevonhatók.
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ÚJ

OPEL CROSSLAND

A KÜLSEJE

, A BELSEJE

KÉSZLETRŐL, AZONNAL ELVIHETŐ MODELLEK
AZ OPEL FÁBIÁN KÍNÁLATÁBAN!

A képen látható gépkocsi illusztráció, a felszerelt tartozékcsomag nem része az alapfelszereltségnek.
Opel Crossland fogyasztási adatok: 4,5-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 118-143 g/km
A tájékoztatás nem teljeskörű, a gépjárművek felszereltségéről, a ténylegesen elérhető extrafelszereltségről és az egy egyéb részletekről
kérjük, érdeklődjön az Opel márkakereskedésünkben vagy a www.opel.hu weboldalon. Az Opel márkakereskedésünket és a WAE CEE Kft.-t
nem terheli felelősség a tájékoztatóban található esetleges elírások, pontatlanságok, vagy nem aktuális adatok vonatkozásában.
www.opel.hu

