
denki előtt nyitva áll, aki megosztaná ész-
revételeit, akár ebben, akár más kérdésben. 
Nemcsak a rám szavazók, de minden al-
bertfalvai polgár képviselője szeretnék 
lenni. Az előttem álló munka részeként 
fontosnak tartom megtalálni Albertfalva 
helyét a kerületben, hogy a városrész ész-
szerű fejlesztések terepévé válhasson. A 
környék iparos, vállalkozói hagyománya-
ira építve kellene megtalálni a jó irányt. 
Lényegesnek tartom azt is, hogy a kisebb 
problémák se tűnjenek el a süllyesztőben: 
amiben segíteni tudunk, azt meg kell ol-
danunk. Kiemelt feladatként fogom kezel-
ni a terület közbiztonságának fejlesztését 
is, hiszen a statisztikák nem adnak okot a 
nyugalomra.”

T. D.
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Interjú a kerület 
első emberével

interjúnk a 3. oldalon

Dr. Hoffmann Tamás polgár-
mester összegzi az elmúlt évet, 
beszél az idei tervekről.

Habos kakaó

beszámolónk a 4. oldalon

A Hadik Kávéházban jártunk: 
újraéltük az 1920-as, ’30-as évek 
hangulatát.

Ünnepi csokor

                                                                   

Januártól elkezdődött az államigaz-
gatás átszervezése, megalakultak a 
megyei kormányhivatalok, amelyek 
számos eddigi államigazgatási szerv 
munkáját veszik majd át. Az átszerve-
zés egyik látványos eleme, hogy integ-
rált ügyfélszolgálatokat alakítottak ki, 
egyelőre 29 helyen az országban.

A négy budapesti kormányablak egyike 
Újbudán, a Magyar Államkincstár Buda-
pesti és Pest Megyei Igazgatóságának ed-
digi épületében, a Bartók Béla út 120–122. 
földszintjén nyílt meg. Itt hétköznap reg-
gel 8 és este 8 között várják a lakosságot 
29 témában: például az egészség- vagy a 
nyugdíjbiztosítással, a gyessel, a gyeddel 

Újbudán nyílt 
meg az egyik első 
kormányablak

kapcsolatban, de földhivatali kérelmekkel, 
ügyfélkapuval és vállalkozásokkal össze-
függő ügyeket is lehet intézni. A Közigaz-
gatási Minisztérium illetékesei azt ígérik, 
ha nem is lesz zökkenőmentes az indulás, 
a munkatársak minden kérdésre felelni 
fognak, ha pedig valamit nem tudnak 
megoldani, eligazítják az érdeklődőt, hogy 
hová kell fordulnia. 
 A kormányablakok munkatársai egy-
előre az eddig is működő ügyfélszolgálati 
irodákkal párhuzamosan dolgoznak, évek 
alatt, fokozatosan egyesítik majd a külön-
böző szervezeteket. Az a cél, hogy 2014-től 
már az összes államigazgatáshoz kapcsol-
ható ügyet egy helyen lehessen intézni. 

a téma folytatása a 2. oldalon
(gp)

Húszezer forintos kérdés lehetne egy 
Újbudáról szóló vetélkedőn: sorolja 
fel a kerület testvérvárosait! Ha valaki 
netán mind a nyolcat eltalálná, negy-
venezerért gonoszul csak annyit kér-
dezhetnénk, hogy hívják Nádszeget 
szlovákul. Szinte biztos, hogy nem kel-
lene kifizetnünk a nyereményt, mert a 
Trstice név kiejtésénél csak a megjegy-
zése nehezebb feladat. Téli életképek 
testvérvárosainkból.

Marosvásárhely (Tirgu-Mureş)
Marosvásárhely évszázadok óta a székely-
ség központja, mondhatni fővárosa. Noha 
csak 150 ezer lakosa van, Kolozsvárnak pe-
dig kétszer ennyi, mégis Marosvásárhelyen 
él a legtöbb magyar Erdélyben: mintegy 70 
ezer. Ez utóbbi szám persze azt is jelenti, 
hogy a városban a magyarság – története 
során először – kisebbségbe került. A te-
lepülés lakossága egyébként folyamatosan 
csökken: a helyi gazdaság nagybefektetők 
híján nem fejlődik megfelelő ütemben, 
így a fiatalok kénytelenek Kolozsváron, 
Magyarországon, vagy éppen Olaszor-
szágban munkát keres- ni. A rossz 
megközelíthetőségen n é m i l e g 
segített, hogy az elmúlt évben át-
adták az észak-erdélyi autópálya  

egy sza-

kaszát, így Marosvásárhely felé tartva már 
nem kell átvergődni a kaotikus közlekedé-
sű Kolozsváron és Tordán, ám azért még 
így is embert próbáló feladat eljutni a vá-
rosba – főleg télen. De megéri. 
 A szecessziós főtér ilyenkor ünnepi 
fényekben ragyog, és bár ekkortájt jóval 
kevesebb a turista, mint nyáron, azért 
megcsodálhatjuk a híres Kultúrpalotát és 
a még híresebb Városházát, a várat, vagy 
éppen a Szent Mihály-fatemplomot.
 A város román lakossága szinte egy-
öntetűen ortodox vallású, 
míg a magyar hívők elosz-
lanak a katolikus, a refor-
mátus és a speciális erdélyi 
vallás, az unitárius egyház 
között. Érdekesség, hogy 
a román ortodox egyház 
már az úgynevezett ja-
vított Juliánus-naptárt 
használja, tehát például a 
karácsonyt ugyanakkor 
ünnepli, mint a nyugati 
kereszténység. Ezért ne 
lepődjünk meg, ha 
szentestén ugyanak-
kora tömeg lesz a 
főtéri ortodox ka-
tedrális és a görög 
katolikus székesegy-
ház, mint a katolikus 
p lé bá n i at emplom 

vagy a reformá-
tus vártemplom 

környékén. 
Folytatás 
a 9. olda-

Téli körkép 
testvérvárosainkból

Integrált ügyfélszolgálatok

Nincs olyan ember a világon, aki ne dédelgetne magában egy titkos vágyat. Igaz ez a 21. század elején, melyet „őszülő évszázadnak” is nevezhet-
nénk a népesség öregedésével járó demográfiai problémák miatt. Van, aki lottónyereményben, egy új párkapcsolatban, csodálatos gyógyulás-
ban reméli vágyai beteljesülését. Ezek ritkán válnak valósággá, de van olyan álom, amely már megvalósult…                                  cikkünk az 5. oldalon

Amikor az álmok a földre szállnak 

A Katolikus Püspöki Konferencia 
2011-et a Család Évének nyilvánította, 
amelyről számos egyházközség, köz-
tük a Ciszterci Szent Imre-plébánia is 
egész éves programsorozattal emlé-
kezik meg. 

A kerület egyik központi templomában 
vezető szolgálatot teljesítő Brückner Ákos 
Előd atya az ünnepi esztendő apropóján 
hívja fel az emberek figyelmét, mennyire 
lényeges ápolnunk a család örök emberi 
értékét:
 „Az év kapcsán mindenekelőtt meg-
említeném a püspöki kar üzenetét, mely 
szerint most, a nehéz időkben a legfon-
tosabb összefognunk és kibékülnünk 
egymással, hogy határon innen és túl 
csak egyetlen magyarság létezzen. Ebben 
alapvető szerepe van a társadalom lege-
lemibb építősejtjének, a családnak is. Én 
magam egy hétgyermekes családból szár-
mazom, és büszke vagyok édesapámra, 
hogy volt bátorsága a népes család mel-
lett döntenie. Az 1945 körüli háborús 
időszakban, majd a Rákosi-korszak kezde-
tén ugyanis merész elhatározásnak számí-
tott sok gyermeket vállalni. Szüleimnek 
ezért örökké hálás leszek, családi hátte-
remnél fogva pedig természetesen magam 
is ilyen értékek mentén gondolkodom. Ezt 
erősítette a ciszterci szerzetesi nevelésem, 
hiszen a mi rendünk erősítette meg 
Európában a család értékeit, a közösségek 
összetartását.”

Ákos atya újévi 
gondolatai

A Fidesz–KDNP jelöltje nyerte meg az 
időközi képviselőválasztást Budapest 
XI. kerületének 11-es számú egyéni 
választókerületében. Az októberi 
önkormányzati voksolást szavazat-
egyenlőség miatt ismételték meg 
karácsony előtt a körzetben. A kép-
viselő-testületbe bejutott Szaniszló 
Krisztián Albertfalva jövőjéről alkotott 
elképzeléseiről számolt be lapunknak.

„A képviselői esküt január elején teszem 
le, utána rengeteg munkánk lesz. Február-
ban tető alá kell hoznunk a költségvetést, 
mellyel kapcsolatban fel fogom keresni az 
albertfalvai civil szervezeteket, egyháza-
kat. Az egyeztetések azonban nem csupán 
szervezetekre vonatkoznak, az ajtóm min-

Albertfalva: fideszes képviselővel 
gyarapodott a testület

Szaniszló Krisztián nyerte az időközi választást
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Sokszínű karácsonyi műsorok-
kal, ajándéközönnel zárta az 
adventi időszakot a kerület.

összefoglalónk a 7. oldalon
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csütörtökén 17–18 óra között tartja 
fogadóóráját a Karinthy F. út 9. szám 
alatti KDNP-irodában. Előzetes beje-
lentkezés hétfőtől péntekig 14–18 óra 
között a 209-0474-es telefonszámon. 
Ha szeretne rendszeres, elektronikus 
képviselői hírlevelet kapni, küldjön egy 
e-mailt az ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ 16. VK.) 
Kelenföld-Albertfalva országgyűlési 
képviselője minden hónap első kedd-
jén tartja fogadóóráját 16–17 óráig a 
Fejér Lipót u. 63., félemelet 3. szám 
alatti Fidesz-irodában. Előzetes beje-
lentkezés: 06/20/2000-781.
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK PARLAMENTI KÉP-
VISELŐ) minden hónap negyedik csü-
törtökén 17 órától tartja fogadóóráját a 
Jobbik Villányi úti irodájában (Villányi 
út 20/A). Ajánlott az előzetes időpont-
foglalás az ujbuda@jobbik.hu címen, 
vagy a 06/70/611-15-55 számon.
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK FŐVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ) min-
den hónap második hétfőjén 17 
órától tartja fogadóóráját a Jobbik 
Villányi úti irodájában (Villányi 
út 20/A). Időpontfoglalás a szabo.
gyorgy@jobbik.hu címen.
SZABÓ VILMOS (MSZP ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ) január 25-én 17 órakor 
tartja fogadóóráját, a Bartók B. út 
19. sz. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP) ja-
nuár 27-én 17–19 óra között tartja 
fogadóóráját, az MSZP irodájában 
Gazdagréten (Kaptárkő u. 8. sz. alatti 
helyiségben).

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. 
Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, 
pénteken 11–17 óráig. Minden hónap el-
ső és utolsó szerdáján 15–17 óráig mun-
kaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózás-
sal, nyugdíjazással kapcsolatos tanács-
adás. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadást tart kedden 
15–17 óráig. Szeretetklub működik min-
den hónap 2. csütörtökén 10–12 óráig, 
ahová várunk minden korosztályt, nőket 
és férfiakat, ahol bármiről elbeszélget-
hetünk. Célunk, hogy segítsük egymást 
vidám hangulatban. Minden hétfőn 17 
órától befektetési tanácsadás euró- és 
svájcifrank-alapú, megbízható hozamú 
termékek tárgyában. Rozgonyi György 
Gábor segítségével (R2G Financial) emel-
lett legális adócsökkentő megoldások 
bemutatása cégeknek. Időpontfoglalás 
a 06/20/958-6769 telefonszámon vagy a 
gyrozgonyi@gmail.com e-mail címen.
Program: január 21-én 18 órakor pó-
diumest. „Hajnali részegség” címmel 
Meskó Bánk előadó és barátai emlé-
keznek Kosztolányi Dezsőre a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából.

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJA
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 ez 
egyben a 16-os sz. országgyűlési válasz-
tókerület irodája. Nyitva hétfőtől csütör-
tökig 10–17, pénteken 10–13 óráig.
15-ös sz. országgyűlési választókerület 
irodája. Helyszín: Bartók Béla út 19. (be-
járat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. 
Nyitva tartás: csütörtökön 16–18 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerület 
irodája. Helyszín: Kaptárkő u. 8. Tel.: 
247-1711. Nyitva tartás: hétfőn és csütör-
tökön 16–19 óráig.
Állandó program: Minden hónap első 
szerdáján 17 órától: jogi, munkaügyi, 
munkajogi; adó, könyvvezetési és vállal-
kozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási 
ügyekben ingyenes tanácsadás.

A KDNP PROGRAMJAI
Látogassa meg az Országházat! Dr. 
Rétvári Bence vezetésével parlamenti lá-
togatást szervezünk. Jelentkezni lehet a 
Karinthy Frigyes út 9. szám alatti irodá-
ban. Tel.: 209-0474.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. szám 
alatti irodája szerdán 9–19, csütörtö-
kön 9–12 óráig tart nyitva. A Magyar 
Fórum régebbi számai ingyen elvihe-
tők. Szerdánként 10–12 óráig dr. Csigi 
Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást 
tart. Előzetes egyeztetéssel Kerekes Péter 
(20/5129-001) lelkisegély-tanácsadást, 
önvédelmi és jógaoktatást, Szalkai Péter 
(20/3768-468) fogyasztóvédelmi tanács-
adást tart fogyasztóknak és nem-fo-
gyasztóknak.

MDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodájá-
ban (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz 
u. felől) minden kedden és csütörtökön 
17–19 óra között tartunk fogadóórát.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12., szerdán 14–17 óráig. 
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerdán 9–12 óráig. 
Tel.: 3723-497.

KATASZTRÓFAVÉDELEM
Katasztrófahelyzetekben Újbuda Ön-
kormányzata Polgári Védelmi Kiren-
deltsége segítséget nyújt. Zöldszám: 
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet: 
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendelt-
ség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

  

DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) parlamenti képvise-
lő minden hónap első szerdáján 17 órától 
tartja fogadóóráját a Jobbik Villányi úti 
irodájában (Villányi út 20/A). Ajánlott 
az előzetes időpontfoglalás az lajtos.
eszter@jobbik.hu címen, vagy a 06/30/4-
65-2330 telefonszámon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) országgyűlési 
képviselő január 27-én 17–19 óra között 
tartja fogadóóráját, az MSZP irodájá-
ban Gazdagréten (Kaptárkő u. 8. sz. 
alatti helyiségben).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvi-
selő minden hónap első péntekén 
17–18 óráig tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban, (Cirmos 
u. 8.). Egyéb elérhetőségek a www.
junghauszrajmund.hu weboldalon 
találhatóak.
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK) önkor-
mányzati képviselő minden hónap első 
csütörtökén 17 órától tartja fogadóóráját 
a Jobbik Villányi úti irodájában (Villányi 
út 20/A). Időpontfoglalás a kerekgyarto.
krisztina@jobbik.hu címen.
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) alpol-
gármester, országgyűlési és önkor-
mányzati képviselő,  fogadóórájára 
a 372-4620-as telefonszámon lehet 
bejelentkezni. 
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgár-
mester. Képviselői fogadóóra: minden 
hónap első keddjén 16.30–18 óráig a 
KDNP-irodában (Karinthy Frigyes 
út 9.). Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hónap harmadik keddjén 
16–17.30-ig az önkormányzatban, 
Zsombolyai út 5. III. 304-es szobában. 
Az alpolgármesteri fogadóórára beje-
lentkezni lehet: személyesen Újbuda 
Önkormányzata, Bocskai út 39–41. 
II. emelet 227-es szobában Dömötör 
Lászlónénál, vagy telefonon, a 3724-
577-es számon.
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) parlamenti kép-
viselő minden hónap harmadik szer-
dáján 17 órától a Jobbik Villányi 
úti irodájában (Villányi út 20/A). 
Ajánlott az előzetes időpontfoglalás 
az ujbuda@jobbik.hu címen, vagy a 
06/70/420-77-15 számon.
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP 15. 
VK.) Gellérthegy, Szentimreváros, 
Lágymányos országgyűlési képvise-
lője minden hónap első és harmadik  

Képviselői fogadóórák, 
programok

   Rétköz u. 7. (Eleven Center). 
Nyitva tartás: hétfőn 15–19, kedden 
9–13, szerdán és csütörtökön 14–18 
óráig, pénteken 9–13. Tel.: 248-0777.

December utolsó napjaiban ugyanis 
ennyien jelentkeztek be Újbudára. 
Mint emlékezetes, Újbuda Önkor-
mányzatának képviselő-testülete az 
utolsó rendes ülésen módosította a 
vonatkozó rendeletet. Az okmány-
iroda dolgozói zökkenőmentesen 
kezelték az átjelentkezésekkel járó 
szokatlan év végi hajtást.

A XI. kerület Önkormányzata a 2011. évi 
költségvetés koncepciójának kidolgozása 
során szembesült azzal, hogy a korábbi ve-
zetés által folytatott költségvetési politika 
komoly finanszírozási kockázatokat rejt 
magában. A kerületi költségvetés egyenet-
lenségeinek kiküszöbölése érdekében in-
tézkedéscsomagot dolgozott ki, és a mun-
ka során felmerülő számos megoldásra 
váró probléma miatt a feszített tempó el-
lenére is csak december közepére sikerült 
befejezni a tervezetet. Az Önkormányzat 
végül a 2010. december 16-i testületi ülé-
sén elfogadta, hogyan változik az épít-
ményadó-rendelet a XI. kerületben.
 A módosításra azért volt szükség, 
mert számos olyan, a kerületben ingatlan-
nal rendelkező, és ebben az ingatlanban 
életvitelszerűen élő polgár van Újbudán, 
aki különböző okokból nem a kerületben 
rendelkezik bejelentett állandó lakhellyel. 
Így ezen személyek a kerületi költségve-
tés haszonélvezői. Az államháztartás for-
rásmegosztási szabályai alapján viszont 
az önkormányzatok a bejelentett állandó 
lakosok száma szerint jutnak adóbevé-
telekhez, támogatási kvótákhoz. Ezért 
a be nem jelentett lakosok után Újbuda 
Önkormányzata nem kapott bevétele-
ket, annak ellenére, hogy nyilván ők is 
használták a kerület intézményeit, útjait,  
és terhelték is azokat. 
 A képviselő-testület ezért úgy döntött 
december 16-án, hogy felemeli a kerületi 

építmény- és telekadót, melynek fizetése 
alól mentesíti az állandó kerületi lakoso-
kat. Emiatt számos, a kerületben ingatlan-
nal rendelkező, de be nem jelentett polgár 
dönthetett úgy, hogy inkább bejelentke-
zik, hogy így mentesülhessen az adófize-
tés alól.
 A szabályok szerint minden évben a 
január 1-jei állapot szerint történik a for-
rásmegosztás, így a kérdés tisztázása nem 
tűrt halasztást. Az idő rövidsége miatt a 
lakosságot több csatornán is értesítették a 
változásokról, így például a hivatal min-
den társasházban kihelyezett egy tájékoz-
tatót, részletes információt közölt a kerü-
let honlapján, valamint a helyi média is 
többször több helyen beszámolt a rendelet 
módosításáról. Az átjelentkezések meg-
könnyítése érdekében a kerületi okmány-
irodában rendkívüli intézkedéseket lép-
tettek életbe, melyeknek köszönhetően az 
ügyintézés felgyorsult, így a sokszorosára 
növekedett forgalom ellenére sem alakult 
ki komoly torlódás.
 A rendelet hatására alig két hét alatt 
– december 20. és december 31. között – 
közel 2%-kal (2349 fővel) emelkedett a XI. 
kerület állandó lakosainak száma. Újbuda 
bevétele várhatóan több százmillió forint-
tal emelkedik azáltal, hogy lélekszáma 
növekedett, és ebből adódóan az állami 
forrásmegosztás aránya is nőtt, valamint 
azáltal, hogy számíthat azoknak a befize-
téseire, akiket érint az új építményadó. Ez 
pedig – a kiadások csökkentésével párhu-
zamosan – biztosítja a XI. kerület költség-
vetésének fenntartható finanszírozását, a 
további eladósodás elkerülését.
 2010. december 31-én, a munka befe-
jeztével dr. Vargáné Kremzner Zsuzsanna 
aljegyző és dr. Jelen Tamás alpolgármester 
személyesen köszönte meg az okmány-
iroda dolgozóinak az év végi megfeszített, 
áldozatos és kitartó munkájukat.

A budapesti közszolgáltatások árának 
emeléséről döntött tavalyi utolsó rendes 
ülésén a Fővárosi Közgyűlés. A városve-
zetés szerint az elmúlt évek elmaradásai 
miatt kellett több esetben az inflációt 
meghaladó mértékben drágítani. A köz-
gyűlés megtiltotta a dohányzást a meg-
állókban, az aluljárókban pedig alkoholt 
sem lehet már fogyasztani. 

Emelkednek a közüzemi díjak januártól a 
fővárosban. Leginkább a csatornahasználat 
drágul, 19,5%-kal. Az inflációt meghaladó 
mértékű emelést György István főpolgár-
mester-helyettes a tavaly elkészült Csepeli 
Központi Szennyvíztisztító Teleppel indo-
kolta, amelynek működtetése sokba kerül. 
A víz viszont csak átlagosan 3,5%-kal kerül 
majd többe, az inflációt követve. Ráadásul a 
magánembereknek ennél valamivel kisebb 
mértékű lesz az áremelés, ami a nem lakos-
sági fogyasztóknál lesz magasabb.
 Többe kerül januártól a kéményseprés, 
átlagosan majdnem 4%-kal, a szemétszál-
lítás pedig 5%-kal. 3%-kal kell magasabb 
lakbért fizetni az önkormányzati bérlaká-
sokban élőknek. A temetői díjak átlagosan 
közel 10%-kal drágulnak. Erre a város-
vezetés szerint azért volt szükség, mert 
tavaly nem emelkedtek az árak, ezért több 
felújítást és beszerzést el kellett halaszta-
nia a Fővárosi Temetkezési Intézetnek, és 
emiatt csökkent a szolgáltatás színvonala. 
György István főpolgármester-helyettes 
azt ígérte, ezután már csak az infláció 
mértékével kell emelni a díjakat. 
 A szocialista Horváth Csaba a vitában 
elfogadhatatlannak nevezte az inflációt 
meghaladó áremeléseket. Somfai Ágnes, 
az LMP képviselője pedig azt mondta, a 
szemétszállítás díjának emelése miatt a 
hulladékkezelő cég vezetése nincs rákény-
szerítve, hogy csökkentse a költségeket. 
 A drágulások mellett arról is határo-
zott a Fővárosi Közgyűlés, hogy az eddigi-
nél jobban segíti a rászorulókat: majdnem 
30%-kal több távhődíj-kompenzációt, 
több mint 10% víz-, csatorna- és szemét-
szállítási díjtámogatást kapnak a nehéz 
helyzetbe lévők.
 A képviselők arról is határoztak, hogy 
már nemcsak a BKV-bérletekkel, hanem a 
24 és 72 órás jegyekkel, és a hetijegyekkel is 
lehet utazni az elővárosi vonatokon és a Vo-
lán-buszokon Budapest határán belül, illetve 
a közigazgatási határ utáni első megállóig. 

Tilos a dohányzás és az italozás
Januártól már nem csupán dohányoz-
ni, hanem alkoholt fogyasztani is tilos az 
aluljárókban – döntött a közgyűlés. Tarlós 
István főpolgármester szerint a szigorítás 
mutatja, hogy különösen figyelnek a rend-
re és a tisztaságra. Megtiltották a dohány-
zást a BKV-megállókban és a végállomá-
sokon is februártól. Ahol nem egyértelmű, 
meddig tart a megálló, ott a járdaszegély-
től számítva két méter széles lesz a tiltott 
terület. A Budapesti Közlekedési Központ 
azt ígéri, minden megállóba tesznek majd 
figyelmeztető táblát. Aki megszegi a tilal-
mat, akár 50 ezer forintra is büntethetik. 
 Szocialista javaslatra módosították 
a kerti zöldhulladékok égetésének rend-
jét is. Már csak március 8. és április 30., 
valamint október 1. és november 30. kö-
zött lehet égetni, ünnepnapok kivételével 
hétfőtől szombatig 10 és 15 óra között. A 
kerületi önkormányzatok azonban ennél 
szigorúbb rendeleteket is hozhatnak. 

(G. P.)

2349 fővel nőtt a kerület hivatalos lélekszáma

Új építményadó Újbudán

Megtiltják a 
dohányzást a 
megállókban

Fővárosi Közgyűlés

Immár öt évtizede a Villányi út egyik házá-
nak harmadik emeleti lakója világhírű épí-
tészünk, Makovecz Imre. Lakása nemcsak 
családja otthonául, de egy, a határokat átlé-
pő szellemi műhely bölcsőjeként is szolgált. 
Ebben a fészekben köszöntötte Újbuda 
Önkormányzata 75. születésnapja alkalmából 
a művészt, aki egyben a díszpolgári címet iga-
zoló oklevelet is átvehette a polgármestertől.
     Makovecz Imre építész, a magyar organikus 
építészetben betöltött kimagasló tevékeny-
ségéért, valamint életműve elismeréseként 
kapta meg az Újbuda díszpolgára címet a 
Kerület Napján. A november 11-i ünnepi foga-
dáson sajnos nem tudott részt venni, mert az 
iszapkárosultak új lakhelyének kialakításán 
dolgozott a helyszínen, így a kerület vezetése 
most személyesen vitte el neki az elismerést 
igazoló dokumentumot.
     A jubileumi évfordulós ajándékot Horváthné 
Fejes Ágnes, míg a díszpolgári címet igazoló 
oklevelet Hoffmann Tamás polgármester nyúj-
totta át a Kossuth-díjas művésznek.             m. g.

Átvette díszpolgári címét Makovecz Imre

Rétvári Bence közigazgatási államtitkár sajtótájékoztatót tartott az Újbudán megnyílt kormány-
ablaknál, majd ott rögtön el is intézte egy személyes adminisztrációs kötelezettségét. A kerület 
országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az állampolgárok a kormányablakokban olyan ügyeket 
intézhetnek egy helyen, amelyek miatt eddig legalább 15 féle hivatalban kellett sorban állniuk.

Kormányablak nyílt a Bartók Béla úton 
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A cél a racionalizált gazdálkodás, 
Újbuda vonzó kerületté fejlesztése 
– hangsúlyozta Hoffmann Tamás pol-
gármester lapunknak adott interjújá-
ban. A polgármester szerint le kell állí-
tani az előző városvezetés vagyonérté-
kesítési politikáját. Hoffmann Tamás a 
kerületi építményadó bevezetését az 
arányos közteherviselés megteremté-
sével magyarázta.

 Az építményadó módosításával jelentős 
változások történtek Újbudán: a kerület 
népessége majdnem 2%-kal emelkedett, 
ennek köszönhetően az Önkormányzat több 
bevételre számíthat. Miért volt szükség 
a módosításra? 

Az igazságosság és a kerületi arányos köz-
teherviselés megkövetelte az építmény-
adóval kapcsolatos rendeletmódosítást. 
Ugyanis az önkormányzatok a bejelentett 
állandó lakosok száma szerint jutnak adó-
bevételekhez, támogatási kvótákhoz. Az 
államháztartás forrásmegosztási szabályai 
alapján tehát a be nem jelentett lakosok 
után a XI. kerület nem kapott bevételeket. 
Az nyilvánvaló, hogy az itt élő, de hivata-
losan nem újbudai állandó lakcímmel ren-
delkező polgárok is használták és terhelték 
a kerület intézményeit, útjait, ugyanakkor 
nem járultak hozzá ezek fenntartásához. 
Mivel az Önkormányzat továbbra is biz-
tosítani szeretné a magas színvonalú in-
tézményi és szociális ellátásokat, szükség 
volt erre a rendeletmódosításra. Miután a 
képviselő-testület elfogadta a módosítást, 
decemberben 2349-en jelentkeztek be ál-
landó lakosnak Újbudára. Így jelentősen 
megnő a forrásmegosztásból származó 
bevételünk is. Ehhez hozzátenném, hogy 
az okmányiroda egyébként gördülékenyen 
megoldotta a feladatot: rövid várakozási 
idő alatt bárki elintézhette a lakcímvál-
tást. Az átjelentkezők pedig nemcsak hoz-
zájárulnak az út- és intézményrendszer 
fenntartásához, miközben mentesülnek 
is a helyi ingatlanjuk utáni adófizetéstől, 
hanem több újbudai szolgáltatást, támo-
gatást is igénybe vehetnek.

 Ezek szerint problémák derültek ki a kerület 
anyagi helyzetével kapcsolatban?

Az előző városvezetés által elfogadott 
költségvetés nem kiegyensúlyozott, a 
vagyongazdálkodás nem volt ésszerű, a 
kiadási oldalon pedig át kell csoportosí-
tanunk. Mivel az ország válságban van, a 
főváros is kevesebb pénzből gazdálkodhat 
az idén, így Újbudának is sokkal meg-
fontoltabban kell bánnia a pénzügyekkel. 
Az egyik legfontosabb, hogy leállítsuk 
az utóbbi évek pazarló gazdálkodását, 
miközben megvédjük a kerület 
vagyonát. A tavalyi költ-
ségvetésben ugyanis 
nagyarányú va-
gyoneladással 
számoltak, eb-
ből próbálták 
volna fedezni 
a kiadásokat. 
Ezt még idő-
ben sikerült 
l e á l l í t a n i , 
íg y ebben 
az évben a 
tervezett-
hez képest 
mindösz-
sze 30–
40%-os 
bevétel 
s z á r -
m a -

zik az ingatlanértékesítésből. Ezt a kieső 
összeget racionalizálással pótoltuk. Hatá-
rozottan állítom, hogy felelőtlenség úgy 
vezetni egy kerületet, hogy a gazdálkodást 
folytonos ingatlaneladásra alapozzuk. 
Február közepén fogadjuk el az új költ-
ségvetést. Szemléletváltást hozunk abban, 
hogy az eddigi elaprózott intézmény-
fejlesztés helyett komplex programokat 
hajtunk végre, melyekben prioritásokat 
állítunk fel: például fontosnak tartjuk az 
energiatakarékos fejlesztéseket. A pazarlás 
megállítását szolgálják az átvilágítások is, 
amelyek a különféle intézményeinket (így 
az iskolákat, óvodákat is) érintik. Minden 
felesleges kiadást megszüntetünk. Ezzel 
párhuzamosan pedig figyelünk arra, hogy 
a munka minősége, menete magas színvo-
nalon folytatódjon.

 A pénzhiány érinti a 4-es metró munkálatait 
is. Van információja arról, belátható időn belül 
elkészülhet-e, kiépül-e a virágpiacig? Milyen 
fejlesztések várhatók Újbuda közlekedésé-
ben? 

Az előző budapesti vezetés lépései, szer-
ződései következtében a 4-es metrót va-
lószínűleg nem tudják átadni 2013-ban. A 
pénzhiány miatt a második ütem építését 
le is állították. Nincs még döntés arról, 
hogy az építkezés a virágpiac felé vezetne, 
bár úgy látom, ez a megoldás prioritást él-
vezhet a jövőben. 
Tarlós István főpolgármester úr eltökélt 
abban, hogy az újbudaiaknak is sok bosz-
szúságot okozó földfelszíni építkezési 
területeket nemsokára át lehessen adni a 
fővárosiaknak. A 4-es metró építésének 
elhúzódása pedig kedvezőtlenül befolyá-
solhatja a Móricz Zsigmond körtér és a 
Gomba kivitelezését is. Az 1-es villamost 
azonban átvezetik Újbudáig, egészen a Fe-
hérvári útig. A közlekedés mellett számos 
ponton akarunk fejleszteni. A Budai Park-

Hoffmann Tamás: Újbuda 
közösség legyen, ahol 
figyelünk egymásra!

zájárulnak az út- és intézményrendszer 
fenntartásához, miközben mentesülnek 
is a helyi ingatlanjuk utáni adófizetéstől, 
hanem több újbudai szolgáltatást, támo-
gatást is igénybe vehetnek.

 Ezek szerint problémák derültek ki a kerület 
anyagi helyzetével kapcsolatban?

Az előző városvezetés által elfogadott 
költségvetés nem kiegyensúlyozott, a 
vagyongazdálkodás nem volt ésszerű, a 
kiadási oldalon pedig át kell csoportosí-
tanunk. Mivel az ország válságban van, a 
főváros is kevesebb pénzből gazdálkodhat 
az idén, így Újbudának is sokkal meg-
fontoltabban kell bánnia a pénzügyekkel. 
Az egyik legfontosabb, hogy leállítsuk 
az utóbbi évek pazarló gazdálkodását, 
miközben megvédjük a kerület 
vagyonát. A tavalyi költ-
ségvetésben ugyanis 
nagyarányú va-
gyoneladással 
számoltak, eb-
ből próbálták 
volna fedezni 
a kiadásokat. 
Ezt még idő-
ben sikerült 
l e á l l í t a n i , 
íg y ebben 
az évben a 
tervezett-
hez képest 
mindösz-
sze 30–
40%-os 
bevétel 
s z á r -
m a -

színpad kerületi hasznosításáról tovább 
folytatjuk az egyeztetéseket a Fővárossal, 
hogy fejleszthessük és használhassuk az 
újbudaiaknak számos lehetőséget tartoga-
tó területet.
A kelenföldi városközpont környékét az 
ott lakók megkérdezésével szeretnénk 
átalakítani. A kulturális városközpont 
fejlesztése változtatásokkal folyik tovább. 
Célunk, hogy Szentimreváros hangulatá-
hoz alakítsuk a kulturális városközpontot, 
ezért például nem támogatjuk a hangos 
szórakozóhelyeket, inkább a kulturális 
profilú kávéházak, üzletek nyitását szor-
galmazzuk. A helyi kisvállalkozókat és a 
turizmust is ezzel erősítenénk.

 Nagy a lakossági felháborodás a Club Play 
szórakozóhely működése miatt. Milyen lé-
péseket tehet a probléma megoldására az 
Önkormányzat?

Mivel az új városvezetés elsődleges célja a 
kerületi lakók nyugalmának biztosítása, a 
zajos, problémás szórakozóhelyek műkö-
dését korlátoztuk. A Club Play ügyében 
az új kerületvezetés két hónap alatt többet 
tett, mint a korábbi az elmúlt nyolc évben 
összesen: önkormányzati rendeletet mó-
dosítottunk, hogy a környéken lakók érde-
kében megoldjuk a helyzetet. Azonban az 
ingatlan nem az Önkormányzat tulajdo-
na, így a jogi szabályozás sajátosságai mi-
att nincs könnyű dolgunk, nem járhatunk 
el gyorsan, egyszerűen – akár hosszas jogi 
csatározás is kialakulhat.

 A civilekkel, környékbeliekkel való egyeztetés 
fontosságára hívja fel a figyelmet a Kerület 
Napján meghirdetett „Takarítsuk ki Újbudát!” 
című program is. Pontosan mit jelent ez?

Célunk, hogy minél szélesebb tömegeket 
vonjunk be a tavaszra tervezett köztiszta-
sági programunkba. Az újbudaiakkal, a 
kerület intézményeivel és vállalkozásaival 
közösen tisztítanánk meg a XI. kerületet a 
kosztól és szeméttől. A civilekkel való ösz-
szefogás számunkra nagyon fontos, mert 
egy-egy ilyen programmal Újbuda közös-
ségét tudjuk erősíteni, építeni. Azt szeret-
ném, ha minden újbudai úgy érezné, egy 
vonzó, szép városrészben él Budapesten, 
ahol az emberek figyelnek egymásra és a 
környezetükre is.          
 Pindroch Tamás

A cél az újbudaiak nyugalmának biztosítása

Újbuda Önkormányzatának képviselő-
testülete december közepén tartotta 
meg rendes havi ülését, amelyen a 
kerület életét alapvetően meghatáro-
zó kérdésekről döntött. A napirendek 
között terítékre került az üzletek 
nyitvatartási rendjének szigorítása, 
valamint az önkormányzati cégek ügy-
vezetőinek kinevezése is.

A napirend vitája előtt Gajárszki Áron, az 
LMP frakcióvezetője felvetette, a testületi 
háttéranyagokat tartalmazó rengeteg pa-
pír és CD kiosztása helyett a képviselők-
nek e-mailen keresztül kellene megkapni-
uk a dokumentumokat, így Újbuda Ön-
kormányzata is jelentősen hozzájárulna a 
környezetvédelem ügyéhez. 
 A képviselők az ülésen a költségve-
tésről, a szociális rendeletekről, az épít-
mény- és telekadóról, valamint a testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
hoztak döntéseket, de az önkormány-

zati tulajdonú lakások bérbeadásának 
feltételeiről is tárgyaltak. A testület ké-
sőbb az üzletek működési rendjéről 
szóló rendeletet is módosította. Ennek 
értelmében a lakosság pihenéshez való 
jogának érvényesítése érdekében szigo-
rodott az eddig érvényben lévő kerületi 
nyitvatartási rendelet. 
 A módosítás szerint a szeszes italt for-
galmazó kiskereskedelmi egységek 22–05 
óra között nem tarthatnak nyitva, a ven-
déglátó tevékenységet folytató üzleteknek 
pedig 23–05 között kell zárva tartaniuk. 
A nyitva tartás korlátozása alól csak bi-
zonyos esetekben, írásbeli kérelemre lehet 
felmentést kapni. Az új rendelet a Club 
Play nevű szórakozóhely jogsértései miatt 
az alkalmi rendezvényekre is vonatkozik. 
A testület zárt ülésen szavazott az Út XI. 
Kft., a Média 11 Kft. és az Újbuda Priz-
ma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának megbízásáról.

T. D.

Több nyugalmat a lakóknak 
Testületi ülés

Az új esztendő első hetében Újbuda 
képviselő-testületének frakcióvezetőit 
és a polgármestert kérdeztük arról, 
milyen elhatározásokkal, célokkal vág-
nak neki a 2011-es évnek, és frakciójuk 
mely területeken látja a legsürgetőbb 
feladatokat.

Hoffmann Tamás polgármester:
Már tavaly ősszel 
megkezdtük az 
önkormányzati 
intézményrend-
szer átvilágítását, 
jelenleg az a leg-
fontosabb, hogy 
ennek a munká-
nak a végére ér-
jünk. Az eredmé-
nyek tekintetében 

pedig dönthetünk a szükséges átalakítá-
sokról. Február közepén már a költségve-
tésről fogunk tárgyalni a testülettel, mely 
alapján végrehajthatjuk a tervezett intéz-
kedéseket. Költségvetési koncepciónkban 
kiemelt figyelmet szentelünk a nevelési 
intézmények fejlesztésének, a sporttámo-
gatások kiterjesztésének és annak hatéko-
nyabbá tételének, valamint a panelfelújí-
tások támogatásának. Ma már tudni lehet 
azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál 
2011-re meghúzták a nadrágszíjat, az elvo-
nások ezért a kerület büdzséjén is érezhe-
tőek lesznek. Az idei szűkebb keret miatt 
különösen fontos, hogy a pénzek felhasz-
nálása minél hatékonyabban történjen.

Csernus László, Fidesz–KDNP:
A Fidesz–KDNP-
frakció a kam-
pányban is az 
elsők között meg-
hirdetett célt, a 
törvényes rend 
meg teremtését 
szeretné az új év-
ben megvalósítani 
Újbudán. A 2011-
es esztendő leg-

fontosabb feladata tehát az lesz számunkra, 
hogy minden meghozott döntésben ez a 
szándék tükröződjön. Frakciónknak nin-
csenek kiemelt céljai, munkánkkal általá-
nos rendet és nyugalmat szeretnénk bizto-
sítani a lakosság számára. Ebben az évben 
elsődleges törekvésünk, hogy a testület által 
korábban elindított ügyeket továbbvigyük, 
ugyanakkor meg kell keresnünk azokat az 
új irányokat is, melyek tovább javíthatják az 
itt élők életminőségét.

Bács Márton, MSZP:
Az elmúlt hóna-
pok tapasztalatai 
azt mutatják, an-
nak ellenére, hogy 
az új vezetés egy 
jól működő hiva-
talt és kerületet 
örökölt, kapkodás-
ba kezdett. A pol-
gármesteri kabinet 
rendkívüli testü-

leti ülések sorozatát tartotta az elmúlt idő-
szakban, holott ezeket az ügyeket a rendes 
ülés keretein belül is megtárgyalhattuk vol-

na. Azt, hogy az új vezetés még nem talált 
magára, annak tulajdonítom, hogy nem a 
hivatal irányításába próbálnak beletanulni, 
hanem minden energiájukkal terhelő ada-
tok után kutatnak az előző vezetésre nézve. 
Eddig nem jártak sikerrel, de ha végre a 
lakosság szolgálata lesz napirenden, a szo-
cialista frakció minden segítséget meg fog 
adni. Szomorúan konstatáltuk, hogy a tes-
tület az év végén éppen a szociális területen 
hozott megszorító intézkedéseket, de idén 
mindent meg fogunk tenni, hogy kompen-
záljuk az okozott hiányt.

Gajárszki Áron, LMP:
A kerületi LMP-
frakció számos 
előterjesztést fogal-
mazott meg az új 
évre vonatkozóan, 
így biztosíthatom 
támogatóinkat, 
hogy minden tes-
tületi ülésen hal-
latni fogjuk a han-
gunkat. Ezek kö-

zül fontos megemlítenem azt a januárban 
benyújtandó javaslatunkat, amely a rendkí-
vüli hideg okán újabb éjjeli menedékhelyet 
biztosítana a hajléktalanoknak. Mivel Bu-
dán a XI. kerületben él a legtöbb hontalan, 
és a budapesti utcákon éjszakázók ötöde itt 
tölti mindennapjait, elengedhetetlen, hogy 
tegyünk valamit az érdekükben. Az új esz-
tendőben is küzdeni fogunk a kerékpáros 
közlekedés feltételeinek javításáért, azok 
rendeletben történő szabályozásáért, va-
lamint a bölcsődei férőhelyek bővítéséért. 
Az LMP az év elejétől havi rendszeresség-
gel filmklubbal jelentkezik, a beszélgetéssel 
egybekötött tematikus vetítéseken pedig 
egy-egy országgyűlési képviselőnket is ven-
dégül látjuk majd.

Kerékgyártó Krisztina, Jobbik:
Boldog új évet és 
szebb jövőt kívá-
nok minden kerü-
leti lakónak! A sok 
nehézség ellenére 
elmond hat ju k, 
Újbudán való-
ban elkezdődött a 
szebb jövő, hiszen 
az önkormányzat 
intézményeit és a 

költségvetési szerveket érintő átvilágítás nyo-
mán decemberben már egy ügyészségi felje-
lentés is megszületett, melyet előreláthatóan 
több is követ majd. Mivel a Jobbik szívén 
viseli a szociálisan nehéz helyzetbe került 
emberek, a gyermekes családok és idősek 
helyzetét, azt szeretné, ha az Önkormányzat 
bőkezűbben támogatná őket az új évben. 
Tenné ezt a kerület vezetése abból a pénzből, 
amelyet az ésszerű és törvényes gazdálkodás 
következtében takarít meg. Közbiztonsági 
tanácsnokként arra is törekedni fogok 2011-
ben, hogy átláthatóvá és hatékonnyá tegyük 
az ebben a szférában szereplő cégek rendsze-
rét. Ma számos közbiztonsági feladatot több-
szörösen fizet ki az Önkormányzat, hiszen 
több céget bíz meg ugyanazzal a munkával. 
A feladatmegosztás és a finanszírozás racio-
nalizálásával a polgármesteri vezetéssel kö-
zösen meg fogjuk oldani a kérdést.

Elindult az önkormányzati 
munka az új évben
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Az alapító tulajdonos állítólag a közeli 
Hadik András laktanya tisztjeinek 
akart kedveskedni, tőlük várta a 
bevételt, ezért nevezte el a kávéházat 
az egykor még Berlint is megsarcoló 
magyar tábornokról. Később mégsem 
a katonák, hanem művészek, írók, 
költök, szerkesztők által lett híres a 
Hadik az 1920–30-as években. Kedvelt 
találkozóhely volt, az irodalmi élet 
egyik központja Budán, hogy később 
aztán méteráru, majd cipőbolt találjon 
helyet falai között. Hosszas huzavona 
és ígérgetések után szeptemberben 
nyílt meg újra a Hadik, Buda első „régi-
új” kávéháza.

– Jó napot kívánok, kedves uram, mit hoz-
hatok? – kérdezi a pincér szokatlan udva-
riassággal. 
– Egy kakaót kérek.
– Tejszínt is rakhatunk a tetejére, vagy elég 
a habosított tej?
– Köszönöm, csak tejjel kérem. 
Nem telik bele három perc, érkezik a ka-
kaó, a pincér még elnézést is kér, hogy 
ennyit kellett várakoznom. A már-már 
túlzó figyelmességétől zavarba jövök, na-
gyot kortyolok a csészébe, meg is égetem 
a nyelvem, olyan meleg. Halk zene szól a 
háttérben, a vendégek csendben beszél-
getnek, a kinti forgalomból csak a villa-
mos zaja hallatszik be a nemrég megnyílt 
Hadik Kávéházba. A hőskorban biztosan 
nagyobb volt a zsongás, Karinthy Frigyes, 
Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond és 
társaik körül forrhatott a kávéházi élet. Er-
re ma már csak a falra festett „csendélet” 
utal, amely az 1920–30-as évek világát idé-
zi. Elegáns ruhákban, kedélyesen beszél-
getnek a kor ünnepelt művészei, az akkori, 
még díszesebb Hadikban. 
 A mostani kávéház már más világ. Ré-
gies csillárjaival, aranyszínű tapétájával, 
tonettszékeivel, vastag bíbor függönyével 
persze a múltat idézi, de a fiatal egyete-
mista lányok hétköznapi ruhában ülnek 
a nagyfotelben, cipőjüket levetik, lábukat 
maguk alá húzzák. Előttük teleírt jegyze-
tek az asztalon, egymásnak magyarázzák 
a tanulnivalót. Külföldiek, akik a pincértől 
angolul rendelik meg a teát. A szomszédos 
asztalnál egy idős házaspár ül, úgy tűnik, 
először vannak itt. Élvezettel kortyolják a 
kávét. Amióta leültem a közelükben, alig 
szóltak egymáshoz, de szemük körbe-kör-
be jár, talán régi emlékek jutnak eszükbe. 
Aztán fizetnek, közben a feleség a szilvesz-
teri nyitva tartásról kérdezi a pincért. 
– Este 9-ig leszünk nyitva, de a szomszé-
dos Szatyor Bárban hajnalig lehet majd 
mulatni.
– Az nem nekünk való, mi legközelebb is 
ide jövünk. 

Kifelé menet még hosszan elidőznek a 
Karinthy Színház hirdetőtáblája előtt, 
nézik, mi lesz műsoron. Halkan szólnak 
egymáshoz, talán éppen abban egyeznek 
meg, hogy megnézik a Tanár Úr, kérem!-
et vagy a Büszkeség és balítélet-et, amely-
ről már annyit hallottak kamasz lányuno-
kájuktól. Közben egy tortával szemezek 
a hűtőpultban. Csábító joghurtos torta, 
málnával vagy eperrel díszítették a tetejét, 
távolról nem látom. Mennék megnézni, 
elkérni, de aztán győz a józan ész: eleget 
ettem karácsonykor, nem árt egy kis kop-
lalás. Így csak megiszom az utolsó kortyot 

a kakaóból és belelapozok az egyik napi-
lapba. Nem túl érdekes, hiába, a két ünnep 
között, aki csak teheti, szabadságra megy, 
nem történik semmi a világban. 
 A két pincér viszont szinte megállás 
nélkül dolgozik, nekik nincs szabadság, 
sőt, ez az év egyik legsűrűbb pár napja. 
Rendelést vesznek föl, kínálják a vendé-
get, kiviszik az italokat, válaszolnak a 
kérdésekre, számlát nyomtatnak, közben 
máshol veszik föl a rendelést és így tovább. 
Gyakran mennek föl a galériára, a „do-
hányzó szakaszba” is. Ott főleg fiatalok ül-
nek. Az egyik párral egyszerre érkeztem: 
ők először a szomszédos Szatyor Bárba 
akartak beülni, de az délelőtt zárva tart. 
Kicsit tébláboltak a kávézó előtt, a lány 
belesett az egyik nagy ablakon is, aztán 
döntötték el, hogy beülnek, de látható-
an furcsán érzik itt magukat. Az ifjúsági 
részleg – a Szatyor Bár – nevében a „sza-
tyor” talán kicsit különösen hangzik, de 
mégis történelmi, mert a „régi” ivó falát 
akkoriban borító gyékényszövet és a gyé-
kényszatyrok hasonlósága miatt nevezték 
így a jobbára egyetemista törzsendégek. 

Rendelek egy szódát, szinte rögtön hozzák 
– manapság ritka, hogy felszolgálják, hi-
szen az üveges ásványvízzel jobban lehet 
keresni. Lehet, hogy a 1930-as években 
kellett volna élnem, amikor még nem 
próbáltak annyi mindent felesleges dolgot 
ránk sózni, lehetőleg minél drágábban. 
 Egy fiatal pár lép be kisgyerekükkel. Az 
egyik ablaknál álló asztalhoz ülnek, hozzám 
közel, de a többi vendégtől kissé távolabb, 
talán nem akarják, hogy másokat zavarjon 
az izgő-mozgó csemete. Kávét rendelnek, 
és a férfi azt is megkérdezni, mi az a dödöl-
le. A falon, a heti menünél látta kiírva. Vé-

gighallgatja a pincért, de aztán nem rendel, 
talán nem tetszett neki annyira a recept, 
vagy nem is éhes, egyszerűen csak kíván-
csi volt. Ő annyira nem elégedett, mondja 
is feleségének, hogy a Szatyorban jobb volt. 
A nő azonban éppen a Hadikot dicséri. Pár 
perccel később pedig mosolyogva hoz egy 
mesekönyvet a kávéház közepén álló nagy 
asztalról, ahol főleg napilapok és folyóiratok 
vannak. 
– Látod, itt még ilyen is van – és gyerme-
két az ölébe ültetve elkezdi lapozgatni. 
 Megiszom a szódát, visszateszem a 
nagy asztalra az újságokat és fizetek. Már 
kabátban megállok én is a Karinthy Szín-
ház hirdetőtáblája előtt, végignézem a 
most futó darabokat. Aztán látom, hogy 
itt, a Hadikban rendszeresen szerveznek 
irodalmi estet: bőven van tehát program, 
csak választani kell. 
 Csípős szél és autózúgás fogad a Bar-
tók Béla úton, elindulok a 61-es villamos-
hoz. Közben már kinyitott a Szatyor Bár 
is, néhányan már beültek, de még nincse-
nek sokan. Délután, gondolom, már sok-
kal többen lesznek. 

Karinthy habos kakaója

Hadik: A klasszikus kávéházi közönség és a diákokok is szívesen látogatják

Újraéltük a ´20-as, ´30-as évek hangulatát

A XI. kerületi Közalkalmazottak Házá-
nak épületenergetikai korszerűsítési 
munkálatai a végéhez közelednek. 
Novemberre kicserélték a nyílászá-
rókat, leszigetelték a homlokzatokat 
és a tetőt, valamint szabályozhatóvá 
tették a fűtést. Jövőre egy naperőmű is 
dolgozni kezd a tetőn, így töredékére 
csökken az épület rezsiköltsége.

A Közalkalmazottak Háza hat évvel ez-
előtt került az önkormányzati tulajdonú 
Buda-Hold Kft.-hez. A negyvenéves épü-
letet egykor közalkalmazottak bérelhették 
kedvezményes áron, jó ideje azonban már 
csak azok élnek itt, akiknek nem volt lehe-
tőségük máshová menniük. A lakóházat 
a negyven év alatt egyszer sem újították 
fel, így rendkívül rossz állapotba került. 
Az üzemeltető cég évi 10 millió forintot 
költött közüzemi számlákra és az épület 
fenntartására, holott megfelelő működés 
esetén a költségek nem érték volna el a 7 
milliót sem.
 A Buda-Hold végül az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terven belül talált uniós 
pályázati lehetőséget épületenergetikai 
és épületrekonstrukciós beruházásokra. 
A nyertes pályázat eredményeként a 74 
millió forintos összköltség 60%-át az EU 
finanszírozza, a felújítási munkálatok így 
gyors léptékben haladhattak előre. Molnár 

László alpolgármester ennek kapcsán el-
mondta, az Önkormányzat számára azért 
is kiemelt jelentőségű a renováció, mert a 
ház mintaprojektként szolgálhat a panel-
jellegű épületek energetikai korszerűsíté-
séhez. 
 – Szeretnénk példát mutatni, hogy a 
környezetvédelmi fejlesztésekre kell és ér-
demes áldozni. A jövőben a lakosságot is 
támogatni és ösztönözni kívánjuk, hogy 
hasonló pályázatokba fogjanak – tette 
hozzá az alpolgármester.
 A beruházás első ütemében szigetel-
ték a tetőt, a homlokzatot és a lábazatokat, 
kicserélték a nyílászárókat, korszerűsí-
tették a fűtési rendszert. A télen kezdő-
dött második ütem során napkollekto-
rokat és napelemeket telepítenek a tetőre. 
A rekonstrukció eredményeként a ház 
hőfelhasználása a tervek szerint 40%-kal 
csökken majd, míg a fűtésre fordított hő 
közel 60%-kal. A projekt lezárásaként a jö-
vő év elejére tervezett harmadik ütemben 
a ház belső átalakításait végzik majd. Az 
épületben ugyanis mindössze 12 négyzet-
méteres lakófülkék vannak, a munkálatok 
során ezeket építik át 25 négyzetméteres 
garzonokká. A Közalkalmazottak Háza 
jövőre a komplett fejlesztés befejeztével 
Újbuda, sőt, Budapest egyik legtakaréko-
sabb épülete lesz.

T. D.

Újbudán épül Budapest 
legtakarékosabb garzonháza

EU pénzből újul meg a Közalkalmazottak Háza

Az Újbudai Pedagógiai Intézet min-
dig szívügyének tekintette a kerület 
tehetséges diákjainak felkutatását, és 
adottságaik kibontakoztatására prog-
ramokat is indított. Az ünnepek előtt 
díjazták a félév tanulmányi versenyei-
nek győzteseit, de a gyerekek mellett 
egy művészi érzékkel megáldott tanár 
is bemutatkozási lehetőséget kapott.

Az Újbudai Pedagógiai Intézet (ÚPI) 
hagyománya, hogy minden év végén 
díjkiosztót rendez a kerületi tanulmányi 
versenyek győztesei számára. Az esemé-
nyen az angol és német nyelvi verseny, 
a vers- és prózamondó, valamint a Bod 
Péter Országos Könyvtárhasználati ve-
télkedő kerületi legjobbjai vehették át 
elismeréseiket. 

Dömöki Borbála, az Ádám Jenő iskola ötödikese Gyurcsó Gyulánétől átveszi az oklevelet

A pedagógiai intézet nem 
csak a tehetséget ismeri el

A rendezvényen részt vevő Molnár László 
alpolgármester elmondta, dicséret illeti 
az intézet munkáját is, ezért Újbuda Ön-
kormányzata a továbbiakban is számít a 
pedagógiai szervezetre a tanulmányi ver-
senyek lebonyolításában. Serman Katalin, 
az ÚPI munkatársa arról beszélt, hogy 
a tehetséges gyerekek mellett a tanárok 
munkáját és adottságaik kiaknázását szin-
tén támogatni szeretnék. Ennek szellemé-
ben az Erőmű utcai központban kiállítást 
rendeztek a Farkasréti Általános Iskolá-
ban tanító pedagógus fotóiból. 

Sáringer Márta nem csupán múló ötlet-
ként vette kezébe a fényképezőgépet, pon-
tosan 25 évvel ezelőtt szeretett bele a vi-
zuális művészetekbe. Alkotói vénája már 
fiatalkorában megmutatkozott, amikor 
versírásba kezdett, közben azonban arra is 
rádöbbent, egy-egy költői kép milyen szé-
pen kifejezhető egy fotóval. Sokáig mégis 
az írás maradt élete középpontjában, egy 
megyei napilap belpolitikai újságírójaként 
dolgozott. De itt sem bírta sokáig képek 
nélkül, hamarosan – az újságírók köré-
ben rendhagyó módon – maga készítette 
cikkeihez az illusztrációkat. Mostani ki-
állításán pedagógusi szemmel fotózott 
alkotásait nézhettük meg, melyek bájos 
gyermekekről, a természet csodáiról és 
mindennapi élethelyzetekről mesélnek.

t. d.

A gyermekekkel együtt a tanárokat is támogatják

Újbudán a Csíksomlyói passió

A Pedagógus Színház hosszú évek óta szervez előadásokat tanárok és tanítók részvételével. 
Kisebb-nagyobb szünetekkel megszakított működése után a vándorteátrum újra lendüle-
tet kapott, melynek eredményeként hatalmas siker mellett mutatták be december 27-én a 
Csíksomlyói passiót. A Fővárosi Művelődési Házban lezajlott premier után a nagy érdeklő-
désre való tekintettel még két előadást tartottak az év végén, de a kerületiek januárban is 
számíthatnak előadásokra. A bemutatón Hoffmann Tamás polgármester is részt vett, aki a 
darab láttán bőkezűen osztotta dicséreteit. – Nagyszerű rendezői, színészi munkán keresztül 
elevenedett meg a darab üzenete. Gratulálok a színvonalas előadáshoz, a színházi élményen 
túl pedig különösen értékelem, hogy az amatőrökből és profikból álló társulat kiegyensú-
lyozottan működött együtt a színpadon, annak ellenére, hogy nagyon rövid idejük volt a fel-
készülésre. Jó látni, hogy egy önszerveződő társaságból szakmai segítséggel valódi társulat 
kovácsolódhat – mondta el a kerület vezetője.

Ákos atya értékválságra hívja fel a figyelmet

Folytatás az 1. oldalról

„Az adventi időszakban a közösség 
összetartásának szép példáját adták a 
kerületiek. A baba-mama kör minden 
szerdán nálunk tart találkozót, a veze-
tők azonban lebetegedtek, így le akar-
ták mondani a programot. A klubtagok 
azonban összefogtak, kezükbe vették 
az irányítást, és mégis megtartották az 
eseményt. Tudták, sokaknak szüksé-
gük van a lelki támogatásra. 
 Ezt az egymásra figyelést hirdetjük 
ebben az évben, erre van a legnagyobb 
szükség rohanó és egyre kiüresedő vi-
lágunkban. Már XVI. Benedek pápa is 
azt fogalmazta meg körlevelében, hogy 
az üdvösséghez vezető út önkéntesség-
gel, empátiával és odafigyeléssel van 
kikövezve. Napról napra figyelmeztet-
nünk kell magunkat, hogy nem minden 
pénzkérdés. Nem fizetünk anyánknak 
az ebédért, a jó szóért, vagy apánknak, 
hogy megtanított biciklizni. Ma nagyon 
sok fiatal jobb körülmények között él 
mint az én szüleim, mégis ódzkodnak a 
gyermekvállalástól. Pedig az élet minden 
területén szükség van olyan értékekre, 
amelyek nem profitérzékenyek. Ilyen a 
barátság, a szeretet, a családi összetar-
tás, a másik segítése, ezek nélkül nem 

lehetünk boldogok. A Családok Évében 
hangsúlyozzuk a házasság szentségének 
jelentőségét is. Elérendő cél, hogy az em-
bereknek legyen elég bátorságuk össze-
kötni életüket valakivel, és ha megtették, 
felelősséggel, tisztelettel és szeretettel él-
jék le a közös éveket párjukkal. 
 A Szent Imre-plébánia eddig is az 
elsők között igyekezett támogatni a 
családokat. Nemrég tartottuk családi 
karácsonyköszöntő ünnepségünket, 
megrendeztük a házaspárok találkozó-
ját, majd a Csigaházasok klubját, de az 
új évben is számos programmal készü-
lünk. Családgondozási szolgálatunk-
kal minden apró ügyben támogatjuk 
a hívőket. Ha családi konfliktus van, 
idős embert kell ellátni, vagy éppen 
babakocsira van igény, minden helyzet-
ben igyekszünk orvosolni a problémát. 
Mindemellett a Katolikus Karitász is 
sokat tesz a családokért és a családtalan 
hajléktalanokért. A jót pedig, ahogyan 
egyszer mindenki, mi is visszakapjuk. 
Épp mostanában érkezett hozzám egy 
karácsonyi köszöntőlevél egy családi 
fényképpel, amelyben Placid atyát idéz-
ték. Ebből a megható kedvességből tud-
tam, hogy nemcsak mi keressük Istent, 
hanem Isten is megkeres minket.”

török

2011 a Család Éve
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Úgy kezdődött, hogy tavasszal egy fotós ba-
rátom felhívta a figyelmemet: Újbudán egy 
Szenior Összművészeti Ki Mit Tud Fesztivál 
lesz, ő humor kategóriában nyert, én pedig 
fotóban lettem a harmadik. A nyerteseket 
az Önkormányzat és az Őrmezei Közössé-
gi Ház egy művészeti tábor lehetőségével 
jutalmazta, amely Preisinger Éva és Köllő 
Miklós tabajdi alkotóházában zajlott. 
 Egy ötletbörze kapcsán alakultak ki 
a csapatok annak reményében, hogy az 

alkotótáborban együtt majd valami újat 
tudunk létrehozni. Az én agyamból pat-
tant ki: legyen Tabajd bemutatása! Sokan 
csatlakoztak az elképzelésemhez, fotósok, 
videósok és képzőművész közöttünk. Úgy 
gondoltuk, nem elég csupán kiállítani az 
ott készült alkotásainkat, több emberhez 
jut el, ha könyv is készül belőle. Nagy örö-
münkre megvalósulhatott az álmunk!   
 Az ott alkotott misztikus agyagképe-
ink, az ahhoz írt versek, az ott készített 
maszkok, a fotóink legjobbjai helyet kap-
hattak a könyvben. Mindebből bontako-
zott ki   a tabajdi környezet, a Mezítlábas 
park, a falumúzeum, a gyönyörű alkotó-
ház élményei és hatása. Néhány új dolgot 
is tanultunk közben: agyagozást Preisinger 
Zsuzsától, filmezést Szesztay Andrástól, 
amelynek eredménye DVD-n is megta-
lálható, a nyertes videósok alkotásai mel-
lett. …És még nincs vége!  Most is írom  
ezt a cikket…

Keczely Gabriella

Hol is lehetne máshol kezdeni egy ma-
gyarországi borvidékeket bemutató, 
kedvcsináló alapismereteket adó bor-
klubot, mint Tokaj-Hegyaljánál? A 
borértésben kissé járatosabbak talán 
elleneznék a gondolatot, mert Tokaj 
nagy falat. Bocsánat korty. Ugyanak-
kor büszkesége is minden magyarnak. 
Aki még nem ivott Tokajit, annak azért, 
mert remélhetőleg tudja, a Himnusz 
költője sem feledkezett el róla, másnak 
pedig azért, mert a szülei – világra jöt-
te alkalmával – vásároltak egy üveg-
gel belőle, feltették a szekrény tetejére, 

és tartogatták nagykorúsága idejéig  
a finom nedűt. 
 Ezek a legközhelyesebb tokajis él-
ményeink, míg testközelbe nem kerü-
lünk, és le nem nyeljük az első komoly 
kortyokat. Ezen gondolatokkal kezdte 
Tallián Hedvig Tokajról szóló bemuta-
tóját a Karinthy Borklubban december 
8-án este, melyet Bencze Katalinnal 
karöltve tartott. A KDNP-irodában le-
zajlott karácsonyváró eseményen nagy 
volt az érdeklődés. A kóstolón kiderült, 
„a királyok bora, a borok királya” nem-
csak a történelemben volt az uralkodó-
házak ünnepi asztalainak kedvelt itala, 
de ma is az: II. Erzsébet angol királynő 
és családja is fogyasztja a tokaji aszút. 
Elkeserítő azonban, hogy e bor híre 
mégsem akkora, mint szeretnénk hin-

ni róla. Az elmúlt évtizedek alaposan 
megtépázták a tokaji hírnevét és minő-
ségét, hangsúlyozta Tallián Hedvig. 
 A Karinthy Borklubban a kóstoló 
természetesen száraz borokkal kez-
dődött. Elsőként Áts Károly és Lenkey 
Géza egy-egy furmintja került a po-
harakba. Előbbi a Royal Tokaj angol 
tulajdonú cég főborásza, utóbbi pedig 
egy kispesti srác, aki édesapjától örö-
költe a mádi birtokot, és ragadta meg 
a különleges egyéniségű Szepsy István 
gondolatai szerinti szőlőművelés, bor-
készítés. A furmintokat száraz szamo-

rodnik követték többek között Kiss 
István tradicionálisabb módszereket 
követő tolcsvai pincéjéből. Került a po-
harakba még hárslevelű és sárgamus-
kotály, mindkettő száraz iskolázású. 
Aztán jöttek a késői szüretelésű borok 
tekintélyes mennyiségű természetes 
cukortartalommal, lezárásként pe-
dig a nagy klasszikus, az aszú fokozta 
az est hangulatát, melyet Kubik Anna 
színművész felolvasása tett teljessé, aki 
Hamvas Béla A bor filozófája című 
könyvéből osztott meg gondolatokat. 
Gyorgyevics Miklóstól, a Karinthy Bor-
klub szervezőjétől úgy tudjuk, hogy a 
következő Karinthy Borklubot február 
első felében tartják, akkor az egri borok 
világába kapnak beavatást az esemény-
re jegyet váltók. 

TR

Részletek Tallián Hedvig Mester a szőlő-
hegyen című mélyinterjújából, melyben 
Szepsy István tokaji borászt kérdezte. 
Az írás a Nagyítás című lapban 2010. 
június 9-én jelent meg:

Néhány hete a Financial Timesban Jancis 
Robinson Master of Wine olyat állít, amire 
méltán lehet büszke a magyar borvilág. „A 
megbízható termelőtől származó száraz 
tokajiak alternatívái a legfinomabb fehér 
burgundiaknak” – írja. Ez óriási elismerés. 
Hovatovább legfelsőbb szinten beszél a 
Szepsy borokról. A világ legtekintélyesebb 
borszakírója állítja azt, amiben ön néhány 
éve csak legbelül hitt!

Ez komoly visszajelzés arról, hogy az 
út, amin járunk, jó irányba visz. Meg-
érkezésről még szó sincs. Ezek a szá-
raz borok magasan fekvő termőhely-
ről, köves talajról, régi típusú furmint-
tőkékről, kis hozammal készülnek, 
relatív késői szüretből, de még nem 
botritiszes szőlőről származnak, fahor-
dós erjesztéssel, természetes élesz-
tővel, és ha kell, almasavbontással. 
Tudatosan csak 2003-tól készülnek 
ilyen borok Hegyalján. Századokon 
át készült persze száraz bor, de csak 
mintegy melléktermékként. Ilyen 
megközelítés, hogy a legértékesebb 
területekről készítsük, nem volt.
….

Szepsy Lackó Máté, oldalági felmenője írta 
le a XVII. század elején az aszúkészítés me-
tódusát. A név kötelez, de ez most gyökere-
sen más, bár az édes bor továbbra is fontos. 
Honnan az inspiráció?

Ha segítséget kérek, a felsőbb hatal-
mak mindig küldenek valakit. Úgy 
tűnik, most is, hisz Jancis Robinson 
– az egyik legbefolyásosabb ítész a vi-
lágon – évek óta ismeri a munkánkat, 
de benne is meg kellett érjen, hogy 
amit csinálunk, az nem egyszeri, „vak 
tyúk is talál szemet” jelenség. Képe-
sek vagyunk évente hozni a minősé-
get, az elkészült borokban pedig van 
potenciál a fejlődéshez. Úgy tűnik, 
eljött Tokaj ideje.
….

Pislákol még a tudat az emberekben, hogy 
saját magukért felelősek?

Az egész elmúlt hatvanöt év arról 
szólt, hogy elidegenítsék az embert 
a földtől, a munkától, az országtól. 
Alkotás- és munkaellenes légkör jött 
létre. Kérdés, lesz-e becsülete a mun-
kának?

Az új országgyűlésnek lett egy borász tagja 
is, Tiffán Zsolt személyében. Számíthat-e ez 
valamit?

Gratuláltam Zsoltinak. Kell, hogy a 
politika alkotásközelben maradjon, 
és az állampolgároknak kedvezőbb 
gazdasági légkört biztosítson. Eddig 
mindenről szólt, csak erről nem!

A mára elavult mércévé váló GDP egészét te-
kintve a magyar borászat nem jelentős, ugyan-
akkor sokan gondoljuk azt, hogy Magyarország 
cégére lehet borunk a nagyvilágban.

Lehetne! De nem az. Az egész vidék-
politika, azaz hogy milyen lesz a ma-
gyar látkép, a mezőgazdaságtól függ. 
Magyarországon és mindenhol a vilá-
gon a szőlővidékek a legimpozánsabb 
területek. El kell menni Észak-Borsod-
ba, ahol semmilyen mezőgazdasági 
tevékenység nem zajlik. Az ember 
bekapcsolja a biztonsági zárat és gázt 
ad az autóban. Ilyen is lehet Magyar-
ország, és olyan is, ahol minden a kul-
turáltságról, a rendről, a szépségről, az 
igényességről, az emberek mosolyáról 
és a jövőbe vetett hitéről szól. Az alko-
tó emberek hisznek a létezés tudatos-
ságában, bíznak benne, hogy tudnak 
jobbítani. A hívő ember nem adhatja 
fel a jobbítást. Most van itt, és az a dol-
ga, hogy most élje méltón az életét az 
örökkévalóhoz képest.

Az interjú teljes szövegét a www.
nagyitas.hu weboldalon olvashatják.

Tokaj a Karinthyban

Múzsánk és műhelyünk

20 éve hunyt el kerületünk egyik kiváló 
művésze, Drégely László. Az ő képeiből 
nyílt kiállítás szülővárosában, Pécsett. 
Drégely művészetének középpontjában 
az ember áll: az emberi sors titkait fesze-
geti, az ember tragikus élethelyzeteit, 
küzdelmét, útkeresését, álmait, vágyait, 
félelmeit, szorongásait ábrázolja.

Mélyről fakadó, már-már kényszeres jel-
kép- és parabolarendszere végigkíséri 
egész munkásságát. A szem, a gyertya, az 
angyal, a szárnyas óra, a kés gyakori mo-
tívuma alkotásainak. Kísérletező, önma-
gát állandóan próbára tevő művész volt, 
aki szinte a képzőművészet valamennyi 
ágában maradandót alkotott. A hagyo-
mányos táblaképfestészet mellett gazdag 
grafikai oeuvre-öt mondhat magáénak, 
faragott, festett követ és márványt, hajlí-
tott, karcolt, domborított, festett fémet és 
alumíniumot, és keze alatt az ócska fada-
rab, ládatető is gyönyörű képpé, ikonná 

változott. Verseket, gyermekmondókákat 
írt, és nem utolsósorban díszlettervező-
ként is beírta nevét a magyar televízió- és 
színháztörténetbe. 
 A mostani tárlat igyekszik bemutatni 
Drégely László munkásságának fontosabb 
korszakait és alkotásainak sokrétűségét. A 
kiállítás címe utal a művek gondolatiságá-
ra – „Emberek és tárgyak az idő sodrában 
foglyai az időnek” (Michel Philippe), de 
egyúttal a művészre is, aki maga szintén 
az idő foglya volt: hosszú, súlyos betegsé-
ge állandóan emlékeztette az idő rövid-
ségére. A művész megpróbálta legyőzni 
a „szárnyas időt” – szinte megszállottan, 
önmagát nem kímélve dolgozott, alkotott. 
 Munkásságát 1972-ben Balázs Béla-
díjjal, 1977-ben Érdemes Művész címmel 
ismerték el, 1980-ban pedig Budapestért 
emlékérmet kapott. Halála után a Magyar 
Televízió elnöksége örökös taggá nyilvá-
nította.

K. A.

Drégely-kiállítás Pécsett

Különös vállalkozás, ha egy festő ma, 
a harmadik évezred elejének sokszor 
profán világában oltárképeket alkot. 
Márpedig Kovács-Gombos Gábor az 
elmúlt esztendőkben saját műfaji 
definíciója szerint már szinte csakis 
azokat fest. Persze nem a hagyomá-
nyos értelemben 
vett oltárképeket 
szentekkel és bib-
liai jelenetekkel. 
A hasonlatosság 
közte és a régi 
– főleg barokk – 
oltárképek között 
pusztán az, hogy 
mindegyikben 
vakító fénysuga-
rak vetülnek az 
égből a kép sze-
replőire. Az alkotó 
műveit ezúttal az 
Újbuda Galériában 
állították ki.

Aki ismeri Kovács-
Gombos Gábor 
munkásságát, jól 
tudja, hogy művé-
szete több nagy vál-
tozást élt meg, míg 
megérkezett egy egészen letisztult, szelíd, 
ám mégis bensőséges, szemérmes és so-
katmondó világba. Vagy inkább mi, a ké-
pek nézői érkezünk egy újfajta helyre az-
által, hogy beleszédülünk, belemerülünk a 
fény szüntelen keresésébe? 

A képek mind egyet szólnak, mindegyik 
a különös, a távoli fény keresését mondja 
el, más és más módon. Vagy színeikben, a 
türkiz letisztultságában és a barna meleg-
ségével, vagy egyértelmű formáival, ami 
szintén a szakralitást, a kereszt vonalait 
idézi. A rég volt barokk mesterek keres-

ték ilyen erővel, 
ott, a távoli égen a 
fényt, azt az örök-
kévalót, amely felé 
minden élőlény 
törekszik, amely 
mint egy cél, mint 
egy életprogram 
va la menny iünk 
életében öröktől 
fogva jelen van. 
    Az ő másfél év-
tizedes művészi 
programja éppen a 
láthatatlannak, az 
ábrázolhatatlannak 
a láthatóvá tétele, 
végtelenül egysze-
rű kompozíciójú, 
rendszerint a lehető 
legszimmetriku-
sabb elrendezésű 
képein valamiféle 
kapuk, nyílások, 

küszöbök mögött felvilágló, sugárzó fé-
nyeket látunk. Aztán hogy ezekbe a „fény-
küszöbökbe” a néző mit gondol bele, sok 
mindentől függhet. De hogy a művek be-
legondolásra késztetnek, az biztos.

Kelemen Angelika

Modern oltárképek  
az önkormányzat falain

Az alkotások mind egyet szólnak

Szepsy István
borász

INTERJÚ

Nincs olyan ember a világon, aki ne 
dédelgetne magában egy titkos vágyat. 
Igaz ez a 21. század elején, melyet 
„őszülő évszázadnak” is nevezhetnénk 
a népesség öregedésével járó demo-
gráfiai problémák miatt. Mind széle-
sebb az a szenior korosztály, amelynek 
álmai megvalósulásra várnak. Van, aki 
lottónyereményben, egy új párkapcso-
latban, csodálatos gyógyulásban reméli 
álmai beteljesülését. Ezek a vágyak 
ritkán válnak valósággá, de van olyan 
álom, amely már megvalósult…

Mintegy 10 évvel ezelőtt prof. Michel 
Julian barátommal, az European Theater 
Coordinate igazgatójával együtt fogal-
maztuk meg egy elképzelt, eddig még 
soha nem volt alkotóház ars poeticáját. 
Michel számtalan európai projektben vett 
részt, melyek különböző hátrányos hely-
zetű csoportok emberi büszkeségének, 
önbizalmának, pszichés energiáinak fel-
építésén dolgozott. 
 Ekkor ismerkedtem meg a kulturális 
rekreáció fogalmával, vagyis azzal a mód-
szerrel, amely a művészi alkotó munka, a 
kreativitás energiáinak felszabadítását cé-
lozza. Ezek az energiák valóban csodákra 
képesek, a mindannyiunkban meglévő 
sikerélmény elérése érdekében. A rejtett te-
hetség kerül felszínre, olykor az ember még 
saját maga is elcsodálkozik azon, milyen 
tehetségek robbannak a felszínre, szinte 
minden előképzettség nélkül. Többek kö-
zött ez volt a motiváció, amely miatt létre-
hoztam a Vál-Völgyi Szenior Alkotóházat.
 Peter Hildebrand Félúton című köny-
vében 1993-ban készült Carnegie jelentésé-
ben így ír az öregedés problémájáról: „Egy 
egyén számára az öregedés az az időszak, 
amikor az illető megszabadul a kenyérke-
resés és gyermeknevelés kényszerétől, és 
életében a személyiségfejlődése ismét köz-
ponti helyet foglal el. Az egyének ugyanak-
kor jobban rákényszerülnek, hogy maguk 

keressék meg azokat a területeket, amelyek-
ben tevékenységüket kifejthetik, és maguk 
fejlesszék ki az őket különböző emberekkel 
összekötő hálózatot”.
 Elképzelésünk időszerűségét igazolja 
az Európai Unio Q-Ageing Programja, 
a minőségi időskor kialakítása. Ebben a 
projektben Újbuda Önkormányzata aktív 
szerepet vállal a 60+ programja mellett.
 A Vál-Völgyi Szenior Alkotóház 
speciális módszertant dolgozott ki, így 
állíthatjuk, hogy Közép-Európában min-
taértékű. A 20 fős csoportlétszám ösz-
szeállításánál nem vesszük figyelembe, 
hogy valaki rendelkezik-e valamilyen 
előképzettséggel vagy sem – ez nem fon-
tos szempont –, lényeges viszont, hogy a 
résztvevő nyitott és érdeklődő legyen. 
 Családias hangulatával az alkotóház 
szoros baráti társaságok létrehozását is elő-
segíti. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy az 
alkotói csoportok a későbbiekben is együtt 
maradtak, művészeti és baráti vonatkozás-
ban is új közösségeket hoztak létre. 
 Az alkotóházi animátorok magasan 
képzett művészeti oktatók, akik jó empá-
tiai készséggel is rendelkeznek és elkötele-
zettek a program iránt. Az egy hektáron 
fekvő alkotóház magába foglalja a mű-
termet, a „lovagtermet”, apartmanházat, 
műhelyeket és a kétágyas külön fürdőszo-
bával ellátott szobákat, nyitott-fedett tera-
szokat, kerti pihenőket, grillezőhelyeket. 
Emellett az „udvarház” hangulatát a sze-
lídített háziállatok közvetlen közelsége 
(birka, kecske, fácán, galamb, nyúl, csir-
ke, kutyák) teszi teljessé.
 Visszatérő motívum, hogy az egy hét 
elteltével szinte minden résztvevő egyön-
tetűen jelzi részvételét a következő évre is. 
Sajnos nincsenek gumiból a falak és a nyári 
időszak is véges, ennek ellenére reméljük, 
hogy mind több szenior barátunkat láthat-
juk vendégül a Vál-Völgyi Alkotóházban.

Köllő Miklós 
(művész-szerzőnk kerületünk díszpolgára)

…Amikor az álmok a 
földre szállnak az „őszülő 
évszázadban”…

Húsz éve hunyt el Újbuda kiváló művésze

„A királyok bora, a borok királya”

Szenior alkotótábor Tabajdon

Kreativitás és kulturális rekreáció

Kubik Anna Hamvas Béla gondolatait tolmácsolta a nemes bort kedvelők társaságának
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Mátrixnak nevezik azt a spe-
ciális betegellátási rendszert, 
amelyet a Szent Imre Kórház-
ban alakítottak ki, és amelynek 
megfelelően az év végén befe-
jeződött az intézmény felújítá-
sa. A három éven át zajló mun-
kálatok végeztével a kórház – a 
B épület kivételével – immár 
fizikai adottságaiban is megfe-
lel a mátrixrendszerű sürgőssé-
gi ellátás követelményeinek. 

A kórházakban megszokott kép-
pel ellentétben itt nem zsúfolt he-
lyiségeket és zajos folyosókat talá-
lunk, hanem – minthogy a mátrix 
része a hotelszolgáltatás – csak a 
legszükségesebb elemek kaptak 
helyet az ápolási egységekben, a 
célszerűség és a nyugalom bizto-
sítása érdekében. A rekonstrukció 
ennek megfelelően történt, már 
a tervezéskor figyelembe vették 
a speciális betegellátási rendszer 
követelményeit, számolt be László 
Imre főigazgató. 
 A hagyományos osztályrend-
szer és a mátrix közötti legfőbb 

különbség, hogy ez utóbbi lehe-
tővé teszi a kórházi kapacitás op-
timális kihasználását, elkerülve 
azt, hogy ugyanazon intézmény-
ben egyszerre legyen ágyhiány, és 
ugyanakkor felesleges ágy is. Lász-
ló Imre úgy fogalmaz, a mátrixban 
a beteghez szervezik az orvost, és 
nem fordítva. Így egy-egy profilra 
annyi ágy jut, amennyi a beteg. 
 Az infrastrukturális fejlesz-
tés ugyan örömre ad okot a Szent 
Imrében, de más intézményekhez 

A beteghez az orvost, és most már az épületet is

Megújult a Szent Imre Kórház

Az Újbudai Pedagógia Intézet 
két témában szervez előadá-
sokat elsősorban szülőknek. 

IDŐPONT: január 13., csütörtök 
16.30 órai kezdettel. HELYSZÍN: 
Bethlen Gábor Általános Is-
kola és Újreál Gimnázium 
(Bartók Béla út 141.). TÉMA: 
Felvilágosító előadás az inter-
netes biztonság témakörében, 
internet-előfizetés különbsé-
gei, otthoni hálózat, böngé-
szés, levelezés, kapcsolatépítő 
oldalak, zenék, programok 
letöltése. ELŐADÓ: Pósz Márton 
tanácsadó, a KÜRT Zrt. infor-
mációbiztonsági szakértője

IDŐPONT: január 28., péntek 16 
órai kezdettel. HELYSZÍN: Újbuda 
Önkormányzata, nagyterem 
(Zsombolyai út 4.). TÉMA: Dro-
gos a gyerek, szülői pánik a 21. 
században. ELŐADÓ: dr. Zacher 
Gábor toxikológus főorvos

Szülők 
akadémiája

Együtt nevelünk

László Imre főigazgató

Preisinger Éva, az Őrmezei 
Közösségi Ház igazgatója újabb 
és újabb ötletekkel áll elő. Most 
arról kérdezzük, a fenti szokat-
lan cím pontosan mit takar. 

– Az elmúlt hét év során az őr-
mezei Tarka Színpad valóban óri-
ási fejlődésen ment keresztül, és 
komoly közönségbázist alakított 
ki maga körül, nemcsak őrmező-
iekből, hanem a budapesti szín-
házszerető közönségből is, amely 
örömmel látogat el darabjaikra. 
Népszerűségüket nem csupán a 
ma már megkérdőjelezhetetlenül 
színvonalas előadásoknak köszön-
hetik, hanem igen jól megválasz-
tott műsorpolitikájuknak is, ami 
Köllő Miklós művészeti vezető jó 
ráérzését bizonyítja. 
 Az előadások utáni közönség-
találkozók során egyre nyilván-
valóbbá vált, hogy az idősebb ge-
nerációból szívesen látogatnának 
el többen is az előadásokra, de ezt 
olykor egészségügyi problémák 
gátolják. Újbuda Önkormányza-
tának támogatásával a 60+ prog-
ramban valósulhatott meg az az 

elképzelésünk, hogy a színház ed-
digi repertoárját hangfelvétel for-
májában rögzítsük, ezen keresztül 
pedig lehetőséget biztosítsunk a 
60+ kártyával rendelkezők számá-
ra, hogy a kazettákat térítésmente-
sen kikölcsönözhessék, és otthon 
bármikor kényelmesen „karos-
székből” meghallgathassák. 

Hány színházi előadást rögzítettek és 
melyek ezek?

A Tarka Színpad előszeretettel 
vette elő és mutatta be a 20. század 
első felének kiváló magyar szerzőit 
– Heltai, Karinthy, Móricz. Érde-
kességként említem meg, hogy 
például Heltainak két olyan műve 
is szerepel a „Színház karosszék-
ből” sorozatban, amelynek most 
van a magyarországi ősbemutató-
ja. Eddig hét CD készült el, amely 
bőséges választékot kínál a fanyar 
és olykor abszurd humor, máskor 
csendes, intellektuális vígjáték 
kedvelőinek. Hogy melyek ezek, 
legyen meglepetés azok számára, 
akik felkeresik az Őrmezei Közös-
ségi Ház információját, és élnek 
ezzel az új lehetőséggel. 

Színház karosszékből
CD-kölcsönzés 60+ kártyával

JANUÁR 12. 8.50 Természetjárás: 
könnyű séta a Budai-hegység-
ben. Találkozás: Moszkva tér, az 
óra alatt. 
JANUÁR 12. 7.20 Természetjárás: 
barangolás a Budai-hegységben. 
Találkozás: Moszkva tér, az óra 
alatt
JANUÁR 12. 16.00 Egészségmeg-
őrzés: vitaminok a zöldségek-
ben, ételeinkben (VII. sz. Idősek 
Klubja)
JANUÁR 12. 17.20 CorRisus Club: 
egészségmegőrző kínai mozgás-
művészet (Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 13. 18.00 Kelenvölgyi Fes-
tőiskola, kezdőknek és haladók-
nak (Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 13. 9.30 Rét nyugdíjas 
klub: izomerősítő kondi torna 
(Csíkíhegyek u. Ált. Isk.)
JANUÁR 13. 16.00 Gyöngyfűzés: 
kézműves-foglalkozás (VIII. sz. 
Idősek Klubja)
JANUÁR 14. 14.00 Irodalmi teadél-
után: Ady Endre versei (IV. sz. 
Idősek Klubja) 
JANUÁR 14. 18.00 Kelenvölgyi Fes-
tőiskola, kezdőknek és haladók-
nak (Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 15. 10.00 Múzeumlátoga-
tás: Postamúzeum, tárlatvezetés-
sel. Találkozás: Deák tér, evangé-
likus templom
JANUÁR 15. 9.30  Múzeumlátoga-
tás és séta: Vajdahunyad vár. Ta-
lálkozás: Deák tér metrókijárat
JANUÁR 16. 16.00 Hagyományos 
újévköszöntő koncert 
(Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 17. 16.00 Kelenvölgyi Fér-
fikórus: kórusművek gyakorlása 
(Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 17. 16.15  60+ Médiamű-
hely rádiósainak magazinműso-
ra a Civil Rádióban (Fm 98.0)
JANUÁR 17. 15.00  Szabadidőklub: 
kártya és társasjáték (Gazdagréti 
KH)
JANUÁR 17. 10.00  Társalgás ango-
lul: ESL Podcom leckéi, kötetlen 
beszélgetés (Gazdagréti KH)
JANUÁR 17. 9.00 A Tai chi segít-
ségével gyógyító, kondicionáló 
mozgás. (I. sz. Idősek Klubja)
JANUÁR 17. 16.00 Rét nyugdíjas 
klub: utószilveszter, zenés klub 
délután (VI. sz. Idősek Klubja)
JANUÁR 18. 9.30 Rét nyugdíjas 
klub: izomerősítő kondi torna 
(Csíki-hegyek u. Ált. Isk.)
JANUÁR 18. 16.00 Origami csodák 
készítésével megismerkedés – kez-
dőknek is (I. sz. Idősek Klubja)
JANUÁR 18. 14.00 Kelenvölgyi 
nótakör: da lok tanulása 
(Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 19. 14.00 Papírhajtogatás 
a farsang jegyében – kezdőknek 
és unokáknak is! (60+ Program-
központ)
JANUÁR 19. 14.00 A Tai chi segít-
ségével gyógyító, kondicionáló 
mozgás (I. sz. Idősek Klubja)

JANUÁR 19. 17.20 CorRisus Club: 
egészségmeg. kínai mozgás 
(Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 19. 17.00 Teadélután: játé-
kok stb. (Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 19. 8.50 Természetjárás (Bu-
dai-hegység). Találkozás: Moszkva 
tér, az óra alatt
JANUÁR 19. 7.20 Természetjárás (Bu-
dai-hegység). Találkozás: Moszkva 
tér, az óra alatt
JANUÁR 19. 16.00 István Ági vetíté-
ses úti beszámolója: Itália (VII. sz. 
Idősek Klubja)
JANUÁR 20. 14.00 Bölcselkedés a vi-
lágról Kun Beáta vezetésével (VIII. 
sz. Idősek Klubja)
JANUÁR 20. 18.00 Kelenvölgyi Fes-
tőiskola: kezdőknek és haladóknak 
(Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 20. 16.00 a Kéktó téri 
horgásztó horgászainak klubja 
(Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 20. 9.30 Rét nyugdíjas klub: 
izomerősítő kondi torna (Gazdag-
réti KH)
JANUÁR 21. 18.00 Kelenvölgyi Fes-
tőiskola: kezdőknek és haladóknak 
(Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 21. 14.00 Operett és magyar 
slágerek éneklése Tarnainé M. An-
namáriával (IV. sz. Idősek Klubja)
JANUÁR 22. 17.00 Trilla énekiskola 
koncertje a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából (Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 24. 15.00 Magyar Kultúra 
Napja. Vendégünk: dr. Tóth József, 
történész. (IV. sz. Idősek Klubja) 
JANUÁR 24. 16.00 Kelenvölgyi Férfi-
kórus próbája (Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 24. 15.00 Szabadidő- és kár-
tyaklub (Gazdagréti KH)
JANUÁR 24. 10.00 Nyugdíjas angol 
társalgás (Gazdagréti KH)
JANUÁR 24. 9.00 Tai chi foglalkozás 
(I. sz. Idősek Klubja)
JANUÁR 25. 9.30 Rét nyugdíjas klub: 
izomerősítő kondi torna (Csíki-he-
gyek u. Ált. Isk.)
JANUÁR 25. 14.00 Kelenvölgyi Nóta-
kör (Kelenvölgyi KH)
JANUÁR 25. 14.00 Fotókör: digitális 
fotózás (60+ Programközpont)
JANUÁR 25. 16.00 Farsangi álarcok 
készítése (I. sz. Idősek Klubja)

A PROGRAMOKBAN SZEREPLŐ 
HELYSZÍNEK CÍMEI:
60+ Programközpont: Zsombolyai 
u. 6. ( TIT épülete, előtér )

hasonlóan itt is problémát okoz 
a jelenlegi kórházfinanszírozási 
rendszer, amely nem az igények-
hez alkalmazkodik, hanem a fel-
használható állami keretből indul 
ki. A Szent Imre Kórháznak az 
OEP 2009-ben egymilliárd, 2010-
ben közel 600 millió forintot nem 
fizetett ki, mivel ennyivel lépte 
túl az intézet (a betegellátás érde-
kében) a számára meghatározott 
teljesítmény volumenkorlátot. 
 A Szent Imre Kórház felújítása 
második ütemének – ez fejeződött 
be a közelmúltban – eredményei 
közé tartozik az új K épület, a ré-
gi rendelőintézet és a C épület 
rekonstrukciója, az angiográfiás 
labor, a neurointenzív, a poszt-
operatív őrző és a kardiológiai 
szubintenzívet magába foglaló 
speciális egység. Mindez pedig 
úgy valósult meg, hogy közben 
folyamatos volt a betegellátás. A 
tízmilliárdos beruházást az Euró-
pai Unió, az Európai Beruházási 
Bank, a főváros és a Szent Imre 
Kórház finanszírozta. 

-rózsa-

JANUÁRI
PROGRAMOK

Csíki-hegyek u. Ált. Isk.: Csíki-
hegyek u. 13–15.
Gazdagréti Közösségi Ház: Tö-
rökugrató u.9.
Kelenvölgyi Közösségi Ház: 
Kardhegy u. 2. 
I. sz. Id. Klubja: Budafoki út 12.
IV. sz. Id. Klubja: Kisújszállás u. 
10. 
VI. sz. Id. Klubja: Gazdagréti tér 1. 
VII. sz. Id. Klubja: Bocskai út. 
43–45.
VIII. sz. Id. Klubja: Keveháza u. 6.

Újbuda 60+  
színházjáró program
Örömmel értesítjük, hogy a 2010/
2011. évi színházjáró program 
bérletei megvásárolhatók! Hely-
szín: 60+ Programközpont, XI., 
Zsombolyai utca 6. (TIT épülete). 
Időpont: 2011. január 24–31. 
között, minden hétköznap 09–14 
óra között. Feltétlen hozza ma-
gával: 60+ kártya, 5000 Ft/bérlet. 
A 2010 októberében történt 
színházbérletek igényfelmérésére 
jelentkezők a bérletek átvételekor 
elsőbbséget élveznek a fent meg-
nevezett időtartam alatt!

60+ kondi torna  
az Önkormányzat  
támogatásával
Az Újbuda 60+ program kere-
tében szakképzett gyógytornász 
vezetésével 10 órás kondicionáló 
torna indul 3 kurzusban, csopor-
tonként maximum 15 fővel.
A tanfolyamon elsajátítható gya-
korlatok javítják a mozgékony-
ságát, az erőnlétét, testtartását, 
egyensúlyozó képességét.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2011. február 4-éig! A helyszínen 
vagy a 60+ Programközpontban 
(XI., Zsombolya u. 6., TIT fszt.)
A 60+ KONDI TORNA KURZUSAINAK 
HELYSZÍNEI ÉS KEZDÉSI IDŐPONTJAI:
Egyesített Szociális Intézmények 
(XI., Keveháza u. 6.)
2011. FEBRUÁR 7-ÉTŐL HÉTFŐNKÉNT 
13–14 ÓRA KÖZÖTT
Albertfalvi Közösségi Ház 
(XI., Gyékényes u. 45–47.).  
Tel.: 204-6788
2011. FEBRUÁR 8-ÁTÓL KEDDENKÉNT 
14–15 ÓRA KÖZÖTT
60+ Programközpont (XI., 
Zsombolya u. 6., TIT fszt.). Tel.: 
372-4636
2011. FEBRUÁR 10-ÉTŐL CSÜTÖRTÖ-
KÖNKÉNT 14–15 ÓRA KÖZÖTT
Jelentkezési feltételek: XI. ke-
rületi lakos, betöltött 60. életév, 
10 órás tanfolyam rendsze-
res látogatása. A tornakurzus 
díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom. 
60+kedvezménykártyával: 1000 
Ft/10 alkalom. 
Csoportvezető: Virág Anikó

Programjaink kapcsán, bővebb felvilágosításért keresse a következő elérhetőséget: 60+ Programközpont, 
XI., Zsombolyai utca 6., TIT épülete. Telefon: 3724-636 Gálné Böbe (A természetjáró programról további felvi-
lágosítást Somóczi Szilvia a 06/70-207-5374-es, illetve Kremser Ferenc a 06/30-560-8042 telefonszámon ad.) 

Ha megkérdeznénk az utcán 
szembejövőt, szerinte mivel töl-
tik szabadidejüket a nyugdíja-
sok, biztosan a válaszok között 
lenne a kötögetés, a sakk és a 
rejtvényfejtés. Újbuda Önkor-
mányzata ez utóbbi szellemi 
sportot intézményesítette a 
rejtvényfejtő klub elindításával 
és egy országos verseny meg-
szervezésével.

2010 márciusától működik az 
Idősek Akadémiáján belül indí-
tott rejtvényfejtő klub, amely a 
hatvanon túli kerületieket segíti a 
rejtvényfejtés gyakorlatának csi-
szolgatásában. A 60+ program 
égisze alatt zajló tanfolyamokat a 
Rejtvényfejtők Országos Egyesü-
lete tartja, így a legutóbbi verseny 
is a szervezet szakmai felügyelete 
alatt folyt le. Az egyesület elnöke, 
István György elmondta, számta-
lan rejtvényfejtő tornát rendeztek 
már, de ez az első alkalom az or-
szágban, hogy kifejezetten szeni-
orok számára írták ki a versenyt. 
Ehhez méltó módon nagy érdeklő-
dés mutatkozott az úttörő szerepet 
magára vállaló újbudaiak körében, 
de több vidéki városból is érkeztek 
jelentkezők.
 A játékosok kezdő, középha-
ladó és haladó kategóriában in-
dulhattak, és a skandináv típusú 

rejtvénytől, a logikai sudokun át 
egészen a legnehezebb olasz fel-
adványig minden téren próbára 
tehették szellemi képességeiket. 
A versenyen megjelent Ábrahám 
Katalin képviselő asszony arról 
tájékoztatott, a kerületiek valame-
lyest a hazai pálya előnyét is élvez-
hetik, hiszen minden megfejtés 
Újbudához kapcsolódik. Toldi Ta-
más idősügyi referens hozzátette, 
a tapasztalatok azt mutatják, erős 
mezőnnyel kell számolniuk, mivel 
a megmérettetésre olyanok is je-
lentkeztek, akik mesteri szinten is 
versenyeztek már. Hozzátette, so-

kan a klubfoglalkozásokon kaptak 
kedvet a szellemi sporthoz, ezért 
jövőre sűrűbben és nagyobb cso-
portokban indítják majd el a rejt-
vénykurzusokat, a verseny folyta-
tása pedig a jelek szerint már most 
borítékolható.

Török Dániel

Rejtvényfejtő verseny időseknek
Sportot űznek hobbijukból

Február 2., a Magyar Rejt-
vényfejtők Napja. Azért ez a 
nap, mert 1957-ben ekkor je-
lent meg a legfontosabb, sokáig 
egyetlen magyar rejtvényújság, 
a Füles.
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Nincs a gyermek életének boldogabb időszaka, mint a Mikulás- és 
karácsonyváró december. Ennek a mézeskalácsillatú, száncsen-
gésű, hópihe-táncoltató hónapnak majdnem minden napjára jut 
örömteli esemény. Ezeket az eseményeket idézte az önkormány-
zatban dolgozók gyermekeinek december 7-én Sólyom Tamás 
zenész és Kuthy Ágnes óvodapedagógus Téli dal című műsorával. 
A 80 csöppségnek a meleg terembe varázsoltak téli hangulatot 
a színészek, így együtt élhették át a hóemberépítésnek, a szán-
kázásnak, a Mikulás érkezésének, a karácsonyfa díszítésének, a 
betlehemezésnek és a kis Jézus születésének örömeit versekkel, 
mesékkel, dalokkal, bábokkal, hangszerekkel, ünnepi kellékekkel. 
Az érkező és távozó kicsiket pedig a Mikulás rénszarvasa fogadta, 
akivel bátran fényképezkedhettek szülők és gyerekek.

Az őrmezei Kossuth Lajos Gyer-
mekotthonban jelenleg 83 
állami gondozott gyerek él. A 
téli szünet nagy részét család-
juknál, rokonságuknál, neve-
lő- vagy patronáló szülőknél 
töltik. Akadnak azonban olya-
nok is, akiknek ilyenkor sincs 
hová menniük. Ők 
az otthonban töltik 
a szeretet ünnepét, 
és ott köszöntik az új 
esztendőt is. Ajándé-
kot csak azért hozott 
nekik Jézuska, mert 
segítőkész emberek 
fogtak össze értük.

Az intézmények szűkre 
szabott költségvetésé-
ből még szerény aján-
dékokra is csak nehe-
zen jutna. Ehhez járul-
nak hozzá azok a szer-
vezetek, alapítványok 
és magánszemélyek, 
akik évről évre segítik 
az otthon munkáját, 
hogy meghitt ünne-
pet varázsoljanak a kis 
lakók számára. Évek 
óta visszatérő jótevő a 

Noha az ünnep előtti héten 
még mindenki aktívan dolgo-
zott, Újbudán már a karácsonyi 
készülődés jegyében rendeztek 
programokat kerületszerte. 

Kicsiknek és nagyoknak is jutott 
ajándék, a legtöbb eseménnyel 

persze a gyermekek kegyeit ke-
resték. Vidám hangulatban telt 
a nagycsaládosok karácsonya is 
a Csíki-hegyek Utcai Általános 
Iskolában, ahol Újbuda Önkor-
mányzata már 13 éve rendez a há-
rom-, illetve többgyermekes csa-
ládoknak karácsonyi programot. 
Idén a Buborék együttes koncertje 

mellett a színházteremben a Forté-
lyos Mester a Mikulásnál című me-
sejáték szórakoztatta a kicsiket, a 
nagyobbacskák pedig ajándékokat 
készíthettek a kézműves foglalko-
záson. De nekik sem kellett kima-
radniuk a színpadi produkcióból, 
hiszen a teremben kifüggesztett 

kivetítőn figyelemmel kísérhették 
az előadást. A nagycsaládosok ka-
rácsonyán minden családnak jutott 
ajándék, mindenkit vendégül láttak 
süteményre, gyümölcsre, üdítőre, a 
szerencsések pedig különlegessége-
ket is nyertek a tombolán, a rendez-
vényt támogató cégek jóvoltából.

m. m.

A közös karácsonyfa alá is került ajándék
körzet önkormányzati képvise-
lője, Junghausz Rajmund is, aki 
mélyen szívén viseli a gondozott 
gyerekek sorsát. 
 A Kossuth Lajos Gyermek-
otthonban a karácsonyt mindig 
egy nagy összejövetellel ünneplik. 
Először a színjátszókör tehetségei 

Mikulás járt az önkormányzatban is

Közel ezer nagycsaládot 
tartanak számon Újbudán

Minden eddiginél többen látogattak el 

Humán Szolgáltató Központ és 
a Gyermekekért XI. Alapítvány 
közös szervezésében idén is 
ünnepeltek a Bogdánfy utcában.

A Gyermekekért XI. Alapítvány 
a kerület lakosainak felajánlása-
iból nagymennyiségű adományt 
gyűjtött össze: ruhaneműket, játé-
kokat, mindennapi használati tár-
gyakat. Ezeket immáron második 
alkalommal az Újbudai Humán 
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti 
Központ és Családsegítő Szolgálat 
klienseinek ajánlottak fel. Az idei 
rendezvény a Magyar Vöröske-

reszt támogatását is élvezte, mely-
nek jóvoltából tartós élelmiszerek-
kel és más hasznos dolgokkal is 
kiegészült az ajándékcsomag.
 A Humán Szolgáltató Köz-
pont ezúton szeretné megköszön-
ni az alapítványnak és a Vöröske-
resztnek az adományokat, illetve a 
kerületi lakosoknak azt a gyűjtést, 
amellyel hozzájárultak az ünnep-
séghez. A Gyermekekért XI. Ala-
pítvány nevében dr. Surányi Ilona 
elnök szintén nagyon köszöni a 
kerületi lakosoknak az adományo-
kat és a nagylelkűségüket.

m. g.

Gyermekekért XI. Alapítvány

A jószándékú emberek felajánlásai hozzájárultak a gyerekek öröméhez

Élet és Imádság címmel írt 
könyvet a Gulag szörnyűségeit 
is megtapasztalt Olofsson 
Placid atya. A kétlemezes 
hangoskönyvvel kiegészített 
kötet az atya életének legfon-
tosabb mozzanatait rögzíti. 
A tiszteletes a Képviselői Iro-
daházban dedikálta legújabb 
művét.

Olofsson Placid atyát a második 
világháborút követően letartóz-
tatták, majd a szovjet katonai bí-
róság munkatáborban letöltendő 
szabadságvesztésre ítélte, azaz a 
Gulagra internálták. Tíz év után 
szabadult. Élményeiről és taní-
tásairól már korábban is jelentek 
meg kiadások, de az atya szerint 
ez utóbbi – a sorban az ötödik 
könyv – mutatja be leghiteleseb-
ben őt.
 Az alkotás a XI. kerületben 
működő Éghajlat Kiadó gon-
dozásában jelent meg, amely az 
adventi időszakban karácsonyi 
könyvvásárt rendezett a parla-
ment irodájának is nevezett, Kép-

viselői Irodaházának aulájában. 
Az itt dolgozó honatyák pártál-
lásra való tekintet nélkül válogat-
hattak a szebbnél szebb kiadások 
között, de a szerzővel is válthattak 
néhány szót dedikálás közben. 
Elsőként Kövér László házelnök 
és Harrach Péter, a Keresztényde-

mokrata Néppárt frakcióvezetője 
látogatta meg az alkotót.
 A kiadó szerint sokak kívánsá-
ga teljesül azzal, hogy saját hangján 
hallgathatják meg Olofsson Placid 
életútját. A 95. évében járó papról 
az eseményen megjelenő Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő el-

Placid atya a megszokott közvetlenségével beszélgetett régi és új ismerőseivel

mondta, barátságos természete, 
karizmatikus személyisége és elő-
adói stílusa méltán hódította meg a 
Szent Imre-templomba járók szívét, 
de legnagyobb értéke mégsem ez. 
 – Megpróbáltatásokkal teli 
életútja során sohasem panaszko-
dott, a munkatáborban eltöltött 
legborzalmasabb évekről is úgy 
tud beszélni, hogy azokból a kese-
rűség helyett a remény és az Isten-
be vetett hit sugárzik – tette hozzá 
a képviselő.
 „Történetei, példázatai és fohá-
szai felülemelkednek az eseménye-
ken, a bennünk sodródó emberen. 
Egy pontban ragadják meg a lé-
nyeget, és adják annak örökérvé-
nyű szabálykönyvét. Sokan érzik 
úgy – miként egy hozzá közel álló 
ismerőse fogalmazott – Olofsson 
Placid a szeretet atomreaktora-
ként működik szerte az országban. 
Őt hallgatni maga a remény egy 
gyakran reményhiányos világban 
– mindenkinek” – írja előszavá-
ban a művet megjelentető Éghajlat 
Könyvkiadó.

Török Dániel

Placid atya a hit erejéről mesél új könyvében

„Őt hallgatni maga a remény”

A Mozgássérültek Budapesti 
Egyesületének Keveháza utcai 
központjában a színes műsor 
mellett a kerületi Vöröskereszt 
ajándékkönyvekkel lepte meg 
az egyesület tagjait.

A rendezvényt szervező XI. kerü-
leti Mozgáskorlátozottak Egyesü-
letének vezetője, Bírtalan Lászlóné 
arról számolt be, a karácsonyi ösz-
szejövetelre elsősorban a kerületi 
tagok kaptak meghívást, de több 
vendég érkezett a társkerületekből, 
így a XXII.-ből is. Az ünnepségre 
különleges műsorral készültek a 

szervezők, az énekes-táncos pro-
dukciók sorában kerekes székes 
táncosok is bemutatkoztak. 
 Hoffmann Tamás polgár-
mestert lenyűgözte a produkció, 
elismerését fejezte ki, hiszen ez a 
műsorszám is bizonyította, hogy 
semmi sem lehetetlen: erős aka-
rattal sok mindenre képesek lehe-
tünk. A rendezvényre a Vöröske-
reszt is ajándékokkal megpakolva 
érkezett. A segélyszervezet kerü-
leti bázisa 90 vadonatúj könyvvel 
jött, hogy szétossza őket a mozgás-
sérültek között.

t. d.

Semmi sem lehetetlen

Különleges ünnepi produkciók

szemben), Allende park (szemétlerakást tiltó 
táblához), Fehérvári út–Kondorosi u. (ABC 
parkolója), Kisköre tér–Kisköre u. sarok (Iskola 
felöli oldal), Péterhegyi u.–Mikes Kelemen u. 
sarok, Költők parkja, Cirmos u.–Boldizsár u. 
sarok, Frankhegy u.–Torbágy u. (Regős úti 
parkoló), Rétköz u. (Csíki-hegyek u.–Kaptárkő 
u. között), Rétköz u. (Frankhegy u.–Torbágy 
u. között), Szerémi út–Hengermalom u. sa-
rok, Kondorosi út–Albert u. sarok, Vegyész 
u.–Fegyvernek u. sarok, 7-es buszvégállomás 
(garázsok mellett), Mezőkövesdi u.–Fehérvári 
u. sarok (iskola mögött, második átjárónál a 
sarokház között), Bánát u.–Sopron u. sarok, 
Dajka Gábor u.–Előpatak u. sarok, Rahó utca 
(parkoló).
Az elszáradt karácsonyfa értékes, magas fűtő-
értékű tüzelőanyag, amelyből az aprítást kö-
vetően a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben 
fűtési gőzt és villamos áramot állítanak elő.

Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi Osztály

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. 
január 6. után szervezetten elszállítja a feles-
legessé vált fenyőfákat.
Kérjük, a korábbi évek gyakorlatának megfe-
lelően, a fenyőfákat hagyják a hulladékgyűjtő 
tartályok mellett, vagy vigyék a kijelölt gyűj-
tőhelyekre. A kijelölt gyűjtőhelyekről ingye-
nesen hívható 06/80/204-386-os zöldszámon 
érdeklődhetnek, de megtalálható a www.fkf.
hu honlapon is.
A XI. kerületi fenyőfagyűjtőhelyek címjegy-
zéke a következő: Műegyetem rkp.–Bertalan 
Lajos u. (konténerek mellett), Egri J. u. (kö-
zért mögött), Hamzsabégi út (teniszpálya), 
Feneketlen-tó, Somlói u.–Kelenhegyi u. 
sarok, Mányoki u.–Mészöly u. sarok, Fadrusz 
u.–Kanizsa u. sarok, Kökörcsin u.–Karolina u. 
sarok, Tétényi köz, Fraknó u. (piros trafónál), 
Fehér Lipót u. 26. számmal szemben, Etele út 
62. szám előtt (szerviz út), Szombathelyi tér–
Puskás T. u. sarok, Rozsnyó tér (Hadak útjával 

Mit tegyünk a fenyőfákkal?

Gyertyagyújtás a körtéren
A Jobbik Magyar-
országért Mozgalom 
szerint a keresztény-
ség ünnepei közül a 
karácsony az, melynek 
lényege mára a legtöb-
bet torzult. A párt azért 
indított 8 évvel ezelőtt 
országos keresztállítási 
mozgalmat, hogy figyel-
meztesse az embereket 
az ünnep valódi értéke-
ire. A Jobbik országgyű-
lési képviselői minden 
advent vasárnap előes-
téjén gyertyagyújtással 
ünnepeltek a Móricz 
Zsigmond körtéren. 

– A keresztek köz-
szemlére állítása talán 
segíthet abban, hogy az 
emberek megálljanak 
egy pillanatra a karácso-
nyi bevásárlási láz miatti 
rohanásban, és elgon-
dolkodjanak egy kicsit az 
ünnep valódi lényegén 
– jelentette ki  Dúró Dóra 
parlamenti képviselő a 
gyertyagyújtáson.  

A gyermekotthonban is lázasan készülődtek

Adventi adománygyűjtés  
a rászorulóknak

HANGOSKÖNYV
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mutatják be produkciójukat a kö-
zönségnek, utána pedig ünnepi 
ebéd és ajándékosztás következik. 
Ekkor adják át a saját készítésű 
emléktárgyaikat is egymásnak.
 – A segítőkész embereknek 
hála, a gondozott gyermekek ka-
rácsonyfája alatt is meg-megla-

pul néhány várva várt ajándék. 
A meglepetések egy részét tár-
gyi adományokból fedezzük, az 
anyagi támogatásból pedig mi 
magunk vásárolunk olyan játéko-
kat és használati eszközöket, ame-
lyeknek igazán örülnek a gondo-
zottak, és amelyekre szükségük is 

van – fogalmazott 
az intézmény igaz-
gatója, Dóka Rita. 
 M a g y a r o r -
szágon jelen leg 
körülbelül 20 ezer 
gyerek él gyermek-
védelmi gondosko-
dásban gyermek-, 
lakásotthonokban 
és nevelőszülőknél 
– számuk évről évre 
növekszik. A gyere-
kek fele 11–18 év kö-
zötti, épp problémás 
korban lévő tiné-
dzser. Jelenleg 604 
gyermekotthon van 
hazánkban, melyek 
mindennapi igé-
nyeinek 30–40%-át 
fedezi az állami tá-
mogatás.

kelemen



„Ehhez az ételhez ősz kell. Vagy tél. Kipi-
rult arcok, amelyeket a hideg megcsípett. 
Egy szépen megterített asztal. És egy bátor 
háziasszony, aki nem hőköl vissza a hosszú 
címtől. Mert az elkészítés nem bonyolult. 
A siker biztosított.” (Buza Sándor, www.
laptopkonyha.hu) 

Szerintem a kedves olvasóim tudják, hogy 
nem szoktam flancos ételeket ajánlani, 
azokról írni. Most mégis kivételt teszek, de 
csak azért, mert bár a cím nagyon blikk-
fangos, maga az étel nem bonyolult. És 
igen, a hozzávalókat tekintve nem olcsó, de 
kellenek néha ünnepek vagy ünnepi hét-
köznapok.

Mézes libacomb 
márvány sajtos diómártással és 
flambírozott vilmos körtével 
Hogyan találtam rá erre a csodára? Buza 
Sándor barátom, aki nemcsak a Danu-
bius Rádióban volt a főnököm, de az 
ÚjbudaTV nézői is gyakorta láthatták őt 
a Múzsák Csókja népszerű kerületi ifjú-
sági vetélkedősorozatunk zsűritagjaként 
– megint valami jó dologba fogott bele. 
Így aztán most a megszokottól eltérően 
nem könyvet és filmet ajánlok, hanem a 
kettő ötvözetét, egy remek honlapot. A 
laptopkonyha.hu nagyon érdekes: főzni 
tanít, és minden receptnél videó mutatja 
be, hogyan kell elkészíteni a remekművet. 
A recepteknél be lehet programozni, hogy 
hány főre szeretnénk az ételt készíteni, úgy 
adja ki az anyagmennyiség listáját. És van 
itt minden, ami  a jó „bótban” kell. Szóval 
belenéztem az oldalba, és jobbnál jobb re-
ceptekkel találtam szembe magam. Azon-
ban mikor elolvastam a fenti receptcímet, 

többé nem tudtam szabadulni. Újra és újra 
visszatértem, hogy megnézzem a fotót, el-
olvassam hányan jelölték be kedvencnek, 
persze én is azonnal szavaztam, nyomtam 
egyet a „Tetszik” gombra is. Regisztráltam 
és hírlevélre iratkoztam fel. Szóval lenyű-
gözött az egész. Édes barangolás, mézes 
kikapcsolódás volt ez egy jó fél órán át. Ja! 
És persze kiváló borokat is ajánlanak min-
denhez, ehhez az ételhez például Szepsy 
Cuvée-t, a borászról éppen lapunk 5. olda-
lán olvashatnak. 
Na de lássuk a medvét, illetve a libát: 
HÚSHOZ: 4 db libacomb, 2 dl vörösbor, 2 ek. 
libazsír, só. 
PÁCHOZ: 2 ek. sűrített paradicsom, 2 ek. 
méz, 2 tk. provence-i fűszerkeverék, 1 kk. 
őrölt bors.
MÁRVÁNYSAJTOS DIÓMÁRTÁSHOZ: 2 dl tej, 
20 dkg márványsajt, 15 dkg dió durvára 
vágva, 1 dl főzőtejszín, 0,5 dl brandy, 0,5 
kk. fehérbors.
FLAMBÍROZOTT VILMOS KÖRTÉHEZ: 5 db kör-
te, 1 ek. vaj, só, 2 tk. cukor, 1 dl vilmoskör-
te pálinka.
 ELŐZŐ NAP: a pác hozzávalóit összeke-
verjük. A libacombok bőrét káró alakban 
bevágjuk, bekenjük a páccal, majd egy 
napra hűtőszekrénybe tesszük.
 MÁSNAP: a sütéshez olyan edényt vá-
lasszunk, amelyet a tűzhelyen és a sütőbe is 
tudunk használni (nincsenek hőre lágyuló 
részei). A combokat libazsíron körbesüt-
jük, sózzuk, leöntjük a vörösborral, majd 
a 180 fokosra előmelegített sütőben készre 
sütjük, közben rendszeresen locsolgatjuk a 
saját levével.
 Amíg a hús sül, elkészítjük a márvány-
sajtos diómártást. Először egy-két perc 
alatt megpirítjuk a diót egy száraz serpe-
nyőben. Ezt követően a mártás összes hoz-
závalóját összekeverjük egy edényben, és 
lassú forralással krémesre főzzük.
 A flambírozott vilmos körtét csak 
közvetlenül tálalás előtt készítjük el: elő-
ször hosszában kettévágjuk a gyümölcsö-
ket, a magházukat kivesszük, majd nem 
túl vékony gerezdekre daraboljuk. Vajon 
karamellizáljuk a cukrot, hozzátesszük a 
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körtét, átkeverjük, és leöntjük a pálinkával. 
Ha forr, meggyújtjuk. Amikor az alkohol 
elégett, máris tálaljuk.
 TÁLALÁS: a libacom-
bokat tányérokra rakjuk, 
a szaftjával meglocsoljuk. 
Melléöntjük a mártást és 
körbedíszítjük a körtege-
rezdekkel.
 Persze nem bírom 
ki, hogy ne tegyek hozzá 
valamit: én biztosan meg 
fogom szórni az egészet 
mozsárban megtört pirí-
tott diódarabkákkal. 

Levelet hozott 
a posta
Na ez már szerencsére 
mindennapos dolog a ro-
vatommal kapcsolatban. 
Ezúttal Kunert Zsuzsanna 
írt nekem, hogy amikor 
elmeséltem, hogyan szüretelem és teszem 
el a rozmaringot, ott szóba került egy re-
cept, egy bizonyos báránycomb. Azt kérte, 
küldjem el annak a receptjét, kipróbálná. 
Még nem jelzett vissza, bár ígérte, de a re-
ceptet elküldtem, és úgy tudom, Zsuzsan-
na szilveszterre készítette el, akkora várta 
a lányát meg a vejét. A bárányreceptért 
cserébe Zsuzsanna egy jó kis reggeli ötletet 
küldött nekem. Íme: 

„Kedves Kinga, ha akar egy kis újdonságot 
reggelire, vacsira pirítóson akkor: 1 doboz 
mascarpone (célszerű mindjárt 500 gram-
mosat venni), Univer flekkenfűszer (ez sós, 
ezért ízlés szerint), piros arany 1 teáskanál, 
cserépnyi snidling összeaprítva és kb.15–20 
dkg párizsi felkockázva, összekeverve.
Nálunk mindenki ínyenc és nagyon szere-
tik. Boldog, békés és nyugalmas karácsonyt, 
jó étvágyat a finom ételekhez.
Kunert Zsuzsanna.”

Kipróbáltam és nagyon finom. De most 
nézzük meg azt a bizonyos bárányt.

Részeges rozmaringos 
báránycomb 
Vannak nagy kedvenceim a konyha mes-
terei vagy a konyhában ügyesen serényke-
dők között. Sok mindent megfőzök tőlük, 
a favoritokon belül is vannak olyan ételek, 
amelyeket csak kifejezetten valamelyikük 
könyvéből készítem mindig. Ilyen Stahltól 
az egyszerűsített Osso Buco, amely a világ 
egyik legfinomabb étele, és a Végre otthon! 
című kötetben található. Nigella falatozó-
jából (2. Nyári ízek) a legfinomabb a citro-
mos-fokhagymás csirke, Jamie varázslatos 
töltött tésztái lecserélhetetlenek, és most 
már bátran mondhatom, Buzától veszem 
a kottát a mézes libához. A bárányt pedig 
mindig Lévai Anikó A konyhaablakból cí-
mű könyvéből készítem. Persze kedvencek 
ide vagy oda, minden recepthez azért hoz-
záteszem, amit gondolok. 
 Lássunk hozzá: a hátsó báránycombo-
kat megtisztítom, ha akkora, hogy túl lóg a 
sütőedényen, kegyetlenül kettécsapatom a 
hentessel. Na most, ez ugye, már a vásár-
láskor látszik: tehát nem úgy van, hogy ott-
honra rendelem a hentest a bárddal, hogy 
mérjük ki, mennyi fér be a sütőedénybe :) 
Két nappal sütés előtt pácolom (van, hogy 
csak egy éjszakám van erre), éles hegyű 
késsel megszurkálom, a nyílásokba zúzott 
fokhagymát teszek, néha egészemben te-
szem bele őket. Sóval, borssal jól bedörzsö-
löm, szórok rá zsályát, majd felkarikázott 
hagymával borítom. Az egészet úgy egy 
deci olajjal és ugyanannyi gyenge borecet-
tel meglocsolom, és amikor csak eszembe 
jut, forgatom. Persze nem tízpercenként, 

Ezen a napon történt – január 12.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1876-
ban Jack London amerikai író. 1900-ban 
jelent meg ez a regénye (A, S). 14. Panasz 
eleme! 15. Jack London egy másik regénye 
1911-ből. 16. Látványosság, ismert angol 
szóval. 17. Színházi szezon. 19. Káposz-
ta termése. 20. Olasz város, Szent Katalin 
szülővárosa. 21. … A, a labdarúgás első 
osztálya Olaszországban (SERIE). 23. Japán 
táblajáték. 24. Folyószél. 25. 1963-ig önálló 
svájci falucska Graubünden kantonban, 
ma már Suraua része (UORS). 27. Osztrák 
autóversenyző (Niki). 29. A pincébe. 30. A 
Dél-afrikai Köztársaság autójele. 32. Zenés-
táncos szórakoztató műsor. 34. Kevert len! 
35. Kamionjelzés. 36. Oxigén, szén és bór 
vegyjele. 38. Vagyontárgyhoz kapcsolódó, 
jogi kifejezéssel. 40. Szükséges. 41. Idővel 
bőven rendelkező. 43. Jogász, szociológus, 
politikus, parlamenti képviselő (Csaba). 44. 
Ázsiai főváros. 45. Összetételekben egye-
nességre utal. 46. 1960-ban ezen a napon 
hunyt el Czencz János festőművész. Ez az 
olajfestménye az egyik évszakot szimboli-
zálja. 48. Eloson egynemű betűi. 49. Más-
naposság része! 50. Világtalan. 51. Londoni 
falevél! 53. Magunk. 54. Vissza: kecses erdei 
vad. 55. Betegszállító autó. 57. Dalbetét. 59. 
1690 m magas nigériai csúcs (SARA). 60. 
Sánta Ferenc. 62. Éjszakai pihenés. 64. Ízelt-
torú rákféle. 66. Határvárosunk. 68. Alsójá-
ra román neve (IARA). 69. Ez a Czencz Já-
nos olajfestmény is egy évszakot szimboli-
zál. 70. Hamuszínű. 72. Itt, oroszul (TUT). 
73. Ezen a napon született 1989-ban Jeges 
Ernő festő- és grafikusművész. Ezt a képét 
1923 körül készítette (E, P, L)..
FÜGGŐLEGES: 1. 1909-ben ezen a napon 
született Méliusz József költő, író, mű-
fordító. Ez az ifjúsági regénye 1972-ben 
jelent meg (A, L). 2. … our souls! Mentsé-
tek meg lelkeinket! 3. Rendőrmagazin. 4. 
Kernstok Károly. 5. Olasz, osztrák és belga 

autójel. 6. Orosz férfinév. 7. Ellenkezik. 8. 
Nőstényszarvas. 9. Középen mosdat! 10. 
Győr-Sopron-Moson megyei község az 
osztrák határnál. 11. Fogyaszthat. 12. Ne-
gatív töltésű részecske. 13. Ezen a napon 
látta meg a napvilágot 1880-ban Lengyel 
Menyhért író. Ez a színdarabja 1924-ben 
keletkezett (T, C). 18. Francia divatcég. 20. 
Donatien Alphonse Francois de … márki, 
a szadizmus névadója. 22. Erők összessége. 
24. Magyar kutyafajta. 26. Seremetyevo re-
pülőtér betűjele (SVO). 28. Lengyel Meny-
hért színműve 1931-ből. 29. Ezen a napon 
született 1878-ban Molnár Ferenc író, 
drámaíró. A hatalmas színműírói életmű 
talán leghíresebbje ez a dráma, amelyet 
1909-ben jelentetett meg. 31. Lengyel 
Menyhért ezt a színdarabot Bíró Lajossal 
közösen írta 1912-ben II. Katalin orosz 
uralkodóról. 33. Czencz János festmé-
nye 1912-ből. 35. Kugli. 37. Görög betű. 
39. Alattomos. 40. A kiütés jele. 42. Ro-
mán gépkocsijelzés. 44. A dadaizmus atyja 
(Tristan). 46. A Nílus forrástava. 47. Szeráf 
páratlan betűi. 50. Ez a Lengyel Meny-
hért mű 1917-ben íródott. 52. Et tu mi …, 
Brute? Te is fiam, Brutus? 55. Ismételten 
felhasználható számítógépes forráskód 
részlet. 56. Fehéredik a haja. 58. Ünnepé-
lyesen átadá. 59. Növényrész. 61. Erjed. 63. 
Kereskedő. 65. Kén, ittrium és urán vegyje-
le. 66. Szerep fele! 67. Bak betűi keverve. 70. 
Súlyarány, röv. 71. Négylábú. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 15., 46., 69., 73., 
függ., 1., 13., 28., 29., 31., 33. és 50.. A BE-
KÜLDÉSI HATÁRIDŐ: a megjelenést követő 
hét keddje. A 23. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEG-
FEJTÉSE: „A nyilas jegyében, Besütizve, 
Egy úr Velencéből, A dzsungel könyve, 
Nő vizeskancsóval, Spartacus.” NYERTESE: 
Katona Tiborné Budapest 1117 Bölcső u. 
NYEREMÉNY: könyvjutalom, mely a szer-
kesztőségben vehető át. Nagy András

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

Jókedvvel, bőséggel 
étel-, könyv-, film- és más jó dolog ajánló

de pár óránként.
Az egyik újításom Anikó eredetijéhez ké-
pest, hogy én római tálban készítem. De le-

hetne ovális alakú, úgyne-
vezett fedeles kacsasütő-
ben is. A cserepet legalább 
egy órára hideg vízbe be 
kell áztatni,  de ezt bizto-
san mindenki tudja, aki 
ilyet használ. Aztán kony-
haruhára teszem, az alját 
kizsírozom, beleteszem a 
combot, kikanalazom a 
pácléből hozzá a hagymát 
meg a zsályát, megszórom 
egy jó bő evőkanálnyi roz-
maringgal, amit magam 
szárítottam ki (lásd előző 
lapszámunk). Ha nincs, 
olyat kell beszerezni, ami 
hasonló, tehát vagy frissen 
kis cserépben van, akkor 
legalább kettő kell, mert 
az gyengébb ízű, vagy 

olyan fűszert kell szerezni, amely legalább 
morzsolt. Az őrölt ide nem jó. Nem tudom 
megmondani, miért. Ekkor jön rá a 7 dl 
száraz fehérbor, majd az egészet lefedve sü-
tőbe tesszük, én 180–190 fokon készítem. 
Anikó azt írja, gyakran forgassuk. Nekem 
a rómaiban nem kellett sűrűn. Eleve is úgy 
terveztem, hogy nem bolygatom. Egy óra 
után veszem ki, óvatosan megfordítom, 
és visszateszem tetővel. Aztán úgy másfél 
óra után fedő le, még egy fordítás, ha úgy 
ítélem meg, hogy ez a fele már így is piros, 

akkor nyitottan vissza a sütőbe. Nem so-
káig. Tényleg érdemes úgy időzíteni, hogy 
rögtön az asztalra kerüljön, mert nagyon 
látványos. A rómaiból ki szoktam emel-
ni a bárányt egy pecsenyés tálra, a levét 
gyorsan leszűröm kis mártásos kancsóba, 
a combot pedig az asztalnál szeletelem. 
Szét fog esni, legalábbis nekem olyan puha, 
hogy nem lesznek szép szeletek, de a család 
nagyon örül az illatos-omlós báránynak. 
Mellé lehet tepsis krumpli, sült krumpli, 

párolt zöldség, fejes saláta. 
Azt sohase feledjük, hogy bármit is csi-
nálunk, együtt, közösen minden jobban 
megy. Így van ez a főzéssel is. Azoknak az 
anyukáknak, akiknek még kisgyerme kük 
van, nagyon ajánlom, hogy idejekorán ve-
zessék be a közös konyhai serénykedést, 
akár lányról, akár fiúról legyen szó. A nagy-
mamák pedig bátran kössenek kötényt az 
unokákra, sokkal hasznosabb a közös sü-
tés-főzés, mint az unalmas tévézés. 
 A konyha egyébként is a tűzhely me-
legét jelenti, különösen a téli napokban, de 
átvitt értelemben is. Ez az év pedig ráadá-
sul a Család Éve. Remek dolog együtt lenni 
és együtt főzni. Nekem a gyerekeim min-
dig megadják ezt a csodát, amiért hálás va-
gyok a Sorsnak. Egészen más minden, ha 
a szakácskönyv-gyűjteményemből az olva-
sott recepteket együtt tesszük a valóságban 
érezhető illatokká és ízekké.

Vincze Kinga

Szerkesztőségünk várja az önök családi recept-
jeit, történeteit, ételfotóit vagy lakmározás 
közben készült képeit a media@ujbuda.hu 

e-mail címre!

– Az utak még így is csúszósak, hiába vettem fel téli gumit!
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Folytatás az első oldalról

Prága (Praha 5.)
2003 óta testvérvárosunk (testvérkerüle-
tünk) Prága 5. városrésze, amely ugyan-
úgy Prága legnépesebb kerülete, mint 
Újbuda Budapesté, és hasonlóképpen a 
belvárostól délnyugatra terül el, a legfon-
tosabb prágai turistalátványosságok közé 
viszont csak a Szent Vencel-bazilika tud 
bekerülni, mivel itt koronázták meg az ál-
lamalapító II. Vencel királyt. 

Az 1,2 millió lakosú arany Prágáról már 
mindent elmondtak, leírtak, megénekel-
tek az elmúlt években és századokban, 
de annyit még a Budapesttel szemben 
elfogult magyar turista is elismer, hogy 
Prága (belső része) sajnos sokkal szebb, 
kulturáltabb, élhetőbb és attraktívabb, 
mint a magyar főváros. Ezen ne is ide-
gesítsük fel magunkat, a több millió tu-
ristához hasonlóan inkább sétálgassunk, 
csodálkozzunk, együnk meg egy sült 
kolbászt a Vencel téren, majd igyunk 
meg egy (de inkább három) sört az Orloj 
komor árnyékában. Természetesen ülve, 
hiszen a szabadtéri vendéglátóhelyeket 
egész télen – főleg a karácsony és szil-
veszter előtti óriási forgalomban – fűtik, 
igenis, a turista mínusz tízben is költse el 
a pénzét, azért jött. 
 A cseh lakosság nagyobbik része 
egyébként ateistának vallotta magát a leg-
utóbbi népszámláláskor, a multikulturális 
Prágában ezek az arányok még inkább a 

vallástalanság felé tolódnak el, éppen ezért 
karácsony táján sem tapasztalható túlzsú-
foltság a templomok környékén.

Kézdiszentlélek (Sânzieni)
Ha Székelyföld legtávolabbi, legeldugot-
tabb vidékét keressük, jó helyen járunk a 
háromezer fős Szentlélek környékén: innen 
már csak pár kilométer az évezredes határ, 
az Ojtozi-hágó. Ha Brassót elhagyva nem 
Sepsiszentgyörgy, hanem Kézdivásárhely 
felé kanyarodunk, már csupán egy kis ki-
térő a nyolcszáz éves, nagyon szép fekvésű 
színmagyar falu a Kászon völgyében.
 Különleges és döbbenetes látvány a fa-
lutól távolabbi magaslaton álló 15. századi 
gótikus erődtemplom, a négy kerek bás-
tyával, kaputornyokkal, a temetővel, de ér-
demes felmászni a Perkő csúcsára is, hogy 
megcsodáljuk a Szent István-kápolnát és a 
fantasztikus kilátást. Mindezeken persze 
főleg nyáron szoktak elámulni a turisták, 
mivel a közelben nincs se síparadicsom, se 
wellnessfürdő, kevesen szánják rá magu-
kat a téli utazásra.

Nádszeg (Trstice)
A közel négyezer lakosú, több mint 95%-
ban magyarok által lakott község Szlo-
vákiában, a kanyargós Kis-Duna és a 
Feketevíz között helyezkedik el, állandó 
harcban az árvizekkel. Közlekedési okok 
miatt nem a 10 kilométerre lévő nagyvá-
roshoz, a csallóközi Dunaszerdahelyhez, 
hanem a 25 kilométerre lévő mátyusföldi 
Galántához kötődik. Évszázadok óta nem 
az iparból, hanem a mezőgazdaságból és 
a halászatból éltek errefelé az emberek, a 
legutóbbi időkig a fóliás zöldségtermelés 
volt a jellemző ágazat.
 A község nevezetessége és büszkesége 
az 1904-ben Szent István király tisztele-
tére szentelt, tekintélyes méretű katolikus 
templom, amelyet a község 96 százalékát 
kitevő római katolikus közösség tölt meg 
élettel. A honlappal is rendelkező helyi 
plébánia az egyik legnagyobb kulturális, 

szellemi és ifjúsági szervezőerő a faluban, 
így a helyi lakosok nem csak karácsony tá-
ján látogatják a templomot.

Trau (Trogir)
Az Adria-parti horvát kisvárosnak 13 ezer 
lakosa van. Az UNESCO 1997-ben az egész 
óvárost a világörökség részévé nyilvánítot-
ta. A tenyérnyi dalmát szigeten egymást 
érik a különös szépségű 14–15. századi 
templomok, kápolnák, tornyok és lakóhá-
zak, mintha valóban egy kis időutazáson 
vennénk részt. Nekünk, magyaroknak 
pedig különösen jól cseng a Trau (Trogir) 
név, hiszen IV. Béla királyunk 1242-ben 
ide menekült az őt üldöző tatárok elől. 
Amióta Splitig átadták a horvát autópályát, 

a magyar turisták egyre nagyobb számmal 
teszik tiszteletüket az ódon városkában, 
persze inkább csak nyáron.  
 Horvátország mintegy 90%-ban ró-
mai katolikus vallású, de nem minden-
ki hívő, a nagyobb keresztény ünnepek 
környékén viszont sokan érzik úgy, ott 
a helyük a szent falak között – és ez igaz 
Trogirra is. 

Téli körkép  
testvérvárosainkból  

Ada (Ada)
A 12 ezer lakosú község Szerbiában, a 
Tisza jobb partján található, Zentától 20 
kilométerre. Lakosainak 80%-a magyar, 
a többi kevert délszláv, többnyire szerb. 
A lakosság évszázadok óta a mezőgazda-
ságból, főleg gabonatermesztésből élt, a 
legendásan jól termő bácskai földek ad-
tak ehhez alapot. A 19. század végi nagy 
fellendülés idején Ada nemcsak kórházat, 
vasutat, hanem városi rangot is kapott. Ma 
már a vasút nem üzemel, de az öntözéses 
mezőgazdaság mellett a fém- és gépipara 
is Európa-hírűvé vált. A Tiszára épülő tu-
rizmus kialakítására is nagy gondot fordí-
tanak. Szerbiában mintegy 20 nemzetiség 
él együtt, jelentős a vallási sokszínűség is. 
A szerbek általában ortodoxok, a magya-
rok viszont katolikusok. Adán és a vele 
szinte összenőtt Moholon nagyon szép ka-
tolikus templomok találhatók, de van egy 
különleges, morva-bizánci stílusban épült 
ortodox templom is. A túlnyomórészt 
magyarokból álló adai lakosság decem-
ber 24-én, a görögkeletiek viszont január 
6-án ünneplik meg a szentestét, vegyes 
családokban azonban az is előfordul, hogy 
mindkét napon.

Bad Cannstatt
Mint a nevéből is kiderül, a település önálló 
és híres fürdővárosként élte életét évszá-
zadokon keresztül a Neckar kanyarulatá-
ban, csak 1905-ben kebelezte be Baden-
Württemberg tartomány fővárosa, Stutt-
gart. A 600 ezres német nagyváros legré-
gebbi és legnépesebb kerülete ma már nem 
gyógyvizéről, hanem a Mercedes-Benz 
üzeméről híres, ezen a környéken minden 
a világ legismertebb autómárkája nevét vi-
seli: az út, a tér, a múzeum, a sportcsarnok, 
a futballstadion, még a sarki söröző is. Et-
től függetlenül Bad Cannstatt macskakö-
ves belvárosában, a Marktplatzon nagyon 
hangulatos sétákat lehet tenni a karácsonyi 
kirakodóvásár idején, senki nem tud úgy 
hazamenni, hogy ne vett volna valamit sze-

retteinek. A karácsony szakrális jellege er-
refelé is háttérbe szorulóban van: becslések 
szerint csak a lakosság egyötöde érzi úgy, 
hogy december végén az evangélikus vagy 
katolikus templomba is el kell látogatnia.

Ustron
A nagyon szép, 700 éves lengyel város 
a Visztula partján, a cseh határtól 10, a 
szlováktól pedig 20 kilométerre található, 
a Kárpátok (Beszkidek) lábánál. Fekvésé-
nek köszönhetően kiváló síterep, modern 
ülőlift visz fel 855 méter magasságba, szá-
raz időben hóágyúk segítenek a sportolni 
vágyóknak. A település mégsem erről volt 
ismert az elmúlt évszázadokban, hanem 

kiváló minőségű gyógyvizéről és az erre 
épülő fürdőturizmusáról. E két vonzó té-
nyező hatására alakult ki a 15 ezres üdü-
lőváros 6 ezer ágyas szállodai kapacitása, 
amelynek nagy része egész évben foglalt.
 Lengyelország köztudottan az egyik 
legvallásosabb ország Európában, a la-
kosság közel 90%-a katolikus. Ustronban 
természetesen több templom is várja a hí-
vőket, köztük a 240 éves, fából készült An-
na-kápolna. Karácsony környékén rend-
szerint kétfelé válik az ustroni lakosság: az 
egyik fele ünnepli a Megváltó születését, a 
többiek viszont mennek dolgozni, hiszen 
a nemzetközi turistasereget a legnagyobb 
ünnepek alatt is ki kell szolgálni. 

Bogdán Zoltán

Prága 5. városrésze
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerület gyors-
szolgálat. Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, 
falbontás nélkül azonnal, garanciával! 228-6193, 
06/30/921-0948.

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes felújí-
tás, ázások megszüntetése, készülékek javítása, 
cseréje, garanciával. Balázs János épületgépész 
technikus. Tel./fax: 362-4050, 06/20/917-0697.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig! Petrás József villanyszerelő- 
mester. Tel.: 06/20/934-4664, 246-9021, Elmű által 
minősített vállalkozás.

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, má-

zolást, tapétázást, ingyenes takarítással, 
parkettalerakást, parkettacsiszolást, parket-
tajavítást, víz-, gáz-, gipszkartonszerelést, 
csempézést, villanyszerelést, kőműves-, asz-
talosmunkát vállal garanciával kisiparos. 
202-2505, 06/30/251-3800.

ÜVEGESEK Kft., üvegezés helyszínen is, 
termoüveg, tükör, képkeretezés, készítés. 
Budapest, 1116 XI., Kondorosi út 7., 208-2352, 
mobil:06/30/966-0259.

FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS, burkolás, vízsze-
relés, kőművesmunkák anyagbeszerzéssel. 
06/30/306-3337.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácsok, kapuk, lakatosmunkák, stb. 
06/30/299-1211.

TAPÉTÁZÁS, festés garanciával, parkettacsi-
szolás gyors kezdéssel. Pap Gábor. 
06/30/942-4735, 360-2345.

ANTIALKOHOLISTA csapat. Szobafestést, má-
zolást, tapétázást, kőművesmunkát, hidegburko-
lást vállalunk. 06/20/998-2369, 365-2662.

CSEMPEBURKOLÁS, kőművesmunkák, 
vízszerelés! Fürdőszobák, konyhák felújítása, 
átalakítása! Anyagbeszerzéssel, garanciával! 
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK .
AUTOMATA-MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 06/20/288-5148.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 

karbantartás, vírusirtás, telepítés. Ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖNYVELÉS, tb-ügyintézés, bérszámfej-

tés, könyvvizsgálat a Kosztolányi Dezső térnél, 
az Edömér utcában. Telefon: 06/30/278-2376.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, kerületi kft., jogi, mű-
szaki háttér. 06/20/215-9830, 706-2879.

KÖLTÖZTETÉS, zongoraszállítás, fu-
varvállalás. Kedvező árakkal, tisztességgel. 
www.koltozesmaskepp.hu, 06/30/509-2284.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők, 
tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök 
kisiparostól 1984. óta. 
06/20/944-9015, 06/1/249-2664.

ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-, ablak-, zárjavítás 
kicsiben is. 06/70/262-8598.

SZOBAFESTÉS akciós téli árakkal, anyaggal 
együtt színmintáról. 06/20/454-2579.

HOMLOKZAT és függőfolyosó felújítás 
(alpintechnikával is). Tetőfedés, bádogozás, 
lapostető-szigetelés, panelszigetelés, lépcsők, 
kerítések felújítása, műkövezés. Atrium Kft. 
06/20/935-7089.

GYÓGYÁSZAT 
BŐRGYÓGYÁSZAT, onkológiai magán-

rendelés, általános és gyermekbőrgyógyászat. 
Bejelentkezés: 466-8328, XI., Bartók Béla út 57., 
dr. Bánfalvi.

MAUKS DENTAL az új évben is várja 
vendégeit! Alsó-felső fogsor 80 000 Ft-ért! 
Törésjavítás 3000 Ft. Hívjon bizalommal! 
06/30/935-4395, Budapest Baranyai tér 8. fsz. 4. 
www.mauksdental.hu

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-

informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

ASSZISZTENS! 37 éves nő keres szakmai asz-
szisztensi munkát, többéves felsővezetői asszisz-
tensi, humán ügyintézői gyakorlattal, munkajogi 
ismeretekkel, társalgási szintű angol-nyelvtudás-
sal. 06/30/459-3362.

GONDOZÁS
GONDOZÁST, házi ápolást vállal fiatal diplo-

más nő gyakorlattal. 06/20/251-7016.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fény-

képes társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.

VEGYES
ÜVEGES Kft. eladó, készlettel, teherautókkal, 

a XI. kerületben, tehermentesen. Érdeklődni: 
06/30/948-6969.

PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, ja-
vítás. 209-3247, 06/20/912-4845, 
www.klavirzongora.hu

LAKÁS, INGATLAN
AZ ALSÓKUBIN és a Galambóc utcában 

reprezentatív, magas színvonalú 8 lakásos tár-
sasház épül, lakások kedvező áron leköthetők. 
06/30/251-4000.

MINIMUM egy évre albérletet keresek. Sürgős! 
06/30/729-7546.

KRISZTINAVÁROSI 94 nm-es, 2,5 szoba-hal-
los, 2. emeleti, hívóliftes, világos, cirkós, nagykony-
hás, polgári lakás, Bauhaus házban, 23,9 millióért. 
Panorámakép: www.krisztina.tk, 06/20/933-9271.

XI., MADÁRHEGYI, spanyolréti, rupphegyi 
telkek adásvételének közvetítése. Madárhegyi 
Ingatlaniroda. Tel.: 06/70/275-9064.

XI., RUPPHEGYEN 601 nm-es telek alápincé-
zett nyaralóval, 13 millióért eladó. 
Tel.: 06/70/275-9064.

XI., MAJOR utcában eladó, új építésű 116 nm-
es, egyedi tervezésű lakás, garázzsal, 46,5 M Ft. 
06/30/251-4000.

KÖZVETLEN tulajdonostól Fehérvári úton kis 
piacnál, felújítandó 2+2 szobás lakás alacsony 
áron eladó. 06/20/352-4853.

OKTATÁS 
DAJKA, kisgyermekgondozó, gyermekfelügye-

lő, gyógypedagógiai asszisztens képzést indít a 
Kaszaképző. Tel.: 276-5918.

GIMNÁZIUMI angoltanár nyelvvizsgára, érett-
ségire felkészít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382, 
06/20/546-8963.

MATEMATIKA, fizika, kémia eredményes 
szaktanárnál. Ingyenes próbaóra. 
06/70/647-2243.

ANGOL nyelvklub Kelenföldön, anyanyelvi 
oktatókkal! Csoportok alapfoktól társalgási szin-
tig. 300 Ft/óra. Érd.: 06/20/969-8412. A klubbot a 
Kelenföldi Evangéliumi gyülekezet támogatja.

KEZDŐ és haladó bridzstanfolyamok a 
belvárosban. Indulás: 2011. január 17-ével 
kezdődő héten. www.bridzsakademia.hu, 
bridzs@bridzsakademia.hu, 06/30/931-5922, 
209-5243.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, 

tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. 06/30/944-6513, Nagy László épületgé-
pész. www.nl-gaz.hu

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárí-
tók szerelése, javítása, garanciával. 310-4018, 
06/20/915-2678.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok, cseréje! Vízóraszerelés 
ügyintézéssel! 06/30/954-9554.

Az Újbuda hirdetési ajánlata

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 460 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 230 000

1/4 álló 140 x 209 - 160 000

1/8 fekvő 140 x 103 88 000 95 000

1/16 álló  68 x 103 55 000 63 000

1/32 fekvő 68 x 50 34 000 36 000

első oldali csík     282 x 37 - 285 000

1/74 fekvő        53 x 74 35 000 40 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

Bruttó 175 Ft/szó.
 Az apróhirdetésnél 

8 szó díja a minimális 
tarifa, és 40 szó a ma-

ximális terjedelem. 
Felvilágosítás: 
szerkesztőség

Telefon: 372-0960, 
fax: 372-0961

Apróhirdetések:

Kiszállítás a XI. kerületben!
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

WWW.TROFEAGRILL.COM

1117 Budapest, 
Hauszmann A.

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

RENDELÉST FELVESZÜNK
A HÉT MINDEN NAPJÁN
11:00-tól 23:00-ig a
(06 1) 481 3003, (06 20) 431 5647
telefonszámokon.

A Trófea Grill Étterem Újbuda 

ÉTELKISZÁLLÍTÁSI
ajánlata:

Ízelítő étlapunkról:
Hortobágyi húsos palacsinta � Gulyásleves � Csülök 
Pékné módra � Burgundi szarvas � Cigánypecsenye
� Hagymás rostélyos � Gyros tál � Cipóban sült csülök
� Rostlapon sütött húsok � Saláták � Somlói
� Profiterol � Hidegtálak

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 
Budapest, Bocskai út 39–41.) pályázatot hirdet 7 db üres, rossz 
műszaki állapotú lakás értékesítésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A lakások rossz műszaki állapotban vannak, teljes 
felújításra szorulnak. A pályázaton bárki részt vehet.
A pályázatra jelentkezni a részletes pályázati kiírás 
mellékletét képező jelentkezési lapon lehet, vállalva 
a részletes kiírásban rögzített feltételeket. A pályá-
zatokat zárt, címet, feladót és más megkülönböztető 
jelet nem tartalmazó borítékban kell beadni „La-
káspályázat” felirattal. A pályázatot beadók között 
pályázati tárgyalást tartunk, a lakást a legmagasabb 
vételi ajánlatot tevő vásárolhatja meg.
A részletes pályázati kiírás átvehető: a Budapest Fő-
város XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 
Lakásgazdálkodási Osztályán (XI., Zsombolyai utca 
4., III. em. 308.), valamint az Ügyfélszolgálati Irodán 
2011. január 6. 10 órától.

A pályázat benyújtási helye: Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság La-
kásgazdálkodási Osztály (XI., Zsombolyai utca 4., III. 
em. 308.). 
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. január 
20. 10 óráig. Pályázati regisztráció, pályázati borí-
tékok bontása, licitálás kezdete: 2011. január 27. 9 
órakor. A versenytárgyalás helye: XI., Zsombolyai 
utca 5., tanácsterem.
A pályázat eredményében, a lakásonként nyertes 
ajánlattevő személyében és a vételárban a Gazdasá-
gi Bizottság dönt!
Budapest, 2010. december 14.

Dr. Hoffmann Tamás 
polgármester

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerü-
let Újbuda Önkormányzata 
felhívja azon idős orvosok, 
gyógyszerészek figyelmét, akik 
állandó XI. kerületi lakóhellyel 

rendelkeznek és 1941-ben, 1946-ban, 1951-ben 
vagy 1961-ben szerezték meg diplomájukat, hogy 
a díszoklevél megadása iránti kérelmüket 2011. 
január 15. és február 15. között nyújthatják be a 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal, Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és 
Egészségügyi Osztályán, ügyfélfogadási időben 
(XI., Zsombolyai u. 4., II. emelet 205-ös szoba, tel: 
3723-415). A benyújtott kérelemhez az alábbi 
dokumentumokat kérjük csatolni: rövid szakmai 
önéletrajz,  a pályán eltöltött munkaviszony 
(minimum 30 évnek kell lennie!) igazolását (mun-
kakönyv), arany oklevélhez az 50 évvel ezelőtt 
szerzett oklevél másolatát, a gyémánt (60), a vas 
(65) és a rubin (70) oklevél igényléséhez az előző 
díszoklevél másolatát, a személyes adatokon kívül 
az adószámot, és a tajszámot. A kérelem beadásá-
nak végső határideje: 2011. február 15.

Győrffyné Molnár Ilona s.k.
igazgató

FELHÍVÁS

A Budapest XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Humánszolgálati 
Igazgatóság Oktatási és Kul-
turális Osztálya felhívja azon 

idős pedagógusok figyelmét, akik állandó kerületi 
lakosok és 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg 
diplomájukat, hogy díszoklevél megadása iránti 
kérelmüket 2011. január 15-étől nyújthatják be a 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és 
Kulturális Osztályán (XI., Zsombolyai u. 4. IV. emelet 
402. szoba). 
A kérelemhez mellékletként a következőket kérjük 
csatolni: rövid szakmai önéletrajzot, arany oklevél-
hez: az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél másolatát, 
a gyémánt (60), vas (65) és rubin (70) oklevél igény-
léséhez az előző díszoklevél másolatát, a pályán 
eltöltött munkaviszony (minimum 30 évnek kell 
lennie) igazolását, (munkakönyv), személyi adato-
kat, adószámot, tajszámot.
A kérelem beadásának végső határideje: 
2011. február 15.

Győrffyné Molnár Ilona s.k.
igazgató

ÉRTESÍTÉS

Budapest, XI. kerü-
let, Nándorfejérvári 
út–Hengermalom út–
Szerémi út–Barázda 
út által határolt terület 

kerületi szabályozási terve.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.) pontja 
értelmében értesítjük a tisztelt érdekképviseleti 
szerveket és az érintett lakosságot, hogy a Bp., XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
megrendelte Bp., XI kerület, Nándorfejérvári 
út–Hengermalom út–Szerémi út–Barázda út által 
határolt terület kerületi szabályozási tervét. 
A terv elkészítésének célja a jelenlegi munkahelyi 
terület intézményi területbe való övezetmódosítá-
sa, valamint a terület beépítési és telekalakításai 
lehetőségeinek tisztázása.
Budapest, 2010. december 9.

Dr. Jelen Tamás
alpolgármester

ÉRTESÍTÉS

Budapest, XI. ke-
rület, Budafoki út–
Hauszmann Alajos ut-
ca–Szerémi út–Prielle 
Kornélia utca által 

határolt terület kerületi szabályozá-
si terve.

Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.) 
pontja értelmében értesítjük a tisztelt érdekkép-
viseleti szerveket és az érintett lakosságot, hogy 
a Bp. XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala megrendelte Bp., XI. kerület, Budafoki 
út–Hauszmann Alajos utca–Szerémi út–Prielle 
Kornélia utca által határolt terület kerületi szabá-
lyozási tervét. A terv elkészítésének célja a jelenlegi 
intézményi terület beépítési és telekalakításai le-
hetőségeinek tisztázása.
Budapest, 2010. december 9.

Dr. Jelen Tamás
alpolgármester

Megjött a tél, és a vizet szerető ember télen is vágyik a befa-
gyott vizek jegére. Ahogy a nyári fürdési idénynek, sajnos a 
jeges vizek is szedik áldozataikat.

A vízirendészeti szolgálat szeretné, ha ebben az évben csök-
kennének a balesetek, ezért felhívja a lakosság figyelmét a jé-
gen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb rendelke-
zéseire. A 46/2001. (XII.27.) BM. számú rendelet ide vonatkozó 
rendelkezései sajnos kevesek előtt ismertek. Indokolt felidéz-
ni saját jól felfogott érdekünkben a legfontosabbakat.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a 
jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gya-
korlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthe-
tő kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja 
a 10 cm-t.

Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok között, járművel, a biztonságos munkavég-
zés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén, folyó-
vizeken. Teherbírást csökkentő tényezők: a fenékről előtörő 
kisebb-nagyobb források, csatornabekötések, áradás, apadás 
által kialakított jégmozgás, felmelegedés a jégréteget elvéko-
nyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet.

Folyóvizeken jellemző, hogy a már beállt jégmezőre újabb 
táblák torlódnak, rakódnak, ezek nem biztonságosak, rajtuk 
való közlekedés életveszélyes és tilos!

Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, horgászegyesületek, 
horgászok és magánszemélyek figyelmét, akik valamely víz-
terület tulajdonosai, kezelői, hogy ha a jégen léket vágnak, 
jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált terü-
letet távolról felismerhető módon, egy méter magasságban 
elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fehér csíkozású 
korláttal megjelölni, körülhatárolni!

Jégkitermelés, vagy más – jégen történő – munkavégzés 
esetén a munkáltató köteles figyelőszolgálatot szervezni és 
mentőeszközt biztosítani.

Ajánljuk még, hogy azokon a területeken, ahol felnőt-
tek vagy gyermekek tömeges megjelenése várható, pl. 
szabadstrandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való men-
téshez felúszó, nagyfelületű tárgyakat, pl.: falétrát, pallót és 
megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet tartsanak 
készenlétben.

Fontos tanács: a jeges vízből kimentett embert azonnal 
ne vigyük túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a 
vérkeringését beindítani, előzőleg a jeges ruházatától sza-
badítsuk meg, és minden esetben orvosi ellátásban kell 
részesíteni.

Mindenki számára belátható, hogy az alacsony hőmérsékle-
tű víz milyen veszélyt jelent az emberi szervezetre, az egész-
ségre a hideg víz hatása. Óvva intünk mindenkit, hogy kö-
vesse a legendás hírű Schirilla György, valamint az ifj. Schirilla 
példáját és megpróbálja átúszni a Dunát, vagy bármelyik víz-
folyásunkat, állóvizünket!

Minden esetben az emberi élet, az egészség elsődlegessé-
ge a szempont, és ezeket figyelembe véve kerülnek megha-
tározásra azok a szigorú feltételek, amelyek betartása mellett 
engedélyezik a vízirendészeti szervek ezeket a még sportem-
bereknek is igen nagy fizikai és egészségi terhet jelentő für-
dőzéseket. Ahhoz, hogy a már említett sportemberek ezeket 
a téli úszásokat végre tudják hajtani, komoly, intenzív, speci-
ális felkészülés szükséges, melyet szigorú orvosi felügyelet 
mellett hajtanak végre. 

A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.)BM rendelete alapján a 
jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekö-
vetkezett balesetek megelőzése érdekében a vízirendészet 
fokozottan ellenőrizni fogja!

Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
1117 Budapest, Kopaszi-gát 1. Telefon: (06-1) 203-9132 

(főügyelet). e-mail: dunaivizirendeszetirk@budapest.police.hu

Óvatosak legyünk, ha jégen járunk

KEDVEZMÉNYESEBB 
MINT TAVALY



PROGRAMOK 11ÚJBUDA 2011. JANUÁR 12.

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK kedden és csütörtökön 
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Mahunka Imre-
emlékszoba, az Első Magyar Repülőgépgyár, 
borgyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának 
története.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
JANUÁR 12. 18.00 Schrammel Imre Kossuth- 
és Prima-díjas keramikusművész, a Magyar 
Iparművészeti Főiskola egykori rektorának 
kiállítás-megnyitója. A tárlat megtekinthető 
FEBRUÁR 8-ÁIG, hétköznap 10–18 óráig.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
JANUÁR 31-ÉIG A XXVI. Vizuális Művészeti 
Hónap grafika, kisplasztika, szobrászat pályá-
zat kiállítása. 
JANUÁR 24. – FEBRUÁR 6. Falak helyett szavak. 
Interaktív kiállítás a kulturális sokszínűségről 
fiataloknak.

ETELE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Erőmű u. 4. Tel.: 06/30/644-9309
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: „Múltidéző barangolás 
Újbudán”. A Bartók Béla út régi képeslap-
okon, Karinthy-emlékszoba, Csonka János-ki-
állítás. Megtekinthető szerdán és csütörtökön 
14–18 óráig, előzetes egyeztetés szerint más 
időpontban is.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Kiss Ferenc népzenei 
hangszergyűjteménye.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
JANUÁR 14-ÉIG Magyarországi bolgár alkotók 
Találkozások 2010 c. kiállítása Újbuda Bolgár 
Kisebbségi Önkormányzata összeállításában.
JANUÁR 21. 18.00 Európa meghódítói címmel 
a Finn Akvarellfestők Társaságának kiállítása. 
Megtekinthető. FEBRUÁR 18-ÁIG munkana-
pokon 11–18 óráig, szombaton 10–14 óráig 
és a rendezvények ideje alatt.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. Tel.: 06/30/201-1073
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: „Az út” – MCP 
életmű keresztmetszete. FEBRUÁR 12-ÉIG 
„Gyermekszív és férfi lélek Egészélet szige-
tén” – Nagy Sándor és Kriesch Laura.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
JANUÁR 14. 18.00 Kontra Éva festménykiállí-
tásának megnyitója. A tárlat megtekinthető 
FEBRUÁR 2-ÁIG, hétköznapokon 10–20 óra 
között.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. Tel.: 788-6695
JANUÁR 19-ÉIG Az „Őrszem” Állatvédő Baráti 
Társaság „Szívmelengető”című fotókiállítása. 
Megtekinthető hétfőtől péntekig 15–18 
óráig. JANUÁR 21. 18.00 Futár Ágnes és 
Virágos Hilda „Álomlátás” című kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető  FEBRUÁR 16-ÁIG 
hétfőtől péntekig 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivat., Zsombolya u. 5. 1. em. 
JANUÁR 18-ÁIG Kovács-Gombos Gábor fes-
tőművész kiállítása. A tárlat megtekinthető 
hivatali időben. JANUÁR 21. 13.00 A Magyar 
Kárpitművészek Egyesületének kiállítása a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából. A kiállítás 
megtekinthető FEBRUÁR 15-ÉIG hivatali időben.

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

JANUÁR 13. 22.00 A38 & TEST presents 
DECKNOLOGY – Appleblim (Applepips, Skull 
Disco – UK); Blue Daisy (Black Acre – UK); Cadik 
(All Soundz); BA10 (Memo Rec., Goodfellaz).
JANUÁR 14. 19.00 Éveleje Fesztivál - Roy & 
Ádám lemezbemutató előzetes, Timur Lenk, 
Napfénypresszó, Stereomilk, Purga, Miki Kever
JANUÁR 15. 19.00 Albert Ayler emlékkoncert: 
Pándi Balázs Quartet feat. Alan Silva.
JANUÁR 15. 23.00 Becksperience CitySounds, 
A38 & Technokunst present Joey Beltram 
(USA), Isu & Dork (Technokunst / HU).
JANUÁR 18. 20.00 Illúzió- és humorszínház.
JANUÁR 20. 20.00  Polyphony fesztiválsorozat 
– Ágoston crew, Kottarashky Live Band (BG).
JANUÁR 21. 21.00 Mary Popkids 1 éves szüle-
tésnapi koncert, The Bras, Dictator and Hussar, 
Robotrock djs, VJ Flux. JANUÁR 22. 19.00 Those 
Whom The Gods Detest Tour 2011 - Nile (USA), 
Melechesh (ISR Dew-Scented (GE) Zonaria 
(SE), Darkrise (CH). JANUÁR 23. 18.30 OZ (JP).
JANUÁR 25. 20.00 Tours de France – Chapelier 
Fou (FR), The Unbending Trees.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 

HÉTFŐ 12.00 60+ angol haladó, 14.00 Életet 
az éveknek nyugdíjasklub és a XI. kerületi 
Vöröskereszt albertfalvi klubja, 16.00 Zeneovi, 
17.00 Opera- és dalstúdió második és 
utolsó héten, 19.00 Gesualdo Kamarakórus. 
KEDD 9.00, 9.45, 10.30 Ringató 13.00 60+ 
gyógytorna, 14.00 AKTK Döngicsélő nyug-
díjasklub, 19.15 Salsa rueda kezdő, 20.00 
haladó, 21.00 Salsaklub. KEDD 18.00, PÉNTEK 
16.00 Divattánctanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
17.00 Callanetics. SZERDA 10.00 60+ angol 
újrakezdő, 14.00 60+ haladó internet, 16.00 
Albertfalvai Polgárok Köre, 18.00 Jazztánc 
stúdió 11–16 éveseknek, 19.15 Szenior tánc-
rendklub. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga, 18.00 
Mesetorna óvodáskorúaknak, 19.00 Karibi 
táncok kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. 
PÉNTEK 17.00 Jazztánc stúdió, 18.00 AKH fes-
tő- és rajzstúdió. SZOMBAT 10.00 Callanetics.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.

BETHLEN GÁBOR ÁLT. ISK. ÉS ÚJREÁL GIM. 
Bartók B. út 141.

JANUÁR 13. 16.30 Együtt nevelünk – Szülők 
akadémiája. Téma: felvilágosító előadás az 
internetes biztonság témakörben. Előadó: 
Pósz Márton tanácsadó, a KÜRT Zrt. informá-
cióbiztonsági szakértője.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Etele út 55. Tel.: 371-2760

HÉTFŐ, SZERDA 16.30 Gyermeknéptánc.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. SZERDA 17.00 Reflex fotóklub.
PÉNTEK 15.30 Önismereti pszichodráma-
csoport, 17.00 Etka-jóga, 17.30,18.30 Hastánc. 
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. MINDEN 
HÓ ELSŐ HÉTFŐ 14.00 DélUtán klub. MINDEN 
HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ 16.30 Képzőművészeti 
konzultáció. MINDEN HÓ UTOLSÓ SZOMBAT 10.00 
Budapesti amatőr alkotók stúdiója. JANUÁR 8. 

10.00–16.00 Budapesti amatőr alkotók stúdi-
ója. JANUÁR 17., 24. 8.00 Folytassa, Nagyi klub! 
JANUÁR 21. 10.00 e-Házmester klub.

FARKASRÉTI ÁLT. ISKOLA KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

JANUÁR 26. 18.00 Farkasréti esték. Téma: Tiltott 
találmányok. Vendég: dr. Egely György.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

HÉTFŐ 18.00 Budai-tangó. KEDD 19.00 
Kalotaszegi tánctanítás. SZERDA 18.00 Utolsó 
óra táncház. CSÜTÖRTÖK 9.45 Ringató.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

JANUÁR 14. 18.00 Jubileumi Musical Gála –15 
éves a Petőfi Musical Stúdió. JANUÁR 14.19.00 
Falkafolk balkáni táncház. JANUÁR 15. 19.00 
Sültü csángó táncház. JANUÁR 16. 17.00 Classic 
Beat Club. JANUÁR 19. 10.30 Az Ezeregyéjszaka 
csodái – Maszk bábszínház. JANUÁR 21. 19.30 
Csürrentő moldvai táncház. JANUÁR 22. 10.30 
Misztrál együttes lemezbemutató koncert 
– Álomkófic. JANUÁR 23. 17.00 The Beaters 
klub. JANUÁR 24. 19.00 Greenfields ír zene és 
táncház. JANUÁR 24. 19.00 Csíksomlyói passió. 
Közreműködik a Petőfi Musical Stúdió.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253 

HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00 Aikido. KEDD 18.00, 
SZERDA 20.00 Iai jutsu. KEDD 19.30, CSÜTÖRTÖK 
19.00 Kenpo karate. SZERDA 9.30, 10.15, 11.00 
Ringató. SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi torna.
PÉNTEK 17.00 Amara vizuális stúdió.

KELENFÖLDI MONTÁZS KÖZPONT
Etele út 55.

SZERDA 18.00 Társastáncoktatás.
VASÁRNAP 9.30 Danube Nemzetközi Egyház 
istentisztelete (angol-magyar nyelvű).

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

HÉTFŐ 13.00 Pingpongklub, 16.00 MKM 
Férfikórus. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 14.00 
Kelenvölgyi nótakör, 17.00 Kártyaklub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. SZERDA 
10.00 Smart Kids, 17.00 Ötórai tea, 
17.20 Corrisus klub. CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. PÉNTEK 
19.30 Társastánc. MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 
Autómodellklub. MINDEN MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 
Kertbarátkör. MINDEN MÁSODIK KEDD 15.30 
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.
MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 
Horgászklub. JANUÁR 16. 16.00 Új évi koncert.
JANUÁR 22. 17.00 A Trilla énekiskola koncertje.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007 

HÉTFŐ 10.00 Ringató, 16.15 Balettiskola 
kezdő, 17.00 haladó. HÉTFŐ 18.00, SZERDA 
17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 
Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Szeniortorna. KEDD 19.00 Callanetics.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 10.30 Tarka 
Színpad, 15.00 Fogyasztóvédelmi tanácsadás, 
15.00, 16.00 HipHop, 17.30 Törpördög Tánc-
Tanoda kezdő, 18.15 haladó. SZERDA 13.00 

Hastánc, 15.15 Balettiskola kezdő, 16.00 ha-
ladó, 16.00 Ezüstklub, 16.00 Sakk- és kártya-
klub, 19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 
Karate. PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. SZOMBAT 
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. VASÁRNAP 
8.00 Katolikus szentmise, 19.00 „Goldance” 
tánciskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG 
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden 
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíja-
soknak ingyenes.

TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514 

JANUÁR 17. 18.00 Gombászklub. Megnyitó. A 
szó a tagságé! JANUÁR 24. 18.00 Gombászklub. 
Földalatti gombavilág.
KIÁLLÍTÁS:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 
-interjúfilm vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Budafok-Belváros, Plébánia u. 2.

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög 
katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 
18.00 Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. 
Gyermekbibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KAT. LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Központ
Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101, 06/20/966-0650

SZOMBAT 13.00−18.00 Dharma könyvtár.
Keleti Kulturális Központ
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/582-2394

PÉNTEK 9.00−10.30 Do-In tanfolyam. 

(Előzetes bejelentkezés: 06/20/992-9429).
JANUÁR 14. 18.00 Filmklub. Stalker. A vetítés 
után beszélgetés a filmről meghívott vendé-
gekkel. JANUÁR 15. 9.00 Felkészülés a halálra 
és az életre. A Karúna munkacsoport képzési 
programjának nyilvános előadásai: buddhista 
tanítások a bardo-állapotokról, köztes létről és 
álomjógáról (dr. Pressing Lajos); pszichológiai 
előadás. JANUÁR 15., 22. 15.00 Samatha 
meditáció. JANUÁR 17. 17.15 Buddhizmus a 
hétköznapokban (dr. Pressing Lajos előadás-
sorozata). JANUÁR 24. 18.00 Szútraelemzés: 
Szív szútra.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892 

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet 
és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. 
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 
3. VASÁRNAP Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági 
bibliaóra 12–18 éveseknek.
MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a 
nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve 
nyugdíjasklub a templomban.

GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉB. 
Gazdagréti út 14. Tel.: 30/336-2495  

Miserend: HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.00, KEDD, 
PÉNTEK, SZOMBAT 8.00, SZERDA 19.00, 
VASÁRNAP 10.00.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend:  HÉTKÖZNAP 8.30, 17.00, 
20.00. VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JANUÁR 12. 9.30, 11.00 Csigalétra.
JANUÁR 12., 15. 19.00 Mágnás Miska.
JANUÁR 13., 16. 19.00 Sógórnők.
JANUÁR 17. 19.00 Dandin, avagy a megcsú-
folt férj. JANUÁR 18. 17.00 Zenés történe-
teim. JANUÁR 19. 10.00, 14.00 Szorgos és 
lusta lány.
JANUÁR 26. 10.00, 14.00 Mézeskalács.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
JANUÁR 13. 19.00 Prima Donna, a Balaton 
csillaga. JANUÁR 14. 19.00 Cabiria éjszakái.
JANUÁR 15. 15.00 Büszkeség és balítélet.
JANUÁR 17. 15.00 Tanár úr, kérem! 
JANUÁR 21. 19.00 Őrült nők ketrece.
JANUÁR 22. 19.00 A Bermuda háromszög 
botrány. JANUÁR 23. 19.00 Te furcsa katona! 

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 12. 20.00 Tünet Együttes: Véletlen.
JANUÁR 13., 14., 15., 16. 20.00 SzólóDuó 
Nemzetközi Tánc Fesztivál 2011 (XII. évad).
JANUÁR 14., 15. 19.00 Szputnyik 
Hajózási Társaság – Modern Színház- és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor: 
Hókirálynő. JANUÁR 19. 22.30 HOPPart 
Társulat: Korijolánusz. JANUÁR 20. A 
dunaPart Kortárs Előadóművészeti Platform 
keretében: 19.30 – Szputnyik: Kockavető, 
22.00 – HOPPart Társulat: Korijolánusz.
JANUÁR 21. A dunaPart Kortárs 
Előadóművészeti Platform keretében: 
18.00 – Bakó Tamás, Rózsavölgyi Zsuzsa: 
ELDŐLT8AS, 22.00 – SHOWCASE: Réti Anna: 
Fregoli szindróma, Zadam: In and Out, 
HODWORKS: Mindennapi rutin.
JANUÁR 22. A dunaPart Kortárs 
Előadóművészeti Platform keretében: 
18.00 – Gergye Krisztián Társulata: A szatír, 
22.00 – Bloom!: City. JANUÁR 21., 26. 19.30 
Szputnyik Hajózási Társaság – Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet 
– Labor: Kockavető.
JANUÁR 23. 15.00 a TÁMOP 3.2.11/10. 
NEVETVE NEVELVE – beavatószínházi prog-
ram keretében: Krétakör: hamlet.ws.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
JANUÁR 12. 18.00 Epopteia Társulás (SK): 
A nagyidai cigányok. JANUÁR 13. 19.00 
Epopteia Társulás (SK): Hogyan ettem ku-
tyát? JANUÁR 14., 15., 16. 20.00 Pintér Béla 
és Társulata: Parasztopera (angol nyelvű fel-
irattal). JANUÁR 18., 19. 20.00 Pintér Béla és 
Társulata: Szutyok. JANUÁR 21. 20.30 Pintér 
Béla és Társulata: Szutyok (angol nyelvű 
felirattal). JANUÁR 22. 20.00 TranzDance- 
Kovács Gerzson Péter: Triptichon.
JANUÁR 24., 25., 26., 27. 20.00 Pintér Béla és 
Társulata: Tündöklő Középszer.

SZÍNHÁZAK GÖRÖGKATOLIKUS EGYETEMI LELK. 
Hegyalja út 113. 

VASÁRNAP 10.00 Görög katolikus liturgia.

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

Istentisztelet: VASÁRNAP 8.00, 11.00 és 18.00, 
Farkasréten (Németvölgyi út 138.): 
VASÁRNAP 9.00. HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjasok 
bibliaórája, 19.30 Felnőtt ifi klub.
SZERDA 16.45 Gyülekezeti bibliaiskola
PÉNTEK 16.00 Hittanóra, 18.00 Kisifi alkalom, 
19.30 Ifjúsági óra.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy +36/30/658-4156

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA 
Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT 
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00. 

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, 
gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás. 
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, +36/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia-
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. 
SZERDA 10.00 Asszonykör. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra. 
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele párhuza-
mosan gyermekfoglalkozás.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, 
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Menyecske u. 16. Tel.: +36/30/973-5708 

MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30 Házas- és szülői 
kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 
Istentisztelet.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és 
gyermekeknek. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Helyreálló csoport.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, 
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 
19.00. HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentol-
vasó ima. SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent 
István-ház), 18.30 Placid atya katekézise, 
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszél-
getése (Szent Imre-ház). SZOMBAT 6.30, 
17.30 Reggeli és esti dicséret (zsolozsma). 
MINDEN HÓ 2. SZERDA 19.30 Bibliai el-
mélkedések (Szent Imre-ház). MINDEN 
HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 20.00 Engesztelés 
Magyarországért. JANUÁR 16. Évközi 2. vasár-
nap, Ökumenikus Imahét kezdete, Elvándorlók 
és Menekültek világnapja. JANUÁR 18. Árpád-
házi Szent Margit ünnepe. JANUÁR 21. 18.30 
Ökumenikus istentisztelet és agapé. JANUÁR 
22. Boldog Batthány-Strattmann László 
emléknapja. 16.00 Zsibongó-klub. JANUÁR 25. 
Szent Pál apostol megtérése ünnepe.

KIÁLLÍTÁSOK, TÁRLATOK ÚJBUDÁN

Egy vagy két igen nehéz év következik Budapest 
működésében a pénzhiány miatt – jelentette ki 
a főpolgármester. Tarlós István szerint nagyon 
súlyos örökséget vettek át az előző városveze-
téstől: minden második önkormányzati cég a 
működőképesség határára került, miközben 
az elmúlt években olyan beruházásokba fogott 
bele a főváros, amelyekre nem volt forrás. A 
főpolgármester közölte: a 4-es metró második 
szakaszára egyetlen fillér sincs, de még az első 
szakasz befejezéséhez is hiányzik százmilliárd 
forint. Tarlós pénzügyi tanácsadója, Atkári Já-
nos – aki 1994 és 2006 között pénzügyi főpol-
gármester-helyettes volt – egy lapinterjúban azt 
mondta, a Fővárosi Önkormányzat adóssága 
elérte a kritikus 200 milliárd forintos szintet, 
emiatt megszorítások lesznek. Atkári szerint 
négy év alatt 80 milliárdot lehet megspórolni. 


Az elszámoltatási kormánybiztos megvizsgálja a 
BKV és a francia Alstom között 2006-ban kötött 
szerződést a metrókocsik gyártásáról. Erre Tarlós 
István kérte föl Budai Gyulát. A főpolgármester 
arra kíváncsi, megfelelt-e a szerződés a főváros 
érdekeinek, keletkezett-e kár és van-e felelős. A 
kormánybiztos azt ígérte, rövid időn belül befe-
jezi a vizsgálatot. Közben Budapest vezetése je-
lezte, hogy fellebbez a nanterre-i bíróság döntése 
ellen, amely az Alstomnak adott igazat, és nem 
adta vissza a BKV-nak a metrókocsik gyártásá-
ra előre kifizetett nagyjából 30 milliárd forintot. 
Ezt a budapesti közlekedési cég azért követelte, 
mert szerződést bontott az Alstommal, miután 
annak szerelvényei elbuktak a közlekedés ható-
ság vizsgáján. 


Még januárban kiírják a pályázatot a Szépművé-
szeti Múzeum előteréhez, a felszín alá tervezett 
bővítéshez. Így tavasszal elkezdődhet a munka: 
1200 négyzetméteres kiállítótér, előadó, bolt, va-
lamint étterem épülhet. A múzeumot európai ta-
pasztalatok alapján bővítik, ilyen földalatti előtér 
van például a párizsi Louvre-ban is. A beruházás 
négymilliárd forintba kerül, ennek 90%-a uniós 
támogatás. Folytatják a Magyar Nemzeti Galéria 

   FŐVÁROSI HÍREK   
felújítását is a budai várban. A B és a C épület bejá-
ratát, valamint annak környékét átépítik, továbbá 
több kiállítótér is megújul. Az Iparművészeti Mú-
zeum rekonstrukciójának első szakasza is elkezdő-
dik az idén.


A Budapesti Közlekedési Központ tervei szerint 
több belvárosi főútvonalra is kiterjesztik a fizetős 
parkolást. Júliustól azokon a fővárosi tulajdonú 
utakon kell majd fizetni a parkolásért, amelyek 
környékén, a kerületi tulajdonban lévő utcákban 
már most is kell. Összesen ötezer ilyen parkoló-
helyet tesznek fizetőssé, Újbudán például a Bartók 
Béla és a Villányi út egy szakaszán. Közben janu-
ártól a fővárosi tulajdonú Parking Kft. vette át a 
fizető parkolók ellenőrzését a budapesti főutakon. 
A parkolás díjszabása nem módosult.


Változhat a közlekedés rendje a BAH-csomópont-
nál, valamint a 4-és és 6-os villamosok vonalán. A 
Közbeszerzési Értesítőben meghirdetett pályázat 
értelmében a Budaörsi út–Hegyalja út vonalán 
szakaszosan újabb buszsávokat jelölnek ki, átprog-
ramozzák a lámpákat, valamint kamerákat telepí-
tenek, amelyek figyelik a buszokat, hogy szükség 
szerint meghosszabbítsák a zöld jelzést a keresz-
teződésekben. A tervek szerint ugyanilyen mód-
szerrel fogják gyorsítani a 4-es és 6-os villamosok 
közlekedését is. A pályázati kiírás szerint már ápri-
lisban elkezdődhet a munka. 


Lemondott főpolgármester-helyettesi tisztségéről 
és közgyűlési mandátumáról a fideszes Pesti Imre, 
mert a fővárosi kormányhivatal vezetője lett. A po-
litikus szerint új tisztsége összeférhetetlen eddigi 
pozícióival. Az MSZP üdvözölte Pesti Imre dön-
tését. Mivel a politikus a Fidesz–KDNP listájáról 
került be a Fővárosi Közgyűlésbe, a frakciónak egy 
hónapon belül kell új képviselőt jelölnie a helyére. 
Lapértesülések szerint az egészségügyért felelős 
főpolgármester-helyettes pedig a fideszes Szentes 
Tamás lehet, aki jelenleg az egészségügyi és szociá-
lis bizottság elnöke. Közben a Fővárosi Közgyűlés 
Óbuda eddigi jegyzőjét, Sárádi Kálmánnét válasz-
totta Budapest új főjegyzőjének.

Kiállítás a Kelenvölgyi Festőiskolában
A Kelenvölgyi Közösségi 
Házban még a Kerület Napja 
alkalmából nyitotta meg 
Bálványos Huba Munkácsy-
díjas grafikusművész a 
TÁJKÉP-Kelenvölgyi ecset-
tel című kiállítást. A tárlat 
a Kelenvölgyi Festőiskola 
tagjainak közös bemutatko-
zása, tanáruk Barlai László. 
A festmények évszakról 
évszakra vezették a láto-
gatót, kietlen tájak, medi-
terrán hangulatú városok, 
erdők és mezők eleve-
nedtek meg a műkedvelő 
érdeklődők szeme előtt.
A művészetbarátok már 
most várják a festőiskola 
következő kiállítását. D
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Még a kormányváltás előtt 
négy kolléga úgy gondolta, 
nagy szükség volna egy olyan 
műsorra, mely támogatná, 
szakmai segítséget adna a kis- 
és középvállalkozásoknak. 

Házalniuk kellett az ötlettel, hogy 
támogatókat találjanak. Ezután 
pedig meg kellett győzniük a te-
levíziókat arról, hogy a műsor so-
kak számára kapaszkodót jelent-
het. A belföldi gazdasági életben 
azóta már ismertté vált a megál-
modott műsor, a Magyar Vállal-
kozásklinika.

A műsor gyógyírt kínál, de patika-
szerek, tinktúrák helyett hasznos 
tanácsokat, lehetőségeket mutat 
meg egy-egy vállalkozó életén, 
munkáján keresztül. A rendszeres 
adások minden alkalommal két 
szakembert mutatnak be, akik a 
maguk területén példaértékűek. 
Olyan vállalkozók osztják meg 
tapasztalataikat, akik a sok bukta-
tó ellenére is talpon maradtak, és 
olyanok is, akiknek nem sikerült 
komoly veszteségek nélkül venni 
az akadályokat. A műsor bemuta-
tott olyan szakembert is, aki a je-
lenlegi gazdasági helyzetben szinte 
csodákra volt képes egyediségével.
A műsorba elsődlegesen a hétköz-
napi életünk területéről hívtuk 
be a beszélgetőpartnereket. Volt 

cserépkályha-készítő, lakásépítő, 
autószerelő, de orvos, feltaláló és 
ásványvizet palackozó cég is.  
 Minden adáshoz más-más 
szakértőket kérünk fel: vendégeink 
államtitkárok, kamarai elnökök, 
pénzügyi és gazdasági szakembe-
rek voltak. Egykori beszélgetőtár-
saink visszajárnak, be-bekukkan-
tanak felvételeinkre, beszámolva 
életük, vállalkozásuk alakulásáról. 
Egykori szakértőink pedig már 
államtitkárok vagy országgyűlési 
képviselők, de bármikor szeretet-
tel jönnek, ha „segíteni” kell. Nem, 
nem nekünk – hanem azoknak, 

akiknek a műsor próbál utat mu-
tatni, megoldásokat keresni.
 Bár az adás nem látható a köz-
szolgálati televízióban, a kisebb 
közösségek visszajelzései alapján 
sokakat érdekel. A Vállalkozás-
klinika baráti hangvétele, érthető 
szakmai párbeszéde, újszerű képi 
világa ma egyedinek mondható a 
gazdasági műsorok között. Az al-
kotói még csak nem is találkoztak  
a kis- és középvállalkozói szektort 
támogató hasonló műsorral. 
 A Vállalkozásklinika először 
pár percben bemutatja a vállalko-
zót, majd egy kerekasztal-beszél-
getés során, ha vitára nem is, de 
általában komoly véleménycserére 
kerül sor. Nagyon fontos a műsor 
megálmodóinak, hogy mindenkit 

a segítő szándék és az ország ügye-
it előre vivő közös akarat ültessen 
le a Vállalkozásklinika asztalához. 
A célunk a folyamatos tájékoztatás 
mindazokról a tervekről, melyek-
kel a vállalkozók a lehetőségeiket 
bővíthetik, könnyíthetik.
 A közel egy éve látható „or-
voslás” egyelőre városi televíziók, 
illetve a főváros kerületi műso-
raiban jut el közel kétmillió ház-
tartásba. A műsorral egy időben 
indult el az adás internetes oldala 
is, amely minden vendéget, szak-
értőt bemutat. Megtalálhatók 
rajta a kimaradt momentumok, 

megnézhetők a forgatás olyan 
pillanatai, melyeket a néző otthon 
sosem láthat.
 Szerencsére az ország jelenle-
gi gazdaságpolitikai értékrendje 
előtérbe helyezi, valamint komoly 
pillérnek tekinti azokat a magyar 
vállalkozókat, akik nem csupán 
talpon maradtak, hanem terjesz-
kednek, értéket és munkahelyeket 
teremtenek tevékenységükkel.
 A tervek? Bővítés. Több néző-
höz eljutni, színvonalasabban, ért-
hetően, hogy egyre élvezetesebb 
beszélgetés váljék a komoly gazda-
sági műsorból. 
 Köszönet az ÚjbudaTV-nek, 
amely az elsők között állt mellénk, 
és fogadta be sorozatunkat!

Peleskei Bírójuli

Buktatók, sikerek, küzdelmek
Magyar Vállalkozásklinika

Az Újbuda Szenior Úszó Klub 
már évtizedek óta kiváló ered-
ményeket ér el a különböző 
hazai és világversenyeken, 
így nem csoda, ha a legutóbbi 
nemzetközi megmérettetést 
is nagy várakozás előzte meg. 
A Nyéki Imre-emlékversenyen 
Kelet-Közép-Európa legjobb 
szenior úszói mérkőztek meg 
egymással, akik között a 90 
éves Horváth Béla bácsi is rajt-
hoz állt.

Legendás magyar úszóbajnokunk, 
Nyéki Imre emlékére rendezték 
meg a már hagyománnyá vált 

nemzetközi szenior úszótalálkozót 
a róla elnevezett kerületi uszodá-
ban. A sportoló először 1948-ban 
egy ezüstéremmel került az olimpia 
dobogójára, majd 1954-ben nyerte 
első aranyát a torinói Európa-baj-
nokságon. Az örökös magyar baj-
nok és világcsúcstartó Nyéki Imre 

az első sportolók közé tartozott, 
akik már szeniortornákon is részt 
vettek. 1992-ben Indianapolisban 
és 1994-ben Montreálban össze-
sen nyolc aranyat szerzett veterán 
versenyzőként. Az úszó emlékére 
megrendezett idei seregszemlén 
számos kelet-közép-európai or-
szág, valamint 30 magyar város 
képviseltette magát. A két napon 
át tartó vetélkedésen a szervezők a 
320 versenyző számára több mint 
900 rajtot indítottak, így reggeltől 
estig szinte szünet nélkül folyt az 
úszás. A 85 aktív tagot számláló 
Újbuda Szenior Úszó Klub majd’ 
összes versenyzője, 60 fő indult el a 

megmérettetésen, amelyen mind a 
négy úszásnemben próbára tehet-
ték képességeiket. 
 A Kondorosi úti uszodában 
edző Újbuda Szenior Úszó Klubot 
méltán sorolhatjuk a kerület sport-
életének büszkeségei közé, hiszen 
minden komolyabb versenyről 

érmekkel térnek haza. Idén nyá-
ron a spanyolországi Eb-n 13 ara-
nyat söpört be a csapat, legutóbb 
pedig a göteborgi világbajnoksá-
gon 18 aranyérmet akasztottak az 
őszes halántékú újbudai sportolók 
nyakába. Hoffmann Tamás pol-
gármester az emlékverseny előtt 
éppen a göteborgi eredmények 
elismeréseként osztott ki díjakat 
a dobogós úszók számára. A klub 
elnöke, Csikány József szerint a 
kiemelkedő teljesítmény oka a fo-
lyamatos edzés és a gyakori meg-
mérettetés lehet. 
 A szeniorkategória akár már 
25 éves kortól elkezdődhet – az 
élsportból addigra már kinőnek 
a fiatalok –, de általában a 40–60 
éves korosztály a leggyakoribb a 
szenior sportolók között. A ver-
senyzők plusz-mínusz 5 év korkü-
lönbséggel állhatnak rajthoz, így 
biztosítják az egyenlő esélyeket. Az 
újbudai csapat büszke arra is, hogy 
a Nyéki uszoda klubjába tartozik 
a kerület legidősebb versenyzője, 
Bánki Horváth Béla, aki 90 évével 
a svédországi vb-n négy számban 
is nyerni tudott. Az idős úr néhány 
éve még mindössze egyetlen pihe-
nőnapot tartott kéthetente, de ma 
is legalább négyszer tart edzést egy 
héten. Béla Bácsit 18 évesen már 
országos ifjúsági bajnokként ün-
nepelték. Kirobbanó formáját saját 
bevallása szerint annak köszönhe-
ti, hogy már fiatalon is józan életet 
élt, egészségesen táplálkozott, és 
soha egyetlen edzést sem hagyott 
ki. Kérdésünkre, hogy elgondol-
kodott-e már a versenyszerű sport 
felhagyásával, csak annyit mon-
dott: „addig úszom, amíg élek, 
mert addig élek, amíg úszom”.

T. D.

Szenior úszótalálkozó a Nyékiben

„Addig élek, amíg úszom”

A Normafához nagy hóban a 
szánkózásra alkalmas domb miatt 
érdemes felmenni, enyhe időben 
pedig a Pilisi Parkerdőgazdaság 
gondosan karbantartott ösvé-
nyein lehet szép sétákat tenni a 
buszvégállomástól mintegy másfél 
kilométerre található Erzsébet-
kilátóig. A főváros legmagasabb 
pontjaként, a János-hegy mindig 
is ideális volt meteorológiai megfi-
gyelések számára. Már az 1910-es 
években létesítettek itt megfigyelő 
állomást. 1882-ben maga Erzsébet 
királyné is több ízben kirándulást 
tett a környéken, sőt, már az ak-
kor itt álló, fából készült kilátóból 
nézett le a városra. A ma látható 
kőtornyot 1910-ben adták át a 
nagyközönségnek, 
érdekesség, hogy 
hazánk első olyan 
középülete volt, 
amely á l landó 
díszkivilágítást ka-
pott 1926-ban.
 A Normafa és a 
Hűvösvölgy között 
a Gyermekvasút 
teremti meg a kap-
csolatot, amelynek 
régi nyomvonalát 
1990-ben moder-
nizálták. Az átépí-
tés során lefekte-
tett 48 kilós sínek 
a Budapest–Esztergom vasútvo-
nalról kerültek a Gyermekvasút-
ra. Kevesen tudják, hogy 1956-tól 
1973-ig Hűvösvölgyben mozgó-
lépcső is üzemelt, amely az akkori 
hűvösvölgyi villamos-végállomás 
indulási oldalát kötötte össze a 
Hűvösvölgy állomáshoz vezető 
úttal. A berendezést a Ganz Gyár 
kísérleti céllal építtette, tapasztala-
tokat akartak szerezni ugyanis az 
épülő budapesti metróállomáso-
kon tervezett mozgólépcsőkhöz. 
 2011. január 16-án teljesít-
ménytúrával egybekötött sétán 
is meg lehet ismerkedni a Gyer-
mekvasút nyomvonalával. A tú-
ra útvonalát 19,2 km hosszan, a 
Gyermekvasút Széchenyi-hegy 
állomásától kiindulva és oda visz-
szatérően jelölik ki. Érinteni fog-

ja a Normafát, Makkosmáriát, a 
Nagy-Hárs-hegyet és a Disznófőt. 
A nevezőket 8-tól 11 óráig indítják 
a Széchenyi-hegy állomástól. 
 2011. január 29-én, szombaton 
reggel 9 órakor gyermekvasutas 
tanfolyam indul Hűvösvölgyben. 
A négy hónapos tanfolyam el-
végzése után a negyedik, ötödik 
vagy hatodik osztályos gyerekek 
nyolcadikos korukig láthatnak el 
szolgálatot a gyermekvasutasok 
kötelékében. A jelentkezés részle-
tes feltételei megtalálhatók a http://
www.gyermekvasut.hu internetes 
oldalon.
 2004-ben alakították ki a Gyer-
mekvasút vadaspark elnevezésű új 
állomását, ahonnan nevéhez híven, 

erdei ösvényen közelíthető meg a 
Budakeszi Vadaspark. A közhasz-
nálatban Vörös-hegynek nevezett 
területen az 1960-as évek végéig be-
fejeződött az idős tölgyesek felújítá-
sa, így a völgyi fekvésekben gyer-
tyános és más kemény lombú fafa-
jokkal elegyes tölgyes, a magasabb 
szinteken egyéb lombos fafajokkal 
elegyes tölgyes erdők alakultak ki. 
A határkerítés 1976–77-ben épült 
meg, majd az 1980-as évek közepén 
a bejáratot a Júlia-majori bekötőút-
hoz helyezték át. A bekerített terü-
let ezzel meghaladta a 400 hektárt, 
és a hannoveri után a második 
ilyen jellegű park lett Európában. A 
vadaspark igazi története 1979-ben, 
a „nemzetközi gyermekévben”, 
április 29-én kezdődött, amikor a 
nagyközönség is használatba ve-

hette. Az elmúlt tíz évben nagysza-
bású felújítás vette kezdetét, így ma 
a látogatók az uniós irányelveknek 
is megfelelő körülmények között 
tekinthetik meg az erdei kisemlő-
sök, ragadozó madarak és nagyva-
dak bemutatóhelyeit.
 A parasztudvar legújabb lakója 
november óta Tulipán, a tehén, aki 
első kisborjának születését február 
végére várja. Vackor és Móric a két 
barnamedve tavaly év elején érke-
zett a parkba, így február 2-án azt 
is érdemes meglesni, előjönnek-e 
búvóhelyükről. A legfrissebb hírek 
szerint az állatok is nagyon várják a 
tavaszt, mert a tervezetthez képest 
sokkal hamarabb, alig egy hete 
születtek meg az első kisbárányok. 

Így ha húsvéti 
hangulatot szeret-
nének csempészni 
a szürke téli hétvé-
gékbe, máris lehe-
tőség van néhány 
vidám fotó elkészí-
tésére a Budakeszi 
Vadasparkban.
 Ha az időjárás 
hidegre fordul, a 
mozi és a múzeum 
mellett egy bar-
langtúra kínálhat 
még állandó hő-
mérsékleten meg-
valósítható prog-

ramot. A Pál-völgyi barlangban 
például egész évben 10 Celsius-fok 
mérhető. Bár a vezetett séta csupán 
500 méteren mutatja be a cseppkö-
vek csodálatos világát, a szakem-
berek által eddig feltárt szakasz 
hossza összesen 13 kilométer. A 
Szépvölgyi úton található képződ-
ményt 1904-ben fedezték fel, majd 
az első, úgy 1 kilométeres szakaszt 
1919-től lehetett karbidlámpák fé-
nyénél megtekinteni. Útismétlés 
nélkül csak 1989 óta van lehetőség 
a barlang megtekintésére, ugyanis 
ekkor alakították ki a ma használt 
kijáratot. A túra időtartama egy 
óra, a barlang hétfő kivételével 
minden nap tíz és délután negyed 
öt között látogatható. (Pál-völgyi-
barlang: http://palvolgyi.atw.hu)

Kővágó Angéla

Téli séták Újbuda környékén
A parasztudvar legújabb lakója november óta Tulipán, a tehén

ÚJ ÉV, ÚJBUDATV!

A közeljövőben megújult tartalommal, 
a korábbinál lendületesebb és érdekesebb 
műsorokkal jelentkezik az ÚjbudaTV. Nálunk 
képet kaphat lakóhelyéről, a XI. kerületről!
TÉMA AZ ÖN UTCÁJÁBAN IS HEVER. 
MI FELVESSZÜK!

Január 10-én, hétfőn este 18:00-tól és az ismétlési időpontokban 
többek között az alábbi témákkal várjuk Önöket a képernyők elé:HÓSZOBRÁSZAT Hóemberépítő verseny indult Újbudán: a főnyeremény egy fagylaltgép

DÍSZPOLGÁR
Makovecz Imre 75. születésnapján

 vehette át díszpolgári címét

LAKÁSTÜZEK
Újévkor is volt dolguk a tűzoltóknak – 

stúdióvendégünk Menyhért Tamás tűzoltószázados

Keresse és kérje 
kábelszolgáltatójától az 

ÚjbudaTV-t!

2011 AZ ÚJBUDA MÉDIA ÉVE!

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a




