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„AZ ÚJ IRODÁBAN SOKKAL SZÍVESEBBEN IDŐZIK MINDENKI”

A TERRAPARK BÉRLŐI
Rekord számú érdeklődő kereste fel az elmúlt hónapokban a Terraparkot, és közülük 
többen a napokban költöztek be új irodáikba – mondta Szilágyi Éva, a Terrapark Kft. 
értékesítési vezetője. Az alábbi összeállításban több olyan cég is szerepel,  
amelyik a korábbinál nagyobb helyiségbe költözött és egy olyan is, aki kisebbe.  
Egyiküknek sem jutott eszébe máshol keresni bérleményt.

KONFERENCIA- 
TERMÜNK  
– maximum 50 fő befogadására 
alkalmas, a hozzá tartozó kistár-
gyaló pedig 10-12 főre. 

Amit adunk: 
projektor, vászon, mennyezeti 
konzol, hangszórók, csúcsminőségű 
német Neuland tréning eszközök, 
falitáblák, szónoki pulpitus, búto-
rok, igény szerinti elrendezéssel.  

Árak:   
Nagyterem 30.000 Ft + áfa/félnap 
vagy 50.000 Ft + áfa/nap.  
Pepita terem 15-20 fő, napi  
30 ezer Ft+áfa, félnapi 15 ezer Ft.

Tel.: 0623/423-323
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Egyedi villanykapcsolók 
bemutatóterme
A LIVOLO Hungary Kft. győri szék-
hellyel és telephellyel rendelkezik. 
Hogy kerültek akkor a Terraparkba? 
„A nagy érdeklődésre való tekin-

tettel szerettünk volna Budapesten 
is nyitni egy bemutatótermet és 
erre a legalkalmasabb helynek Bu-
daörsöt találtuk, azon belül pedig 
a Terrapark irodaházat” –válaszolja 
kérdésünkre Baricz Dániel ügyve-
zető. Így folytatva: „Itt kényelme-
sen és kulturált körülmények kö-
zött fogadjuk az érdeklődőket. Egy 
23 négyzetméteres, kis bemutató-
termet bérlünk, ami éppen elegen-
dő a kényelmes munkavégzésre”. 

„A vállalkozásunk 2014-ben in-
dult, mert egy olyan termék érté-
kesítésébe fogtunk bele, amelyről 
meg voltunk győződve, hogy si-
kerre lesz ítélve. Érintős, üveg elő-
lapos, modern és egyedi villany-
kapcsolókat kezdtünk forgalmazni. 
Webáruházként üzemelünk és a 
termékeinket a bemutatóterme-
inkben lehet megtekinteni, kipró-
bálni. A termék nagyon innovatív, 
exkluzív. Jelenleg ketten látjuk el 
a legfontosabb teendőket, oldjuk 
meg a csomagolást és a marketin-

get, és minden olyan egyéb felada-
tot, ami a cég fejlődését segíti.

A Terraparkban bérlet irodánk-
kal teljesen meg vagyunk eléged-
ve, hiszen maximálisan kiszolgálja 
a saját igényeinket és a termékeink 
iránt érdeklődök igényeit”.

Munkatársaik szeretnek  
az irodában lenni

A Budasensor egy családi vál-
lalkozás és a cég bővülése tette 
szükségessé a nagyobb iroda bér-
lését – tudtuk meg Fillinger Zsófia 
irodavezetőtől, akinek az idejét 
igen csak lekötötte mostanában az 
ismételt költözés.  A Terraparkra a 
közelmúltban azért esett a válasz-
tásuk, mert kollégáik az ország 
különböző részeiből gyűlnek össze 
egy-egy projekt megvalósítására, 

és ez a helyszín mindenki számára 
könnyen megközelíthető. Az azon-
ban már az itt létkor derült ki, hogy 
az új irodában sokkal szívesebben 
időzik is mindenki, ezért a vártnál 
gyorsabban kinőttük az elsőként 
választott irodahelyiséget. Az új 
bérlésnél emellett a sok, párhuza-
mosan futó projekt nagyobb hely-
igényével is számoltak. A helyben 
elérhető szolgáltatások közül a 
környéken két étterembe járnak 
ebédelni a munkatársaik, és „jó 
érzés keresztül haladni a Terrapark 
gondosan ápolt belső kertjein”.

A vállalkozás mérésadat-gyűj-
téssel és ipari képfeldolgozással 
foglakozik. Elsősorban multina-
cionális vállalatok számára készí-
tenek 2D és 3D alkalmazásokat. 
Berendezéseik minőségi és meny-
nyiségi ellenőrzésekre, gyártás 
közbeni folyamatok kontrolálására 
szolgálnak. „Örömünkre szolgál, 
hogy az általunk gyártott rend-
szerek nemcsak Magyarországon, 
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hanem   szerte a világon megbíz-
hatóan működnek. Munkatársaink 
rendkívül okosak és szépek. Infor-

matikusok és mérnökök dolgoznak 
nálunk jó hangulatban, aminek 
az egyik fő oka, hogy a cég veze-
tői számos juttatással, képzéssel 
(például nyelvoktatás) segítik a 
munkájukat” – szögezte le az iro-
davezető.

 

Bankkártyává változó 
mobilok

„A Cellum Zrt. 16 éve működik Bu-
daörsön, rengeteg kollégánk hely-
beli lakos. Nagyon szeretjük ezt 
a környéket, egyrészt a csendes, 
tiszta, zöld környezet miatt, más-
részt mert Budapestről is könnyen 
megközelíthető,  mind autópályán, 
mind közösségi közlekedéssel. A 
Terrapark ebben a környezetben 
kínál modern, tiszta, kulturált 
irodát, továbbá a munkatársaik 
segítőkészek és rugalmasak” - ez 
Kucsera Miklós marketingvezető 
véleménye.  

Több mint 220 négyzetméter, 
az igényeiknek megfelelően ki-
alakított irodát és a közelben egy 
raktárhelyiséget bérelnek. 

A vállalat a Cellum-csoport tag-
jaként Közép-Kelet Európa egyik 
piacvezető mobilfizetési vállalata. 
A 2000-es években ők fejlesztették 
ki a MobilVásárlás néven bevezetett 
szolgáltatást, amivel először lehe-
tett parkolást és autópálya-matricát 
fizetni telefonegyenleg terhére. 
„Mostanában úgynevezett mobiltár-
cákat fejlesztünk, amik bankkártyává 
változtatják a felhasználó telefonját, 
kiemelkedően biztonságos módon. 
Többek között a mi technológiánkon 
alapul az Erste Bank, az OTP Bank 
és a Telenor mobiltárcája, de cég-
csoportunk külföldön is intenzíven 
terjeszkedik. Rendkívül lelkes és 
elkötelezett csapattal rendelkezünk: 
a kollégáink között találhatók az or-
szág legkiválóbb szoftvermérnökei, 
akik a biztonság és a titkosítás terén 
veteránnak számítanak”.

Kinőtték a régi helyüket
A NAOS Hungary Kft. üzleti tevé-
kenysége az egész országot lefedi, 
ezért abban, hogy a Terraparkba 
költöztek fontos szerepet játszott 
az iroda földrajzi elhelyezkedése, az 
autópályák, illetve az M0-ás körgyű-
rű közelsége – osztotta meg velünk 
Glóner Ildikó marketingvezető. „Az 
irodaház modern, de barátságos, 
emberi léptékű, olyan, ahol min-
denki otthonosan érezheti magát. 
Emellett lényeges szempont volt 
az is, hogy az iroda körül ingyenes a 
parkolás, amely megkönnyíti az or-
vos- és patikalátogatóink helyzetét”.

A cég előző irodája, már szin-
tén itt, 130 négyzetméter alapte-
rületű volt, a mostani pedig 180 
négyzetméteres. A költözésük 
oka, hogy „kinőtték” a régit, és a 
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cég folyamatos növekedése miatt 
nemcsak nagyobb alapterületű 
helyiségekre, hanem megfelelő 
méretű tárgyalóra is szükségük 
lett. Az iroda mellett egy kis rak-
tárt is bérelnek az épületben és 
szívesen látogatják a környéken 
található kávézókat, éttermeket.  

A vállalkozás a lyoni köz-
ponttal rendelkező francia 
NAOS cégcsoport magyarorszá-
gi leányvállalata és a Bioderma 
dermokozmetikumok – más né-
ven orvosi kozmetikumok – hazai 
forgalmazója. „Kizárólag gyógy-
szertárakban kapható termékeink 
a bőr teljes tiszteletben tartásá-
val összhangban összetevőikkel 
és hatásukkal a bőr természetes 
működését utánozzák. Az egyes 
bőrproblémáktól függően a 
Bioderma termékek megőrzik, ak-
tiválják, illetve helyreállítják a bőr 
természetes folyamatait. Cégünk-
nek jelenleg húsz munkatársa 
van - a már említett tíz orvos- és 
patikalátogatóval együtt -, for-
galmunk évről-évre folyamatosan 
növekszik, így bizalommal és op-
timizmussal tekintünk a jövőbe. 
Nem kizárt, hogy a közeljövőben 
ismét bővíteni kell az irodánkat!” 
– zárta gondolatmenetét a mar-
ketingvezető. 

Kisebb irodát kerestek
„Mi a Honda importőr cége vagyunk” 
– válaszolta kérdéseinkre Smudla 
István a nemzetközi cégcsoport oszt-
rák és magyar értékesítési vezetője.  
„Magyarországon 1994-ben egy kis 
irodában kezdtük Budapesten, majd 
ahogy bővültünk 1998-ban költöz-
tünk Budaörsre, egy önálló zöldme-
zős irodaépületbe. Azért esett a vá-
lasztásunk erre a városra, mert fontos 
volt, hogy autópályán könnyen elér-
hető legyen, valamint a kollégáink a 
környéken laknak. Természetesen a 
város infrastruktúrája is vonzó volt. 
A 2008-as gazdasági válság az egész 
autóiparra, így ránk is hatással volt, 
folyamatosan csökkent a munkavál-
lalóink száma. Közben egyéb válto-
zások is lezajlottak a cégnél. A Honda 
Ausztriában megalakította a közép-
európai székházát, ahova tőlünk is 

átmentek dolgozni. Jelenleg kilen-
cen vagyunk, de várhatóan ez még 
tovább csökken, ezért döntöttünk 
úgy, hogy a meglévőnél kisebb irodát 
keresünk. Budaörsöt szeretjük, és 
nem akartuk elhagyni a Terrapark te-
rületét, ezért természetes volt, hogy 
itt nézünk körbe. Szerencsének volt, 
mert hamar megtaláltuk a megfelelő 
méretű, körülbelül 150 négyzetmé-
teres helyiséget, ahova az átalakítási 
után március elején beköltöztünk.”
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„ Hosszú távú partneri, 
vevői megelégedettség”

Az IMCD South East Europe GmbH 
is a kitűnő elhelyezkedés, illetve 
megközelíthetőség miatt költöz-
tette magyarországi irodáját Bu-
daörsre, és fontos volt a Terrapark 
modernitása és kellemes atmo-
szférája, ahol már a kezdetekkor 
otthon érezték magukat – Antal 
Szabolcs üzletág vezető. „Több iro-
daház is szóba jött a környéken, 
de itt tapasztaltuk leginkább a 
vevő- illetve a partnerközpontú-
ságot, valamint a rugalmasságot. 
Mivel jómagam, illetve cégünk, az 
IMCD szintén értékesítéssel foglal-
kozunk, ez fontos szempont volt. 

Jelenleg egy kisebb, 15 négyzet-
méteres irodát bérelünk, azaz iga-
zából bérelek én, mint magán em-
ber. A cégünk kelet-közép európai 
központja ugyanis Bécsben műkö-
dik és az én hivatalos irodám is ott 
van, mert onnan látjuk el a régió 
országait. Tehát sokat utazom és itt 
a Terraparkban ritkábban vagyok. 
Ám pont ezért nem mindegy, 
hogy itt jól érzem-e magam, és 
természetesen az is fontos, hogy 
számos szolgáltatás (napi étkezés, 
vásárlás, posta vagy akár egy üzleti 
ebéd) elérhető a közelben, gyakor-
latilag helyben van”. 
Az IMCD-rfe visszatérve: Hollan-
diában bejegyzett, az összes kon-
tinens számos országában jelen 
lévő és a speciális kemikáliák, a 
vegyipari gyártáshoz szükséges 
alapanyagok, additívek disztribú-
toraként a világon vezető szerepet 
betöltő vállalat. Ez évi csaknem 2 
milliárd eurós forgalmat és mint-
egy 1 800 alkalmazottat jelent. Az 

általuk forgalmazott termékek a 
vegyipar és ezáltal mindennapja-
ink számos területén vannak jelen, 
kezdve a festékgyártástól a mű-
anyagiparon, a gyógyszeriparon, 
valamint az élelmiszeriparon át 
egészen a kőolaj-finomításig. 
„Bár maga a piac amin tevékenyke-
dünk nagyon speciális, mondhatni 
egyedi, a mi célunk is megegyezik 
számos partnerünk, beleértve 
a Terrapark céljaival, ez pedig a 
hosszú távú partneri, vevői meg-
elégedettség”. 

Tíz perc gyalog
Az amerikai Virtela globális cégek-
nek nyújt távközlési szolgáltatá-
sokat világszerte, Kaposy Balázs 
feladata pedig független szerző-
déses partnerként, tehát egyéni 
vállalkozóként a közép-kelet-eu-
rópai és nyugat-európai régióban 
jelen lévő távközlési cégekkel való 
kapcsolat fenntartása, új partne-

rek felkutatása. Együttműködésre 
csakis távközlési cégekkel van le-
hetőség és a Terraparkban az Invi-
tel/Invitech, illetve a Türk Telekom 
felel meg ennek.  „Az irodám azért 
van a Terraparkban, mert az ottho-

nomtól gyalog 10 perc alatt beérek 
és több ügyfelem is a közelben ta-
lálható. Egymagamnak természe-
tesen egy pici, 13 négyzetméteres 
irodát bérelek.”



4. SZÁM 2016. – TERRA HÍREK

NEWSTERRA6

ÉPÍTŐANYAG GYERMEKINTÉZMÉNYEKNEK 
ÉS MŰEMLÉKEKNEK

VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT: 16 MILLIÓ FT-ÉRT ÉPÍTŐANYAG ÉS KÉSZPÉNZ

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017 MÁJUS 3. 

Jövő héttől nyújthatják be igényei-
ket a Várépítő pályázaton a nettó 16 
millió forintnyi építőanyagra és kész-
pénzre azok a gyermekintézmények 
és műemlékek, akik idén beruházást 
terveznek. A tetőfelújításhoz, hom-
lokzati hőszigeteléshez és homlok-
zatképzéshez, gépészeti felújításhoz 
és beltéri felújításokhoz igényelhető 
építőanyagokat és szolgáltatást 16 
építőanyag gyártó cég adta össze.

A legtöbben ezúttal is új tetők 
kapnak, hiszen a pályázható külön-
böző alapanyagú Creaton, Bramac 
és Terrán tetőcserép, a Prefa eresz-

csatorna, Fakro tetőablak és Colt 
tetőbevilágító értéke a teljes keret 
több mint fele, nettó 8,5 millió Ft. 
Ismét van elnyerhető, a kivitele-
zésre fordítható készpénz is, ami-
nek hiánya gyakran okoz fejtörést 
az intézményeknek. Utóbbit a 
Proidea, e-build és Magyar Építés-
technika szaklap, valamint a Colt 
Hungária Kft. ajánlott fel.

Gyűlnek a munkában kínált 
felajánlások is: az Épületszigete-
lők, Tetőfedő és Bádogosok Orszá-
gos Szövetsége (ÉMSZ) tagjai, az 
ország legjobb tetőfedői idén is 
kiválasztanak egy nyertest, így ez 

lesz a negyedik tető, amit társadal-
mi munkában újítanak fel. Emel-
lett lesz olyan beruházás, ahol a 
megítélt tetőablakokat a Fakró cég 
munkatársai be is fogják építeni.

A gépészeti felújításhoz szük-
séges nettó 2 millió forint értékű, 
csúcsminőségű Weishaupt kazán 
mellé érkezett 500  000 Ft+ÁFA 
értékű Schiedel kémény.

A Bachl és a Baumit hőszigete-
lő anyagin túl idén további 500 000 
Ft+ÁFA értékű Ravatherm hőszi-
getelés is rendelkezésre áll.

A beltéri megszépülés kategó-
riájában a burkolat-felújításhoz a 

Murexin és a Henkel Ceresit márka 
kínálja anyagait.

Segítség a pályázatok  
összeállításában

A pályázók számára március 10-én, 
10.00-14.00 között Budapesten, a 
Kortárs Építészeti Központban (Bu-
dapest XI. Bartók Béla út 10-12.) 
a szervezők Várépítő nyílt napot 
tartanak, ahol nem csak a pályá-
zás menetéről, de az igényelhető 
termékekről is hasznos informáci-
ókkal gazdagabban távozhatnak az 
érdeklődők.
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A Várépítő Pályázat bíráló bizottsága 
több mint egy évtizede, a cégektől 
független, neves közéleti személyisé-
gekből áll:

•	 Vadász György, Kossuth-, Ybl- 
és Steindl-díjas építész, a bíráló 
bizottság elnöke;

•	 Nagy-Kálózy Eszter, Jászai Ma-
ri-díjas színművész;

•	 Ráday Mihály, a Város és Falu-
védők Szövetsége (Hungária 
Nostra) elnöke, Kossuth-díjas 
alkotó;

•	 Tóth Balázs, építész, az Építés-
ügyi Minőségellenőrző Nonpro-
fit Kft. szakértője

és a zsűri új, idén csatlakozott tagja 
Beleznay Éva, okleveles építészmér-

nök, a Magyar Környezettudatos 
Építés Egyesülete (HuGBC) alelnöke, 
Budapest volt főépítésze.

A Várépítő pályázat  
számokban

A majdnem két évtizede működő 
Várépítő pályázat létjogosultságát 
bizonyítja, hogy annak 2010. évi 
újjáélesztése óta jelentkező közel 
600 pályázó összesen több mint 450 
millió forint értékű építőanyagot 
igényelt. Az összesen 70 millió Ft + 
Áfa értékű felajánlást a zsűri közel 
100 gyermekintézmény és műem-
lék között osztotta el.

www.varepitopalyazat.hu

 OKOSAN A MEG-
TAKARÍTÁSSAL!

Az ingatlanok energetikai felújításakor legtöbben a nyílászárók cseréjére vagy 
a homlokzat hőszigetelésére gondolnak. Az egyre elterjedtebb okoseszközökből 
szakszerűen kiépített rendszer szintén jelentős költségmegtakarítást eredményez. 

Az ingatlantulajdonosok 32%-a a nyílászárók cseréjét tartaná időszerűnek, 38%-uk pedig 
a külső homlokzat szigetelését végezné el elsőként. A hűtési, fűtési energia csökkentéséhez el-
engedhetetlen, hogy a beltérben megteremtett hőmérséklet ne szökjön ki a lakásból, e nélkül 
szinte minden más energetikai korszerűsítés értelmét veszti. A tulajdonosok nagy hányada, ha 
teheti ezért ezeket a fejlesztéseket végzi el elsőként, az ingatlanállomány egynegyedén már az 
ajtókat és ablakokat le is cserélték az utóbbi évtizedben.

A hosszú távú spórolásra azonban más lehetőségek is rendelkezésre állnak. Az okosiroda 
olyan különböző technikai megoldások együttese, amelyek egymással összehangolva lehető-
vé teszik a berendezések központi irányítását. Ezek közé tartoznak a különböző hűtő- és fűtő 
rendszerek, árnyékolástechnikai megoldások, elektronikai eszközök, biztonsági megoldások és 
világítástechnikai berendezések is. „A legtöbbször előre programozható termosztátot, mozgás-
érzékelős világítóberendezéseket, termosztatikus radiátorszelepeket építettnek be, amelyekkel 
már önmagában is elérhető kisebb energia megtakarítás. A leghatásosabb megoldások azon-
ban az összetett rendszerek, amelyek a hűtő-fűtő berendezéseket, lámpákat, sőt a redőnyö-
ket is központilag, intelligensen vezérlik. A legmodernebb rendszerek már akár távolról, egy 
okostelefonnal is irányíthatóak. A kisebb különálló berendezések tíz-, vagy százezres tételt 
jelentenek, de egy komoly, mindenre kiterjedő átalakítás több millió forintba kerül” – mondta 
Felföldi Viktor, a Magyar Épületgépész Kft. munkatársa.

Forrás: sajtóanyag
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NEM MINDEGY MI ÁLL A CÍMKÉN 
ÉLELMISZERGYÁRTÓK FIGYELMÉBE

Az élelmiszerek csomagolásán szereplő 
tájékoztatási kötelezettséget a 2014 dec-
emberében hatályba lépett Európai Parla-
ment és Tanács 1169/2011/EU rendelete 
(„Rendelet”) tartalmazza. A Rendelet két 
részletben hatályosult, amelynek második 
szakasza nemrégiben, 2016. december 13. 
napján következett be. E szerint kötelezően 
alkalmazandóvá váltak a tápértékjelölés új 
szabályai [Rendelet 9. cikk (1) bekezdésé-
nek l) pont].

A hatályba lépett rendelkezést a Rendelet 
3. szakasza (29-35. cikkek) tölti meg tarta-
lommal, amely alkalmazása a tápértékjelö-
lés alábbi szabályait érinti 2016. december 
13. napjától:

•	 kapcsolata más Uniós jogszabá-
lyokkal;

•	 tartalma;
•	 számítása;
•	 a mennyiségi kifejezések  

(100 g-ra vagy 100 ml-re)

•	 adatok megadása adagonként vagy 
fogyasztási egységenként

•	 a megjelenítés;
•	 további kifejezési és megjelenési 

formák.

A változások közül példaként kiemelhető 
a tápértékjelölés kapcsán az energiaérték 
számítása. Most már a kalória („kcal”) és a 
kilo joule („kJ”) értéket is külön-külön kell 
kiszámolni. A változás napjáig a kJ értéke 
megállapítható volt a kcal 4,2-es szorzatával.

Az energiatartalmat a Rendelet XIV. mel-
léklete szerinti táblázatban foglalt együtt-
hatók alkalmazásával kell kiszámítani. Ezt 
a számítást Magyarországon az MÉ 1-1-
90/496 számú előírás A. Rész V. fejezete 
vette át (Magyar Élelmiszerkönyv). 

A két táblázat tartalma azonos, mely sze-
rint az átváltási együtthatók az alábbiak:
•	 szénhidrát (a poliolok kivételével)  

4 kcal/g – 17 kJ/g

•	 cukoralkoholok (poliolok) 2,4 kcal/g 
– 10 kJ/g

•	 fehérje 4 kcal/g – 17 kJ/g - zsír 9 
kcal/g – 37 kJ/g

•	 alkohol (etilalkohol) 7 kcal/g  
– 29 kJ/g

•	 szerves savak 3 kcal/g – 13 kJ/g
•	 élelmi rost 2 kcal/g – 8 kJ/g.

Az eltérés a korábbi és a jelenlegi számítási 
mód között ugyan nem szignifikáns, azon-
ban javasoljuk az alkalmazott tápértékjelö-
lésben megadott értékek ellenőrzését.

Az Európai Bizottság a Rendelet kapcsán az 
uniós jogszabályok betartásának ellenőrzé-
se céljából útmutatót bocsátott ki a hatósá-
gok részére, amely az élelmiszergyártóknak 
szintén hasznos lehet. Ez az iránymutatás 
az élelmiszerek jelölésén feltüntetett 
tápértékekre vonatkozó tűréshatárokat és 
kerekítési útmutatásokat is tartalmaz. 

További kérdése van? 
Forduljon hozzánk bizalommal!

Az európai parlament és a tanács 
1169/2011/EU rendelete  
(2011. október 25.) 
eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN

Budlegal Ügyvédi Társulás

+36 23 889 145
office@bud-legal.hu

www.bud-legal.hu
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ÁPRILISI PROGRAMAJÁNLÓ 
BUDAÖRSÖN

A Latinovits Színházban 2017. április 21-én Mihail 
Lermontov Álarcosbál című műve kerül színpadra Pelsőczy Réka 
rendezésében. Az Álarcosbál Szentpéterváron játszódik, ahol 
egyetlen bál az élet, ahol a kártyaasztalnál birodalom-méretű 
birtokok cserélnek gazdát; ahol az érzelmeket túlfinomult etikett 
tartja kordában, amíg tarthatja – hogy aztán a kordából kiszaba-
dulva csak annál nagyobbat csattanjanak. A darabban jelen van a 
szerelem; a lassú, de öles léptekkel múló idő; a féltékenység, hogy 
a pajzán tréfák végére kitegye a kínhalálos csattanót... és persze a 
címadó bál, ahová álarcot öltünk, hogy amúgy istenigazában elen-
gedhessük végre magunkat – de miért épp így, álarcosan ismerünk 
amúgy istenigazában végre magunkra?

A PostART-on Yasmina Reza: Egy élet háromszor - elő-
adás. Az anyai ágon magyar származású, világhírű francia írónő 
színházi bravúrja az Egy élet háromszor, mely két értelmiségi há-
zaspár kapcsolatát vesézi. Az előadás 2017. április 1-jén 19 órakor 

kezdődik a PostART-on. ( Templom tér, volt posta épülete.) Az Egy 
élet háromszor két értelmiségi házaspár kapcsolatát vesézi. Trükk-
je, hogy egy hétköznapinak induló látogatást háromszor nézhetjük 
meg egymás után, mindháromszor máshogy.  Reza Magyarorszá-
gon már jól ismert művei: Az öldöklés istene - melyből nagy sikerű 
film is készült Roman Polanski rendezésében - és a Művészet után 
újabb pergő humorú, kortárs színházi csemegével ismerkedhetnek 
meg a nézők. 

A Jókai Mór Művelődési Központban 
Nyitnikék - A Budaörsi Kertbarátok Dr. Luntz Ottokár Köre 2017. 
április 3-án, hétfőn 17:00 órakor tartja tavaszköszöntő ünnepsé-
gét.   Lechner Judit kertészmérnök  A magyarság virágai címmel 
tart majd előadást és az érdeklődők szaktanácsadáson, termékbe-
mutatón és magbörzén is részt vehetnek. 

További helyi programok: www.budaorsinaplo.hu

A kiegyen súlyozott 
lélekért

Kevés irodapark mondhatja el 
magáról, hogy a „lakói” érzelme-
ire is figyel. Márpedig, a munka 

sokkal gördülékenyebben halad, 
ha a szívünk örül, nem cipel nehéz 

terheket, nem vonja el a figyelmet a 
munkáról egy esetleges szorongás, 

bánat, fájdalom.

Alpha
Az Alpha egy lehetőség, hogy 

másokkal együtt gondolkozzunk 
olyan kérdésekről, mint, hogy van-e 
mélyebb értelme, célja az életem-

nek. Merre, hogyan haladjak tovább, 
ha folyton megakadok? Létezik-e 

Isten? Lehet-e közöm a keresz-
ténységhez?  Bármit elmondhat, 

megkérdőjelezhet, vitatkozhat róla. 
Interaktív előadások, beszélgetések 

étkezéssel. 
Kéthetente

 szerdánkét 18:30 órától

www.kosziklagyulekezet.hu


