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Ütős csapat a Weinerből
A Weiner Leó Zeneiskola ütőhangszeres osztá-
lyaiban végzett diákok olyan világhírű intézmé-
nyekbe nyertek felvételt, mint a bécsi, a 
müncheni és a londoni zeneakadémia.

Minden élet érték
Háromszáz kisiskolás ismerkedett a fogyaté-
kos emberek mindennapjaival a Jobb Velünk a 
Világ! rendezvénysorozat sajtóeseményén, 
amelyet Áder János köztársasági elnök 
nyitott meg.

SIKERSZTORIÁldott, békés karácsonyt!

Feléledhet a Tüskecsarnok
Simicskó István államtitkár, országgyűlési kép-
viselő egy bejárással egybekötött beszélgetésre 
invitálta az iskolák igazgatóit és testnevelő tanára-
it, hogy a felújítás után megnyíló sportolási 
lehetőségekről tájékozódhassanak. 
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Aki a Budai Ciszterci Szent Imre-plébánia felé jár, ismét találkozhat a templom előtt felállított ember nagyságú betlehemmel, amely jelzi, hogy kö-
zeledik a karácsony. Futkosunk, szeretnénk meglepni szeretteinket valami kedvességgel, ami sok esetben vásárolt vagy készített ajándék, de jó tudni 
azt is, hogyan és mivel készülnek mások. Szerkesztőségünk körbenézett, hogy kerületünk iskolái, diákjai, nyugdíjasai, vagy éppen egy-egy egyház 
és a nagycsaládosok hogyan várják, miként készülnek Jézus Krisztus születésének ünnepére. A nagycsaládosok karácsonyán tavaly nagyjából 300 
család vett részt, ami körülbelül 1500 főt jelent, ennyi családra számítanak idén is a szervezők. Nem felejtettünk el utánanézni annak sem, milyen 
változások lesznek a tömegközlekedésben, és megkérdeztük a tűzoltókat is arról, mire ügyeljünk a legjobban az ünnepek alatt. Arra figyelmeztet-
tek, hogy ugyan meghitt hangulatot biztosítanak az égő gyertyák, de ne felejtsük el: nyílt lángot használunk! Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, 
még rövid időre sem azokat! Keresztény ünnepünk jelképe a fenyőfa: december 14-én pénteken a rászorulók 500 forintért szerezhették be a fákat a 
kerület több helyszínén rendezett vásáron. Tartson velünk, karácsonyozzunk együtt!

Összeállításunk a 6–7. oldalon.

Az olcsóbb közigazgatásért
A Google felhőalapú megoldásainak teljes körű önkormányzati alkalmazásáról írt alá megállapodást 
december 5-én Przemek Sienkiewicz, a Google Enterprise Közép-Kelet-Európáért, Oroszországért és a 
FÁK államokért felelős vezetője, a Revevol Kft. és Hoffmann Tamás polgármester. A Google Közép-Ke-
let-Európában, a közigazgatási szférában először Újbuda Önkormányzatával kötött megállapodást.

– Forráshiányos időkben különösen fontos minden önkormány-
zat számára, hogy megfelelő megtakarítási lehetőségeket talál-
jon – hangsúlyozta Hoffmann Tamás, majd hozzátette: – Olyan 
korszerű megoldásokat kell fellelni, amelyek nem csupán ol-
csóbbá teszik az önkormányzat és intézményei működését, de 
egyúttal növelik a közigazgatási szolgáltatások színvonalát, 
egyszerűbb és gyorsabb ügyintézést tesznek lehetővé a polgá-
rok számára. Közép-Kelet-Európában először Újbudán kezdő-
dik meg a felhőalapú, lakosságközpontú ügyintézés bevezeté-

se. Az egyedülálló fejlesztés első lépéseként a Revevol 
által fejlesztett Google App Engine-en és Google Dokumentu-
mokon alapuló testületi rendszert hoztak létre, amely digitali-
zálja a teljes dokumentumkezelést. Az új rendszer hosszú távon 
több tízmilliós megtakarítást eredményez a hivatalnak évente, 
hárommillió forinttal csökkentve csak az áramszámlát. A gyor-
sabb ügyintézés mellett a hivatal papírfelhasználása is évi egy 
tonnával mérséklődhet. A megállapodás értelmében a Google 
Enterprise átfogó tanulmányt készít arról, hogyan érhető el az ön-

kormányzathoz 
tartozó intézmé-

nyek rendszereinek 
integrációja, mi- lyen alkalmazásfejlesztések szükségesek 
mindehhez, miként valósítható meg a felhőalapú kommuniká-
ció az újbudai intézményekben, és milyen megoldásokkal lehet 
a lakossági ügyintézésben is alkalmazni a korszerű technikát.

Sportpályákat 
adtak át

Elkészült a Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Újreál Gimnázium új műfüves focipályá-
ja Újbuda Önkormányzata és az MLSZ tá-
mogatásával. Az átadáson Hoffmann Tamás 
polgármester, Simicskó István sportért felelős 
államtitkár, Pozsgai Éva, az MLSZ kommuni-
kációs és marketingreferense, valamint Tamás 
Henriette, a Nemzeti Sport Intézet főigazgató-
helyettese vett részt. A szalagátvágást követő-
en Mészöly Kálmán, 61-szeres válogatott lab-
darúgó, edző végezte el a kezdőrúgást, majd 
az első mérkőzésen a színész és az újságíró 
válogatott csapott össze. Az ezt követő mecs-
csen a Parlament és a Bethlen csapata mérte 
össze erejét.

Átadták a Budai Ciszterci Szent Imre Gim-
názium sportpályáját is. A december 12-i ese-
ményen jelen volt Simicskó István, Rétvári 
Bence, Hoffmann Tamás és az iskola jelenlegi 
és egykori igazgatója. A rendezvény házigaz-
dája és kommentátora a Szent Imre egykori di-
ákja, Mohay Bence volt. A beszédeket követő-
en a tanulók egy-egy személyre szóló, névvel 
ellátott mezzel köszönték meg a sportpályát. – 
Kilencszáz diákunkból körülbelül négyszázan 
tagjai az Emericusz Sportegyesületnek, akik 
aktív versenyzői tevékenységet folytatnak, 
rengeteg edzésre járnak. Labdajátékokban, 
függetlenül attól, hogy az kézi-, kosár-, röp-
labda vagy foci, ott vagyunk az ország élme-
zőnyében – mondta el Barlay Bence, az iskola 
idén kinevezett igazgatója.
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A családbarát újságírás díjai
A Szent Margit Gimnázium dísztermében ad-
ták át a Családbarát Médiáért Díjat. Az elis-
merés azokat az újságírókat, szerkesz-
tőket, riportereket tünteti ki, akik 
pozitívan és színvonalasan mu-
tatják be a családi együttélés ér-
tékeit. A fődíjat Hulej Emese és 
Falusi Krisztina újságírók nyer-
ték, akik a Nők Lapjában indított 
Tudnál így élni? című riportsoro-
zatuk egy kedves sztorijával, a fo-
gyatékkal élő lány, Fanni történetével 
nyerték el a zsűri kegyeit.
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Hamarosan feléled  
a Tüskecsarnok

Egy kormányzati döntésnek hála a 16 éve üresen álló Tüskecsarnok vég-
re megtelhet élettel. Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője 
egy bejárással egybekötött beszélgetésre invitálta az iskolák igazgatóit 
és testnevelő tanárait, hogy a felújítás után megnyíló sportolási lehető-
ségekről tájékozódhassanak.

A Tüskecsarnok 15 éve szerkezetkész állapotban árválkodik, 
pénzhiány miatt befejezetlen beruházásként volt nyilvántart-
va – eddig. Ezt a helyzetet orvosolta a kormány, amikor 1,3 
milliárd forint átcsoportosítását rendelte el a Tüskecsarnok va-
gyonkezelője, a Nemzeti Sportközpontok javára, hogy az elvé-
gezze a beruházás befejezéséhez szükséges tervezési és építési 
feladatokat.

Simicskó István a bejáráson elmondta, a fejlesztéssel a XI. 
kerület, az egyetemek és egész Budapest egy olyan multifunk-
cionális komplexumhoz jut, amely edzési lehetőséget biztosít a 
főiskolai, egyetemi sport területén működő szervezeteknek, to-
vábbá a szabadidősport, a mozgáskorlátozott sport és a verseny-

sport szakmai 
tevékenységé-
nek összehan-
golására, de 
a testmozgás 
megkedvelte-
tésére és elter-
jesztésére is.

Az iskolaigazgatók örömmel fogadták a meghívást, valamint 
a fejlesztés hírét, és jelezték, ha sikerül megoldani a gyerekek 
szállítását a távolabbi intézmények esetében, akkor valóban az 
egész kerület élvezheti a sportcsarnok előnyeit.

Százmilliárdok munkahelyvédelemre
Rogán Antal frakcióvezető volt a XI. kerületi Fidesz vendége december 6-án, a Budafoki úti irodában. 
A politikus azért tett eleget a meghívásnak, hogy személyesen beszélhessen a tagságnak a tervezett 
költségvetésről, amelyet december 11-én fogadott el a parlament.

– Minden kérdés fontos, de az embereket talán az érdekli a legjob-
ban, mi az, amivel az elmúlt két és fél évben küszködtünk – mondta 
a frakcióvezető. Beszámolva az eddigi kormányzati munkáról meg-
jegyezte: – Minden kétséget kizáróan Magyarország legnagyobb 
problémáját az elmúlt két és fél évben az ország adósságállománya 
jelentette. A költségvetésből rengeteg pénzt elvisz az adósság ter-
heinek visszafizetése, ezért volt szükség a bankok megadóztatásá-
ra. Ha nem lenne ilyen nagy az adósságállomány, Magyarország 
költségvetése többletes lenne és nem hiányos – mondta.

Rogán Antal hangsúlyozta továbbá: – A költségvetési törvény 
legfontosabb üzenete az, hogy a következő évben több mint 300 
milliárd forintot biztosít a kormány munkahelyek támogatására. 
Elsősorban a képesítés nélküli fizikai dolgozók, a 25 évnél fiatalab-
bak, az 55 évnél idősebbek és a szülésből visszatérő nők foglalkoz-
tatását tesszük olcsóbbá. A munkahelyvédelmi akcióterv további 
előnye, hogy jelentős adókedvezményt kapnak a magyar kis- és 
középvállalkozások.

Pályateszt a budai szakaszon
Az Alstom megkezdte a 4-es metró vonalá-
ra érkező prototípus szerelvény átszállítását 
Budapestre, hogy december közepén meg-
kezdődhessen annak tartampróbája. Ehhez 
előzetesen még szükség volt a tartampróbának 
helyet adó – Kelenföldi pályaudvar, illetve 
Móricz Zsigmond körtér közötti – vonalsza-
kasz pályatesztjére, illetve december elején 
hazai ellenőrző tesztek is zajlanak majd a 
Franciaországban már tesztelt szerelvényen.

Újra burkolták 
a Kamaraerdei utat
Befejeződtek Budapesten az őszi útfelújítási munkála-
tok, így a szomszédos Kamaraerdei úton is. A Fővárosi 
Önkormányzat által biztosított forrásból, a Budapesti 
Közlekedési Központ beruházásában öt helyszínen 
több mint 3 kilométernyi útszakasz renoválása készült 
el.

A Kamaraerdei út 781 méteres szakaszán lemarták a rossz ál-
lapotú felső réteget, majd azt két új aszfaltréteggel és helyen-
ként süllyesztett, máshol kiemelt szegélyekkel erősítették meg. 
Ahol az úttest műszaki állapota megkívánta, az útpálya teljes 
szerkezetét is kicserélték.

Ugyanakkor a munkálatok nemcsak a burkolat renoválásá-
ra, hanem a vízelvezetést biztosító árokrendszer helyreállítá-
sára, valamint az út időközben elvadult, illegális hulladékkal 
szennyezett környezetének rendbetételére is kiterjedt. Műszaki 
okok miatt hét – részben élő, részben már kiszáradt – fát ki 
kellett kivágni, helyettük azonban 16 facsemetét ültettek az út 
mentén.

Bővült a rendőrségi eszközpark
Annak érdekében, hogy a mindennapi mun-
kavégzés biztosított legyen, az önkormány-
zat segítségével jelentős mértékben bővült 
a rendőrség technikai ellátottsága. Ennek 
kapcsán tartott a Bocskai úti kerületi rend-
őrkapitányságon bejárást Hoffmann Tamás 
polgármester.

A 24 új asztali számítógép és monitor, 5 notebook, 
2 netbook, számos GPS, fényképezőgép és videoka-
mera az adminisztratív feladatok ellátásához járul 
hozzá, illetve a tanúkutatások, kihallgatások, adat-
gyűjtések során segíti majd a munkát.

A rendőrség idén többféle támogatásban is része-
sült, melyek között voltak bérjellegű és eszközbeli 
támogatások is, de korábban két Skoda Octavia típu-
sú gépkocsit és 24 bérlakást is átadtak. Ezek száma 
jövőre további tizennéggyel bővül annak reményé-
ben, hogy az egyenruhások lakhatási problémáinak 
megoldása hozzájárul a testület munkaerő-megtartó 
képességének növeléséhez. Az év zárásaként a leg-
jobban teljesítő rendőrök részére pénzjutalmakat 
osztanak ki.

Buszt próbálnak a fővárosban
Egy elővárosi kivitelű VOLVO 8500-as típu-
sú használt autóbuszt tesztel a Budaörsre köz-
lekedő 240E jelű járat vonalán a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt. 
decemberben. Eddig még soha nem teszteltek 
hasonló tengelyelrendezésű és méretű autó-
buszt, ezért üzemeltetési szempontból hasznos 
adatokkal szolgálhat az egy hónapos időszak.

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze meg 
videónkat!

Versenyképes diplomák
A Gábor Dénes Főiskolán évente mintegy  
150–200 diplomát adnak át. A december 10-
én tartott diplomaosztón összesen 70 gazdasá-
gi informatikus, mérnök informatikus és köz-
gazdász vehette át diplomáját. Az eseményen 
részt vett Hoffmann Tamás polgármester is.  
– Az elhelyezkedési ráta majdnem százszá-
zalékos. Csak az nem talál állást, aki esetleg 
továbbtanul. Hallgatóink nagy része már a ta-
nulmányai alatt kap munkát, de akinek nincs, 
az is három hónapon elhelyezkedik – tudtuk 
meg Zárda Saroltától, a főiskola rektorától.

Pályázat értékvédelemre
Budapest Főváros Közgyűlése a főváros vá-
rosképe és történelme szempontjából megha-
tározó épületek, épületegyüttesek, azok szű-
kebb környezete, illetve tartozékaik felújítása, 
rekonstrukciója érdekében végzett munkák 
segítésére „Települési értékvédelmi támo-
gatás”-t hozott létre. A közgyűlés 5411993.
(1994.II.1.) számú rendeletének 14–17. pa-
ragrafusai értelmében létrehozott támogatás 
célja olyan munkák elvégzésének segítése, 
amelyek a rendelet hatálya alá tartozó épüle-
tek olyan részeinek, tartozékainak, díszítése-
inek, általában olyan értékeinek felújítását, 
helyretállítását jelentik, amelyek a fővárosi 
védettség alá helyezést indokolttá tették. A 
„Települési értékvédelmi tamogatásra” a ren-
delet hatálya alá tartozó épületek tulajdonosai, 
használói pályázhatnak.
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MISSZIÓ
A mi ünnepünk
Kedves Olvasók, Kedves Újbudaiak!
Az adventi várakozás hamarosan 2012-ben is véget ér, 
ismét közeledünk a karácsonyhoz, a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepéhez, Jézus születéséhez. Pilinszky Já-
nos ezt úgy fogalmazta meg, hogy „A karácsony a szeretet 
és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az 
első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is fel-
ér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már 
készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami 
az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, 
kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, 
az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legel-
viselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen 
vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az 
a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében 
semmivel se kevesebb annál, amire vár”. A költő monda-
tai közül talán a legutolsó a leginkább tanulságos: ilyenkor 
ugyanis esendő emberi mivoltunkban, felnőttként is kissé 
gyerekké változva várjuk azt a csodát családunk, barátaink 
körében, amire olyannyira áhítozunk az év utolsó napjai-

ban, kissé elgyötörten, kissé megfáradva 
a hidegtől, a dolgos, rohanó hétközna-
poktól. És szenteste a fa alatt mindig azt 
érezzük, igazán megérte.

Családommal, feleségemmel és gyer-
mekeimmel a mi ünnepünket is hosszú 
készülődés előzi meg, karácsonyi rajzok-
kal, programokkal és beszélgetésekkel. 
A karácsony élménye ugyanis valami 
állandóságot, stabilitást jelent a rohanó 

és folyton változó hétköznapokban. Valami olyat, ahová 
mindig visszavágyunk, ahol – reményeink szerint – bé-
kére, megnyugvásra találunk. Amikor elönti szívünket az 
ajándékozás, az „adni jó” öröme, amikor kicsit mindany-
nyian jobbak vagyunk, mint máskor. A 2012-es év is bőven 
tartogatott nehézségeket, megoldandó feladatokat minden 
család, minden újbudai polgár számára. Éppen ezért van 
szükségünk egy kis feltöltődésre, hogy a következő évet 
megújult energiákkal tudjuk kezdeni.

Minden kedves Olvasónak Áldott, Békés Karácsonyt 
kívánok és 2013-ra Sikerekben, Eredményekben Gazdag 
Új Esztendőt. Kívánom továbbá, hogy át tudjuk magunkat 
adni az ünnep igazi örömének, azzal a mélységes türelem-
mel és megértéssel, amelyről a költő, Pilinszky János is 
beszélt.

Boldog karácsonyt mindenkinek!

Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere

Elismerték  
a zöld iskolákat
Még év elején indította el a Környezettudatos iskola és óvoda címet 
viselő vetélkedőt Újbuda Önkormányzata, amelyen a városrész vala-
mennyi oktatási intézménye részt vett. A verseny ismét megmutatta, 
a XI. kerület országos szinten is élen jár a zöldfejlesztések és a termé-
szetbarát gondolkodás meghonosításában.

Személyesen adta át Hoffmann Tamás polgármester a kilenc díjazott intézmény-
vezetőnek járó okleveleket és a legjobbaknak járó pénzjutalmat, amely kevésbé 
a győzelemért, mint inkább az egész éves kitartó munkáért járt. 

– A vetélkedővel azt szerettük volna elérni, hogy a gyerekeken túl be tudjuk 
vonni a szülőket is a környezeti nevelés folyamatába – árulta el Hégli Imre, a 
Környezetvédelmi Osztály vezetője. Az iskoláknak egy akciótervvel kellett je-
lentkezniük a versenyre, és végül teljesíteni az ebben vállalt feladatokat. Ezek 
között a papírgyűjtéstől a szálló por méréséig számos izgalmas küldetés helyet 
kapott.

Az osztályvezető a találkozón azt is büszkén jegyezte meg, a környezeti ne-
velés terén Újbuda élen jár az egész országban, hiszen itt található a legtöbb 
zöldóvoda és ökoiskola. A hasonló versenyek és a játékos foglalkozások segít-
ségével a gyerekekben már egészen fiatalon rögzül a környezetet védő attitűd.

Sportvetélkedő  
a játék öröméért

– A játékos versenyek révén már egészen kicsi korban megszerettethető a sport. Az újbudai Mikulás-
sportvetélkedő célja nem a győzelem vagy az elismerés megszerzése, hanem a játék öröme – mondta 
Simicskó István sportért felelős államtitkár, aki az esemény fővédnökeként köszöntötte a XI. kerületi 
óvodásoknak rendezett sportprogram résztvevőit. 

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényen, melyet a Gabányi Sportcsarnok-
ban tartottak, csaknem 150 kerületi gyermek vett részt. A közös bemelegítést követően a kicsik 10 fős 
csapatokban hét pályán váltóversenyeket és különféle gyakorlatokat teljesítettek. 

A vetélkedőn az újkori olimpia szülőatyjának, Pierre de Coubertin bárónak tulajdonított mondáshoz 
hűen nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos, így egységesen minden induló sportszereket 
tartalmazó Mikulás-csomagot kapott.

28 milliónyi pályázati pénz
Három iskola és két óvoda indult sikeresen Újbuda közoktatási intézményei közül 2011-ben egy pályá-
zaton. Az elnyert összegeket továbbképzésekre, fejlesztésekre költötték az intézmények 2012-ben.

Az intézmények a „Társadalmi Megújulás Operatív 
Program Referencia-intézmények országos hálózatának 
kialakítása és felkészítése” című pályázatán nyertek, me-
lyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága írt ki. 

Az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 
projektje 2012. március 1-jétől 2012. október 31-éig tar-
tott. Az iskola a pályázat megvalósításához 6 000 000 Ft 
támogatást nyert, melyet pedagógus továbbképzésekre, 
szakmai megvalósítók bérköltségére, nagy értékű tárgyi 
eszközök vásárlására, illetve a megvalósításhoz szüksé-
ges irodaszerekre fordított.

A Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általá-
nos Iskola és Gimnázium projektmegvalósítási idősza-
ka 2012. április 1. és 2012. november 30. közé esett. Az 
uniós pályázaton mint „Ökoiskola” és „Múzeumpedagó-
giai programmal dolgozó intézmény” nyert támogatást 
programjára. A pályázat megvalósításához 6 000 000 Ft-
ot kapott, amelyet képzésekre, szakmai megvalósításra, a 
tárgyi feltételek biztosítására fordítottak.

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimná-
zium 2012. december 17-én zárja a 2012. április 18-án 
megkezdett „Referencia-intézmény kialakítása Újbudán, 
a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium-
ban” című, TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0071 jelű projekt-
jét. A Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 
által megítélt 6 000 000 Ft összegű támogatást az In-
tézményi Fejlesztési Tervben vállaltaknak megfelelően 

használta fel, egyebek mellett lehetőségük nyílt IKT esz-
közök vásárlására. A Bethlen Gábor Általános Iskola és 
Újreál Gimnázium Keveháza utcai telephelye 4 000 000 
Ft támogatást használt fel a „Referencia-intézmény ki-
alakítása Újbudán, a Keveházában” című, projekt kere-
tében. A „Mozdulj rá!” kreativitásversenyt,  „Legyen tiéd 
a könyv!” olvasási versenyt és a „Kis Múzeumbarátok” 
programot adhatják tovább referenciaintézményként.

A Keveháza Utcai Óvoda „Felkészülés a partnerköz-
pontú működés továbbfejlesztésére a Keveháza Utcai 
Óvodában” címmel nyújtotta be pályázatát, és az óvodák 
esetében elérhető maximum összeget, 3 000 000 Ft-ot 
nyert. A projekt szakmai megvalósítására 8 hónap állt 
rendelkezésükre: 2012. március 27. és 2012. november 
26. között. A támogatást szakmai képzésekre, felkészí-
tésekre, szakértői, tanácsadói támogató szolgáltatások 
igénybevételére, tárgyi eszközök beszerzésére, a szak-
mai megvalósítók bérköltségére, az intézmény belső 
szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységeinek 
finanszírozására fordították.

A Palánták Óvoda „Felkészülés a Palánták Óvodában 
folyó korszerű nevelési gyakorlat hatékony átadására” 
címmel pályázott, és 3 000 000 Ft-ot nyert. A projekt-
megvalósítási időszaka 2012. március 20-ától 2012. no-
vember 20-áig tartott. A nevelőtestület tagjai a pályázati 
projekt keretében 776 óra képzésben vettek részt, mely 
képzések segítségével sikerült felkészülniük a referen-
ciaintézményi szolgáltató szerepre.
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Mikulás-napi előadás  
a Karinthyban
A gonosz boszorka csak úgy válhat ragyogó szépségűvé, ha sok-sok szeretetet 
kap a gyerekektől. Ezt egy módon érheti el, ha a Mikulás helyett idén ő adja 
az ajándékokat. Épp ezért a Rossz Manócskával kitervelik, hogyan vegyék át 
a Mikulás helyét, hacsak a Jó Manócska ki nem talál valami furfangosságot a 
gyerekekkel együtt.

Erről szólt a Mentsük meg a télapót! című darab, amelyet december 7-én mu-
tattak be a Karinthy Színházban hátrányos helyzetű kerületi óvodásoknak és 
kisiskolásoknak. Az előadásra és az azt követő kézműves foglalkozásra a jegye-
ket az önkormányzat vásárolta meg az Újbudai Humánszolgáltató által javasolt 
kicsiknek és szüleiknek.

A karácsony élmé-
nye valami állan-
dóságot, stabilitást 
jelent a rohanó és 
folyton változó hét-
köznapokban.
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EMBERKÖZEL
„A Mikulás-falu”
A németországi Schwäbisch Gmünd mellett van egy Weiler in den 
Bergen nevű kis falu, amely lakossága még az ezer főt sem éri el. A 
bennük lévő szeretet viszont annál nagyobb. Az adventi időszakban 
mindig gyűjtést szerveznek, hogy egy távolabbi vidék nehéz helyze-
tű családjain segítsenek, és ajándékok kerüljenek a fa alá. Afrika és 
Románia után idén Magyarországra, azon belül is az újbudai Kos-
suth Lajos Gyermekotthonra esett a választásuk. 

Nem véletlenül. Ugyanis a kis község iskolájának munkaközösségi 
vezetője, a kerületből származó Fischer Zsófia azért ajánlotta az in-
tézményt a többiek figyelmébe, mert személyes tapasztalatai vannak 
az ott folyó szakmai munkáról. Fontos tényező volt a döntésnél az 
is, hogy az elmúlt években semmilyen visszajelzést nem kaptak a 
fogadtatásról, és szerették volna, ha valaki elmondja nekik, milyen 
örömet okozott meglepetésük a kicsiknek.

A gyűjtést a helyi iskola diákjai szervezték, de mivel az összlét-
szám nem haladja meg a hatvanat, aki tehette, két vagy három cso-
magot is összeállított, hogy mind a kilencvenöt kis lakónak jusson 
ajándék a karácsonyfa alá. Zsófia december 6-án kelt útra család-
jával, hogy személyesen adja át a csomagokat a csöppségeknek, és 
elmondhassa a többieknek, milyen nagy volt a gyermekek öröme.

Hatvanéves  
az Ádám Jenő

Az Ádám Jenő Általános Iskola egész héten színes programokkal 
ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. A jubileum alkalmából ün-
nepélyes emlékhangversenyt tartottak a Stefánia Palotában dec-
ember 14-én. Az évforduló kapcsán Rétvári Bence közigazgatási 
államtitkár iskolatörténeti kiállítást nyitott meg az intézményben. 
Az egyik osztálytermet az elmúlt 60 év különböző, iskolához kötő-
dő emléktárgyaival, eszközeivel, tankönyveivel rendezték be, de a 
kiállítási tárgyak között régi tévéket, rádiókat, bőr korcsolyacipőt, 
walkmant, diavetítőt és perselyeket is találhatunk.

Iskolai ünnepséggel folytatódott a rendezvénysorozat december 
12-én délelőtt. Az emlékfalnál „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd 
a jövőnek” idézet alatt gyűltek össze az intézmény diákjai. Hoff-
mann Tamás köszöntőjében Márai Sándor szavait idézte „Van, aki 
stopperórával kezében él, minduntalan célok felé rohan és a másod-
perceket számlálja. Mások úgy élnek, mint egy fa, nagyon lassan 
és szívósan, s tudják, hogy még sok, sok idejük van, évtizedek”. 
– A hagyományokat hűen követi, és a korszellemnek megfelelően 
további értékeket ad hozzá. Lassan növekszik és gyarapodik – fűzte 
hozzá a polgármester, és feltűzte a jubileumi év tiszteletére készült 
emlékszalagot az iskola zászlajára, majd az Üzenet egykori isko-
lámba címmel meghirdetett vers- és prózaíró pályázat győzteseinek 
átadta az okleveleket.

Jeles évfordulókon tradíció az iskolában emléket hagyni az utó-
kornak. Az 55 éves évfordulón 55 darab ötös dolgozat került a „jö-
vőkapszulába”. Ezek mellé most az iskola fényképét, a pályázatra 
készült győztes verseket és az iskolaújság jubileumi számát helyez-
ték el.

Kalandos karácsonyi ünnepség
A kerületünkben található eXbox Action Park beltéri 
kalandpark felajánlásának hála december 21-én meg-
rendezik a Nem Adom Fel Alapítvány munkatársai, 
önkéntesei és gyermekeik számára a dolgozók családi 
ünnepségét.

Az alapítvány mintegy 150 munkatársat és egész év-
ben állhatatos önkéntes munkát végző segítőt lep meg 
ezzel a rendezvénnyel. A meghívottaknak alkalmuk 
lesz kipróbálni a kalandparkban található beltéri drót-
köteles kalandpályákat, mászófalat, palánkfocipályát, 
valamint gördeszkázási és görkorizási lehetőséget.

A Nem Adom Fel Alapítvány vallja, hogy „Mindenki 
elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen”. Céljuk, 
hogy a társadalom valamilyen okból hátrányos hely-
zetű tagjait abban támogassa, hogy önmagukban bízó, 
önálló, a saját és a társadalom jövőjéért tenni akaró 
emberekké váljanak.

Az eXbox Action Park és Újbuda Önkormányzata 
közti együttműködésnek köszönhető a Nem Adom Fel 
Alapítvány karácsonyi rendezvényének helyszíne.

(X)

Mikulásgyár 
ötödször
A Gyermekekért XI. Alapítvány már ötödik 
éve szervez ajándékgyűjtést Újbuda sze-
génysorú gyerekei számára. Idén december 
5. és 8. között, a Kelenföld Városközpont-
ban felállított Újbudai Mikulásgyár sátrában 
várták a segíteni szándékozók adományait.

Surányi Ilona, a közhasznú alapítvány kuratóriumi 
elnöke elmondta, minden évben nagyon sikeres az 
Újbudai Mikulásgyár, annak ellenére, hogy a gaz-
dasági válság egyetlen háztartást sem kímél. Az 
összegyűjtött ajándékokat, melyek lehettek köny-
vek, gyerekruhák, taneszközök vagy akár játékok, 
korcsoport szerinti kis csomagokká alakítják, és a 
gyermekek számára rendezett karácsonyi ünnep-
ségen névre szólóan osztják majd ki.

 – A helyi lakosok szinte már hazajárnak ide, na-
gyon sok ajándékot sikerült összegyűjteni, noha 
csak négy napig tartott az akció, míg korábban 
egy hétig. 

Az Újbudai Humánszolgáltatóval közösen ren-
dezik meg az alapítvány karácsonyi ünnepségét 
december 20-án, ahol az adományokat kiosztják, 
így közel 60 család karácsonyát teszik boldo-
gabbá. – A felajánlások egy kisebb részét pedig 
a kárpátaljai Mezővári község magyar iskolájá-
nak küldik – hangsúlyozta az alapítvány elnöke, 
hozzátéve: – Ide főleg magyar nyelvű könyveket, 
ifjúsági regényeket, rengeteg iskolaszert, vala-
mint társasjátékot visznek. Az adomány harmadik 
részét, a felnőtt ruhaneműket a kerület csökkent 
munkaképességű dolgozóinak ajánlották fel – 
mondta végül.

„Csak együtt lehetünk győztesek”
Hogyan röplabdáznak a mozgássérültek, milyen a „vak bocsa”, vagy hogyan érzékeli a külvilágot egy autista? A 
többi közt ezekkel ismerkedhetett meg háromszáz kisiskolás a Jobb Velünk a Világ! rendezvénysorozaton belül 
egy újbudai érzékenyítő rendezvényen a Fogyatékos Emberek Világnapján. 

Magyarországon 600 ezer fogyatékos ember él, integrációju-
kat már iskolás korban érdemes elkezdeni. Az eseményt Áder  
János köztársasági elnök nyitotta meg.

– Olyan dolog miatt vagyunk itt, amiben nincs győztes és le-
győzött, amiben csak együtt lehetünk győztesek – fogalmazott 
az államfő azután, hogy Lázár Ervin a hangyáról és a majom-
ról szóló meséjét elevenítette fel a részt vevő általános iskolá-
soknak. – Nekünk azt kell ma itt megmutatnunk, hogy ki-ki a 
maga mércéje szerint lehet ügyes, sikeres, eredményes. És gaz-
dagíthatja ügyességével, eredményeivel, sikerével a többieket, 
a közösséget. Mindenkinek helye és feladata van a világban. 

Minden élet érték – tette hozzá Áder János. Erős hangok, bán-
tó fényhatások, stresszes környezet – így mutatták be az 5–6. 
osztályos tanulóknak azt, hogyan érzékeli egy autista ember a 
külvilágot. Emellett bekötött szemmel egy akadálypálya vé-
gigjutásán, ülőröplabda meccsen, jelnyelvi játékokon keresztül 
ismerhették meg a látás-, mozgás-, hallássérült és értelmükben 
akadályozott emberek életét a diákok.

A Fogyatékos Emberek Világnapján tizenegy civil szervezet, 
valamint Újbuda Önkormányzata és iskolák fogtak össze annak 
érdekében, hogy a kerületi gyerekeknek személyes tapasztala-
tuk legyen a sérült emberekről, elősegítve elfogadásukat.

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze meg 
galériánkat!
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Vállalatirányítási rendszerek
 A legtöbb cég életében jelentős előrelépésnek számít, amikor az adminiszt-
rációhoz már nem elég egy Excel tábla, hanem komolyabb informatikai 
rendszerre ruháznak be. Több alkalmazott, esetleg több üzlet esetén egyre 

fontosabbá válik az üzletvitel pontosabb követése, tervezése, a vá-
sárlói trendek megállapítása. 

De vajon mikor dönt ma egy cég vállalatirányítási rendszer be-
vezetése mellett? A tapasztalat szerint sajnos csak akkor, amikor 
már ennek a hiánya ennek a hiánya komolyan akadályozza a mű-
ködését. Meg kell vizsgálni, milyen 
területeken nyújt előnyt, hogyan já-
rul hozzá a hatékonyság növeléséhez 
az adott vállalkozás esetében. 
Olyan cégeknél érdemes 
megfontolni a vállalatirá-

nyítási rendszer bevezetését, ahol 
nagy készlet, árumozgás van, ahol 
a forgalom folyamatosan növekszik.

A Haszonkulcs legutóbbi adásában 
a vállalatirányításról és azt támogató 
informatikai rendszerekről láthattak 
példákat nézőink.
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FŐVÁROSI HÍREK

HASZONKULCS

A Haszonkulcs
korábbi műsorai 

megtekinthetők a 
www.ujbudamedia.hu 

oldalon.

Olvassa be 
telefonjával a 
QR-kódot, és 
nézze meg a 

műsort!

18 igen, 12 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el a Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat 
2013-as költségvetési koncepcióját. Budapest pénzügyi pozícióját javíthatja, hogy jövőre módosul az 
iparűzési adó alapjának számítása, bevezetik a közműadót, és az állam várhatóan átvállalja a fővá-
ros adósságainak 40 százalékát. Utóbbinak köszönhetően a 21 milliárdra tervezett adósságszolgálat, 
vagyis a hitelek után fizetendő kamat jelentősen csökkenhet. A fővárosi közösségi közlekedés műkö-
dési forrásigénye jövőre 142,2 milliárd forint lesz, ebből 69 milliárd fedezhető a jegyárbevételekből. 
Az előterjesztés leszögezi: e forráshiány kezelése elengedhetetlen feltétele a 2013-as egyensúlyos 
büdzsé megteremtésének, ez ügyben folynak a tárgyalások a kormánnyal.

Ellenszavazat nélkül döntött a Közgyűlés arról, hogy a villamos és trolibusz járműbeszerzési 
projekthez 288 millió forint önrészt biztosít. A beruházás részeként 37 villamost és 24 trolibuszt 
szerez be a főváros, három remízt korszerűsítenek, valamint átépítik a peronokat a budai fonódó 
villamosberuházáshoz kapcsolódóan a Szent Gellért tér és a Kelenföldi pályaudvar, valamint a Déli 
pályaudvar és a Savoya park között. A projekt költségeinek 99,33 százalékát uniós támogatásból 
fedezik. A járműbeszerzési tender január elején kiírható, a főváros 2015 végéig fel tudja használni a 
beruházáshoz biztosított forrásokat.

Továbbjavul a Duna vízminősége Budapesten a csepeli szennyvízcsatornázás keretében megépült és 
december 7-én átadott új létesítményeknek köszönhetően. A megvalósult fejlesztéssel Csepel – eddig 
tisztítatlanul a Dunába ömlő – szennyvize a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül. 
Az új berendezéseket az indítógomb megnyomásával Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és  
Németh Szilárd, Csepel polgármestere hozta működésbe.

A Fővárosi Kéményseprőipari Kft. által készített díjmódosítási javaslat és a Közgyűlés döntése sze-
rint az infláció mértéke alatt, átlagosan 4,5 százalékkal emelkednek a kéményseprési díjak Buda-
pesten jövőre. Elfogadták a kegyeleti közszolgáltatási díjak nettó 4,2 százalékos emelését is, illetve 
határoztak arról, hogy az ingatlantulajdonosok nagyobb részét érintő, az ivóvízfogyasztáson alapuló 
folyékony hulladék gyűjtésének és elszállításának díja nem változik, köbméterenként 337,7 forint 
plusz áfa marad.

December 1-jétől elszállítják a budapesti közterületekről azokat a szabálytalanul parkoló vagy üzem-
képtelen gépkocsikat, amelyek akadályozzák a közösségi közlekedést. Az 5000-től 50 000 forintig 
terjedő szabálysértési bírság megfizetése mellett a gépjármű tulajdonosának számolnia kell az elszál-
lítási költségek megfizetésével is, amely a fővárosban jelenleg 20 000 forint alkalmanként. Ehhez a 
díjtételhez kapcsolódik még a gépjármű őrzése és tárolása, mely 1200 forint naponta. A szabálytala-
nul parkoló gépjárműveket a XVIII. kerület, Gerely u. 1/A szám alatti telephelyre viszik.

Közmeghallgatás

Még nincs döntés a Dayka 
Gábor utca megnyitásáról

Közmeghallgatást tartott a hivatal nagytermében Újbuda Önkormányzata, ahol a polgárok feltehették kérdéseiket 
a kerület vezetőinek. A legnagyobb ellenállást a Dayka Gábor utca esetleges megnyitása váltotta ki.

A felháborodott lakók sora azért szólalt fel, mert szerintük az 
utca megnyitásának ötlete beláthatatlan mértékű forgalom-
növekedést, ezáltal pedig jelentős zaj- és levegőszennyezést 
vonna maga után. A tiltakozók azt szerették volna megtudni, 
leállítja-e a beruházást a polgármester. A jelenlévők elsősorban 
a zöld területek tervezett beépítése miatt emeltek szót, hiszen 
az utca környékén körvonalazódó közlekedésracionalizálási fo-
lyamat fakivágásokat tenne szükségessé. 

Büki László városüzemeltetési igazgató válaszában elmondta, 
több száz aláírás érkezett az utca megnyitása mellett és ellen 
is, az ő dolguk, hogy kivizsgálják, mely a kerület és a lakók 
érdekeit leginkább szem előtt tartó megoldás. A felvetésekre 
reagálva elmondta, még rengeteg szakhatósági vizsgálat, töb-
bek között környezeti hatástanulmány és közlekedési vizsgálat 
szükséges ahhoz, hogy döntést hozzanak az ügyről. Amennyi-
ben ezeken rosszul szerepel a koncepció, felfüggesztik a terve-

zési folyamatot. Az is elhangzott, hogy Újbuda Önkormányzata 
az itt lakók közlekedési problémáit szeretné megoldani, és nem 
támogatja, hogy keresztirányú forgalom induljon meg az érin-
tett útszakaszon. 

A közmeghallgatáson a Szivárvány Óvoda felújítása érdeké-
ben is felszólaltak a lakók, akik szerint tavasztól őszig porfel-
hőben játszanak a gyerekek az udvaron, és az épület állapota 
is kívánnivalót hagy maga után. Molnár László alpolgármester 
jelezte, a szakhatóságok rendszeresen ellenőrzik a játszóterek 
biztonságát, a polgármester azonban elismerte, hogy az intéz-
mények udvarai nem követték a kerületi játszóterek gyors fej-
lődését.

Az Irhás-árok lakói ezúttal sem voltak maximálisan elégedet-
tek, annak ellenére, hogy a Főváros csatornafejlesztési projekt-
je befejeződött. A gyerekes családok számára is biztonságos 
járda megépítése ugyanis még várat magára.

Kelenvölgyi fórum
A közlekedés volt a fő témája annak a lakos-
sági fórumnak, amelyet november 30-án 
tartottak a Kelenvölgyi Közösségi Házban. 
Az esemény házigazdája Endrődi József, a 
körzet önkormányzati képviselője volt.

A vasútfelújítással kapcsolatban Rozsi Gábor, a 
NIF Zrt. képviselője vázolta az átalakítás jelenle-
gi állását. Az ígéret szerint 2013 nyarára teljesen 
befejeződnek a munkálatok, utána már csak terep-
rendezés lesz.

Tóth Attila, a TP-Terv Kft.-től a Kelenvölgy 
közlekedési terhelésének csökkentésére indult 
projekt részleteit ismertette. A tervezés jelenlegi 
állása szerint a Bazsalikom, a Kecskeméti József, 
az Alabástrom és a Duránczi utcát érintenék az 
egyirányúsítások, a Gépész utca maradna kétirá-
nyú.

Az egyirányúsított utcákba nem terveznek fek-
vőrendőrt. A koncepció szerint a forgalmat az 
lassítaná, hogy váltakozva, a jobb és a bal olda-
lon szakaszosan festénék fel a parkolóhelyeket. 
A buszjáratok problémáinak megoldásával kap-
csolatban Somodi László, a BKK képviseletében 
válaszolt a lakók kérdéseire.

Intézményi 
átadásról 
határoztak
A kerületi képviselő-testület rendkívüli ülé-
sen határozott a köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vételével összefüggő in-
tézményi átadás-átvételről. A megállapodás 
értelmében Újbuda Önkormányzata átadja 
a működéshez szükséges dologi és egyéb 
eszközöket a fenntartónak, de hivatali dol-
gozók is átkerülnek az állami rendszerbe.

– Olyan döntést hoztunk meg, amire törvényi és 
jogszabályi kötelezettségünk van – közölte az 
ülés után Hoffmann Tamás polgármester. Az esz-
közöket az állam által létrehozott Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak (KIK) adja át 
az önkormányzat. A szervezet fogja gyakorolni a 
szakmai felügyeletet az iskolák fölött, az intéz-
ményfenntartás azonban a kerület feladata ma-
rad. Az átadás-átvétellel az eddig önkormányzati 
alkalmazásában álló, oktatásban dolgozó hivatali 
dolgozók közül is többen átkerülnek a KIK állo-
mányába.

Olvassa be 
telefonjával a 
QR-kódot, és 
nézze meg a 

videónkat!
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Hogyan készülünk Jézus Krisztus születésének ünnepére?

Várakozásunkon 
felül válaszoltak 
a kerületi cégek 
úgy, hogy sokan 
még a nevük 
mellőzését is 
kérték.

Szenteste mi lesz Önöknél az ünnepi menü?

János:  – A feleségem minden évben 
hagyományosan pontyból és harcsából 
készít halászlevet. A főétel rántott hal 
és töltött paprika lesz, desszertnek 
pedig mákos és diós bejglit eszünk 
szenteste.

Endre: – Már nagyon várjuk a kará-
csonyi menüt! Ha jól tudom, rántott 
húst és töltött káposztát készít a nejem, 
de lesz halászlé is, viszont azt csak 
én és a legnagyobb fiam szeretjük, jó 
csípősen!
 

Erika: – Nálunk a gyerekek kedvence lesz 
az ünnepi vacsora, azaz rántott hal majo-
nézes krumplival. Szenteste nem főzök 
levest, mert akkor nagy a sürgés-forgás, 
másnap azonban készítek finom húslevest 
vagy tárkonyos ragulevest.

Zsuzsa: – A karácsonyi időszakban házi 
forralt bort és puncsot készítek, hogy 
jobb legyen a hangulat. Épp el kell majd 
utaznom Olaszországba, de 24-én este 
már itthon leszek. A párom készít nekem 
meglepetésvacsorát, egy finom sült kacsá-
nak vagy csirkének örülnék a legjobban.

Ákos: – Előételnek lazacpástétomot, főételnek 
birsalmás-baconos pulykát, desszertnek pedig 
csokoládés fatörzstortát készít a feleségem. Amíg 

ő a konyhában tüsténkedik, én a 
gyerekekkel játszom.

Kisdiákok ajándékozták  
meg az időseket
Karácsonyfadísz-készítő versenyre invitál-
ta Újbuda Önkormányzata a kerületi kisis-
kolásokat, az elkészült művekkel pedig az 
idősklubok lakóit örvendeztették meg. Ám a 
diákok sem maradtak ajándék nélkül, ők érté-
kes könyveket és társasjátékokat vehettek át 
a hivataltól. A vidám kerületi akciót Nagyné  
Antal Anikó képviselő kezdeményezte, aki 
arról számolt be, a gyerekek olyan igényes 
és szép díszeket készítettek, hogy az üzletek 
polcain is megállnák a helyüket. A képviselő 
hozzátette: nagyon sok olyan idős ember él a 
kerületben, akinek nincs unokája, vagy távol 
élnek a gyermekei, karácsony táján pedig min-
denki örül, ha gondolnak rá.

Gyűjtés a gyermekotthonnak
Az Újbuda TV is igyekezett hozzájárulni a 
karácsonyi ajándékozáshoz, ezért meghir-
detett egy ajándékgyűjtést a hátrányos hely-
zetű gyermekeknek. Várakozásunkon felül 
válaszoltak a kerületi cégek úgy, hogy so-
kan még a nevük mellőzését is kérték. Tóth  
Zoltán András, a Média 11 Kft. ügyvezetője a 
stábtagokkal közösen ajánlotta fel és adta át a 
szép számmal összegyűlt aján-
dékokat a Kossuth Lajos Gyer-
mekotthon és Általános Iskola 
nebulói számára.

A felajánlások között voltak 
egészség-ápolási cikkek, külön-
böző játékok, valamint az isko-
lához szükséges kellékek, de ér-
kezett még háromszáz nyalóka 
is, amit a cég a későbbiekben kíván átadni az 
oktatási intézménynek. A tévés kezdeménye-
zés mellé állt a Vöröskereszt budai szerve-
zete is, és megajándékozta a gyermekotthon 
95 lakóját. Nagy Tibor, a Vöröskereszt helyi 
részlegének vezetője elmondta: szaloncukrok 
és más meglepetések mellett egy nagyobb él-
ménnyel is készülnek: elhoznak a gyermekott-
hon udvarára egy versenyautót, illetve annak 
versenyzőit is, akikkel a gyerekek kipróbálhat-
ják a járműveket és a száguldást. Dóka Rita, 
a gyermekotthon vezetője elmondta, nagyon 
megható, hogy ennyire sok támogatást kaptak, 
és kérte, a karácsonyi ünnepségre is jöjjenek 
el az adományozók. A kezdeményezés mellé 
állt Junghausz Rajmund önkormányzati kép-
viselő, aki néhány héttel ezelőtt hirdette meg 
saját kezdeményezését szintén a gyermekott-
hon támogatására.

A Kenderes Idős Klub is ünnepelt
Karácsonyi ünnepséget rendezett tagjai szá-
mára a Kenderes Idősek Klubja. A klubhelyi-
ségben elsőként karácsonyi dalokkal hango-
lódtak rá az ünnepre, majd Hoffmann Tamás 
polgármester is megérkezett feleségével, hogy 
átadják a szépkorúaknak az ajándékokat, a 
Karácsonyfadísz-készítő verseny egyedi al-
kotásait. A klub vezetője, Radványiné Ignác 
Szilvia elmondta, az Újbudai Szociális Szol-
gálat klubjaiba nagyon sok olyan idős ember 

jár, akinek ez jelenti az egyetlen lehetősé-
get arra, hogy másokkal találkozzon. – A 
„családpótló” társaságok viszont nagyon 
jól működnek, mindenki ragaszkodik az 
itteni barátaihoz – tette hozzá.

Betlehemi műsor  
a Montághban
A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda 
és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
igazgatója, Györeiné Boross Csilla el-
mondta, idén az értelmileg akadályozott 
tanulóik részlege (mindig más részleg 
játszik el egy darabot) készül egy betle-
hemi műsorral a karácsonyi összejövetel-
re. Az előadásban 10–15 gyermek vesz 
részt. Az igazgató asszony arra is kitért, 
hogy – már hagyományosan – a gyerekek 
adventi naptárt is készítettek, mindegyik 
csoport másmilyet, és lehetett szavazni, 
kinek melyik tetszett a legjobban. A kará-
csonyfa-díszítéséről szólva Boross Csilla 
hozzátette: a gyerekek a fára akasztható 
díszeket maguk készítik el kézműves fog-
lalkozásokon.

Nagycsaládosok karácsonya
Idén is a Csíki-hegyek Utcai Általános 
Iskola tornaterme adott otthont a nagy-
családosok karácsonyának, amelyre lap-
zártánk után, december 15-én került sor. 
– A családok átlagosan ötfősek, vannak 
azonban ennél többen is, nem ritka a 7–8 
tagot számláló – mondta el érdeklődé-
sünkre Edelényi Szilvia önkormányzati 
munkatárs. Tavaly nagyjából 300 család 
volt jelen, ami körülbelül 1500 főt je-
lent. A program a múlt évihez hasonlóan 
alakult. A tornateremben egy interaktív 
mesejáték, a Mikulás zenés képesköny-
ve énekeltette meg a gyerekeket külön-
böző karácsonyi dalokkal. A színházte-
remben bábelőadást tekinthettek meg a 
karácsonyozók, míg az iskola ebédlőjé-
ben kézműves foglalkozáson karácsonyi 
ajándékokat készítettek a csemeték. – A 
résztvevőket ajándékcsomagokkal lepték 
meg, melyeket az Önkormányzat állított 
össze, a műsor végén pedig a szponzorok 
által biztosított tombolát sorsolták ki – is-
mertette Edelényi Szilvia.

Baptista cipősdoboz-gyűjtés
A Baptista Szeretetszolgálat szervezé-
sében az ország összes Auchan áruháza 
gyűjtőponttá válik az adventi hétvégéken, 
így a Savoya Parkban lévő is. November 
30-ától három hétvégén át országszerte 19 
áruházban 10–19 óráig lesznek elérhetők 
a gyűjtőpontok. Tehát, aki épp a nagybe-
vásárlását intézi, akár az adományba szánt 
cipős dobozát is leadhatja – tudta meg la-
punk. Fábián Sándor, az Alsóhegy utcai 
Budai Baptista Gyülekezet lelkipásztora 
kérdésünkre a következőt mondta: – Ke-
rületi szinten már közel 12 éve működik 
saját, önálló cipősdoboz-gyűjtésük, és a 
beérkező ajándékokat is magunk osztjuk 
szét. A csomagok célba juttatása úgy tör-
ténik, hogy az önkormányzattal, vagyis 
annak szociális osztályával egyeztetve 
keressük meg a rászo-
ruló családokat, majd 
egy karácsonyi ösz-
szejövetelen adjuk át 
a dobozokat – fogal-
mazott Fábián Sándor.

Vidám este az 
idősekért
A Kelenvölgyi Polgá-
rok Körének Szociális 
és Családsegítő Cso-
portja minden évben 
karácsonyi ünnepség-
gel kedveskedik a vá-

rosrészben gyakran egyedül élő, rászoru-
ló időseknek. A civil szervezet iskolások 
produkcióival és egy gazdagon megrakott 
Mikulás-csomaggal várta a vendége-
ket a Kelenvölgyi Közösségi Házban. A 
Szociális és Családsegítő Csoport önte-
vékeny civil körként rendszeresen szer-
vez ruhavásárokat, illetve rendezi meg a 
szépkorúak ünnepét, valamint az idősek 
karácsonyát. A szervezet elnökhelyettese, 
Frész Ferencné elmondta: sok olyan idős 
él Kelenvölgyben, aki megözvegyülve, 
elmagányosodva éli mindennapjait, és 
gyakran senki sem veszi észre, hogy le-
romlik a fizikai vagy lelki állapota. – Eze-
ken az időseken szeretnénk segíteni ezzel 
a vidám estével – tette hozzá az elnök-
helyettes. Az ünnepségen a Kelenvölgyi 
Általános Iskola énekkara és tánckara lé-

Különböző kerületi közösségek életébe, karácsonyi készülődésük folyamatába 
pillantottunk bele. Láttuk, amint kisdiákok ajándékoztak meg időseket, vagy amint 
Betlehemi műsorral készültek a Montágh tanulói, de mi sem maradtunk tétlenek, 
megpróbáltunk segíteni, és gyűjtésbe kezdtünk, hogy a Kossuth Gyermekotthon kis 
lakóinak boldogabb karácsonyt szerezzünk.
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Ne hagyjuk fel-
ügyelet nélkül a be-
kapcsolt tűzhelyet, 
még annyi időre 
sem, míg elszala-
dunk a boltba.

Hogyan készülünk Jézus Krisztus születésének ünnepére?
„Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában min-
dennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a 

szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához 
ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.” (Pilinszky János)

Elégedetlen eszkimófeleség

– Mondtam, hogy pontyot hozzál, Nanuk!
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ter elmondta: – Nem a fenyőfa adja 
a karácsony lényegét, hanem a sze-
retet, mégis olyan hangulatot képes 
teremteni, mely emeli az ünnepet, 
ezért hivatalunk ily módon szeretne 
hozzájárulni ahhoz, hogy olyan csa-
ládok otthonába is kerüljön fa, ame-
lyek nem tudnák azt megvásárolni. 
A fenyőfák árából befolyt összeget 
a Vicus Alapítványnak ajánlja fel a 
hivatal, hogy még hatékonyabbá te-
gye az ott végzett szociális segítség-
nyújtást.

Kerületi tűzoltók  
figyelmeztetése
Soha ne ringassuk magunkat abba 
a tévhitbe, hogy „velünk ez nem 
fordulhat elő”! A közelgő ünnepen 
az adventi koszorú számos otthon 
dísze. Meghitt hangulatot biztosíta-
nak az égő gyertyák, de ne felejtsük 
el: nyílt lángot használunk! Soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül, még rö-
vid időre sem! A csonkig égő gyer-
tya, szinte biztosan tüzet okoz! Ha 

nyílt lángot hasz-
nálunk (gyertya, 
adventi koszo-
rú, csillagszóró 
stb.), és kisgyer-
mek tartózkodik 
a helyiségben, 
egy pillanatra se 
hagyjuk magára, 

mert a láng táncoló fénye biztosan 
felkelti a figyelmét, játékszerként 
tekint rá. Csak olyan elektromos be-
rendezést használjunk, ami rendel-
kezik forgalomba hozatali engedély-
lyel. A dekorációs céllal alkalmazott 
világító eszközöket minden esetben 
válasszuk le a hálózatról, mielőtt 

elmegyünk otthonról. Ne hagyjuk 
felügyelet nélkül a bekapcsolt tűz-
helyet, még annyi időre sem, míg 
elszaladunk a boltba vásárolni. A 
tűzhelyen hagyott étel is képes tüzet 
okozni. A fenyőfa az ünnepek alatt a 
meleg lakásban egyre jobban kiszá-
rad, gyantatartalma miatt pedig egy-
re gyúlékonyabbá válik. Az ünnepek 
utáni „utolsó csillagszórógyújtás” 
rendkívül sok esetben okoz tüzet. 
Lehetőleg kerüljük a fa közvetlen 
környezetében a gyertya és a csil-
lagszóró használatát.

Közlekedési változások  
decemberben
A decemberi hétvégéken a munka-
nap-áthelyezések, valamint az ün-
nepek közeledtével megnövekvő 
forgalom miatt hétvégenként a meg-
szokottnál sűrűbb menetrend szerint 

közlekednek a budapesti közösségi 
közlekedés járatai. Az év végi ünnep 
körüli zavartalan pihenés érdekében 
decemberben két munkanap-áthe-
lyezés is volt. Így december 24., 
hétfő,  illetve december 31., hétfő 
szabadnap. E napokon a BKK által 
üzemeltetett közterületi parkolóhe-
lyeken nem kell fizetni a parkolásért. 
A karácsonyt megelőző hétvégék 
várhatóan megnövekedő utasforgal-
mához igazodóan sűrítenek egyes 
járatokat, illetve szóló autóbuszok 
helyett nagyobb befogadóképessé-
gű csuklós autóbuszokat indítanak 
egyes villamos-, trolibusz- és autó-
buszjáratokon. December 22–23-án, 
szombat-vasárnap sűrűbben közle-
kedik a 4-es, a 6-os, a 18-as, a 47-es, 
a 49-es, az 50-es és a 61-es villamo-
sok, a 80-as trolibusz, valamint az 
58-as autóbusz is.

pett fel, de operettslágerek és kórusművek is 
elhangzottak a színpadon.

Adományok Dévára
A Szent Imre gimnazistái idén karácsonykor 
is segítenek a dévai árváknak, ezért ismét 
cipősdoboz-akciót hirdettek. A diákok min-
den osztályból párokat (vagy esetleg hármas 
csoportokat) alkottak, és így készítettek aján-
dékdobozokat. Tartalmuk bármi olyan apróság 
lehetett, ami karácsonykor örömet szerezhet. 
Az ötödikesek az általános iskola első osztá-
lyosainak (7–8 éveseknek) készítettek ajándé-
kokat, a hatodikosok a második osztályosok-
nak és így tovább. A meglepetéseket december 
4-étől 6-áig lehetett leadni a Teaházban. Az 
összegyűlt négyszáz csomagot decemberben, 
Parajdon adják át Csaba testvér „védencei-
nek”.

Kedvezményes fenyővásár
Fenyőfavásár várta az érdeklődőket decem-
ber 14-én, pénteken a kerület több helyszínén. 
Többek közt Gazdagréten, Lágymányoson 
és a Feneketlen-tónál is rászorultság alapján, 
500 forintért szerezhették be a fenyőket. Az 
Újbuda Önkormányzata által magyar ősterme-
lőtől megvásárolt fenyőfákat azon személyek 
vehették meg kedvezményesen, akik a kerü-
letben élnek és valamilyen szociális juttatás-
ban részesülnek. Molnár László alpolgármes-
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KÖZÖSSÉGI 
PROGRAMOK
December
19. 18.30 HaTEha Szerda – adatközlők Erdély-

ből. Fonó Budai Zeneház, 1116 Budapest, Sztregova u. 3. 
Telefon: 206-5300

21. 17.00 Tekergő gyerektáncház a Felvonó együttessel. 
Fonó Budai Zeneház

 20.00 Berka és a Felvonó zenekar táncháza. Fonó Budai 
Zeneház

22. 10.00 Muzsikás Gyermek Karácsony. FMH. Tíz órakor a 
Karácsonyi Kézműves Műhely Gerencsér Valéria foglalkozásve-
zetővel, fél tizenegytől Littner Anita és Bejczi Bálint vezetésé-
vel gyerektáncház, majd fél tizenkettőkor a Maszk Bábszínház 
Betlehemi történet című előadása várja a kicsiket.

27. 20.00 Hobo-karácsony – Hobo Klub évzáró. Fonó Budai 
Zeneház

28. 20.00 Both Miklós Folkside Project, Magyar Vista 
Social Klub concert. Fonó Budai Zeneház

29. 20.00 Balázs Elemér Group: Magyar népdalok, km.: 
Herczku Ágnes, Ferenczi György és a Rackajam. Fonó 
Budai Zeneház

30. 20.00 Dzsessz előszilveszter: Balázs József Trió, Dresch 
Quartet, vendég: Borbély Mihály és Geröly Tamás. 
Fonó Budai Zeneház

31. 20.00 Hagyományos Folk szilveszter. Fonó Budai Zene-
ház

ZENE
December
19. 17.00 Operakarácsony. Albertfalvi Kö-

zösségi Ház, 1116 Budapest, Gyékényes utca 
45–47. Telefon: 204-6788

 Shantel & Bucovina Club Orkestar (DE). A38 Hajó, Petőfi 
híd budai hídfő. Telefon:  464-3940 

22. 19.30 Muzsikás Együttes karácsonyi koncert. TEMI 
Fővárosi Művelődési Háza, 1119 Budapest, Fehérvári út 47. 
Telefon: 203-3868

28. 19.30 Moha Jazz Fridays with Oláh Kriszián Trio. A 
belépés ingyes! MOHA Kávéház és kultúrtér, 1114 Budapest, 
Bartók Béla út 11–13. Telefonszám: 209-0658

 Bonobo (UK). A38 Hajó
29. Anti Fitness Club 10. születésnapi koncert. Barba Negra 

Music Club

SZÍNHÁZ
November 
21. 14.00 Mátyás Király születése napja – 

Meseszínház. Fonó Budai Zeneház
 17.00 Koldus és királyfi. Karinthy Színház, 1115 Budapest, 

Bartók Béla út 130. Telefon: 203-8994

22. 19.00 Lovagias ügy. Karinthy Színház
23. 19.00 Örkény István: Tengertánc. A monodrámát szín-

padra viszi: Lukács József színművész. Gazdagréti Közösségi 
Ház, 1118 Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253 

24. 20.00 Bányavakság – Bemutató. Szkéné Színház, 1111 
Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület, II. emelet. Telefon: 
06/20/384-6049

25. 20.00 Kaisers Tv, Ungarn. Szkéné Színház
 20.00 Fejlesztés Alatt Q: Dominó. MU Színház
26. 15.00 Mikszáth Kálmán: Szent Péter Esernyője („Vera” 

ifjúsági bérlet 1. előadás) Karinthy Színház
 20.00 Kaisers Tv, Ungarn. Szkéné Színház
27. 15.00 Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai. Karinthy 

Színház
29. 19.00 Vámos Miklós: Marilyn Monroe Csodálatos Halá-

la. Karinthy Színház
 20.00 Szutyok (angol felirattal/with english subtitles). 

Szkéné Színház
30. 19.00 Büszkeség és balítélet. Karinthy Színház
 20.00 Majomtőr. Szkéné Színház

FILM 
December 
19. 19.00 Querelle, szerződés az ördög-

gel (Rainer Werner Fassbinder, 1982, 
120’). Belépő: 500 Ft. MOHA Kávéház és 
kultúrtér, 1114 Budapest, Bartók Béla út 11–13. Telefon:  
06/70/238-7583

20. 19.00 4 hónap, 3 hét, 2 nap (román, Cristian Mungiu, 
2007, 113’). Belépő: 500 Ft. MOHA Kávéház és kultúrtér

27. 19.00 Kandahár (iráni, Mohsen Makhmalbaf, 2001, 81’). 
Belépő: 500 Ft. MOHA Kávéház és kultúrtér

TÁNC
December
21. 20.00 Duda Éva Társulat: Daradar! MU 

Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. 
Telefon: 209-4014

22. 11.00 Tengertánc – Táncköltemény gyerekeknek és 
szüleiknek Szalóki Ági dalaival. Jegyár: 1000 Ft. Művé-
szetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. Telefon: 
555-3001 

 20.00 Duda Éva Társulat: Daradar! MU Színház
29. 19.00 FMH Évzáró Táncház pezsgővel és a Balkán 

Hangjával. FMH
 Az este során fellépnek az FMH zenekarai: a Csürrentő mold-

vai, a Falkafolk balkáni, a Greenfields ír és a Csobán csángó 
együttes, valamint a Balkán Hangja Egyesület meghívott 
zenekarai: fellép és táncházat is tart a Trakija, a Mydros, a 
Dejszan és a Zora zenekar, valamint egy meglepetés-zenekar 
is, amely hajnalig szórakoztatja a közönséget, nem csak a 
hagyományos balkáni táncházas muzsikával.

Színes fénykarikák
Első nap a 2013-as járaton. Hajnal van, a lány mögött egy 
áttáncolt éjszaka, előtte az Ismeretlen. Tabula rasa. Bátor 
fogadalmak, amelyeket idén sem fog betartani. „Nem ettem 
lencsét” – gondolja, és fázósan összehúzza magán a kabátot. 
Divatos csizmája kopog a járdán. Lelassít, mikor meglátja a 
buszmegállót. Nem áll ott senki. Forogni kezd körülötte a vi-
lág, szájában kesernyés íz. Macskajaj. Ennyit arról, hogy új 
év, új élet.  

Behunyja a szemét. A becsukott pillák alatt színes fényka-
rikák kergetőznek. Kislány korában játszott mindig ilyet, ha 
nem tudott elaludni. Csak nyitott szemmel volt félelmetes a 
sötétség.

Megérkezik a busz. A lány felszáll. Kevés az utas. Másnapos 
kamaszok egymás vállának dőlve, elöl pedig egy hajléktalan. 
Orrfacsaró bűzt áraszt. A lány leül, és rápillant a szemközti 
ülésre. Üres. Elmosolyodik, eszébe jut egy régi szilveszter. 
Négyen ültek egymás ölében a buszon, visítva röhögtek, a so-
főr még rájuk is szólt. Viccelődés, nevetés idén is volt. Repült 
a konfetti, durrogtak a petárdák, üvöltött a zene. Éjfélkor a 
Himnusz, majd a szokásos koccintás. Puszi, ölelés, önfeledt 
fogadkozások. Leszokok a cigiről, leteszem a jogsit, nem szó-
rom a pénzt... A lány a zsebébe nyúl, aprópénz csörög benne. 
„Oda kellene adni a csövesnek” – gondolja, de nem mozdul. 
Pedig megfogadta, hogy… Vagy csak a pia beszélt belőle?  

Kinéz az ablakon. Még mindig zúg a feje. Nem szereti a 
szilvesztert, a kötelező, izzadságszagú bulikat, a kijózanító 
másnapot. Legszívesebben otthon maradna, magára húzná a 
paplant, és csendesen elbúcsúzna az óévtől. Álomba szende-
rülne, és reggel frissen, tiszta fejjel ébredne. Akkor 
komolyan megfogadná, hogy idén minden másképp 
lesz, jobb emberré válik, megeteti a kóbor macská-
kat, elpakol maga után, többet sportol, összeszed egy 
normális pasit, és leteszi végre a rettegett nyelvészet 
szigorlatot. Akkor őszintén hinne benne, mert nem 
egy mámoros pillanatban hallaná, saját borízű hang-
ján. De így…

Félrerúgja a lába elé guruló sörösdobozt, és megint 
becsukja a szemét. Színek kavalkádja táncol előtte, 
akárcsak kislány korában. Nekidől az ablaknak, kar-
ját összefonja maga előtt, kényelmetlenül zötykölő-
dik tovább a békávén. Észre sem veszi, hogy már rég le kellett 
volna szállnia.

Erkölcstanoktatás 
pedagógusoknak
A „Felkészítés az erkölcstan tanítására” című pedagógus-továbbképzés tanítóknak és tanároknak 
önkormányzati támogatással, az Újbudai Pedagógiai Intézet szervezésében valósult meg. A képzési 
programot a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói állították össze. 

A tanítók számára szervezett 30 órás tanfolyamot 26, 
míg a 60 órás, tanárok számára szervezett tanfolya-
mot 46 fő végezte el eredményesen. A tanúsítványokat 
december 7-én a főiskola dísztermében adta át Molnár 

László oktatásért felelős alpolgármester a pedagógu-
soknak, akik így – a törvényi szabályozásnak megfe-
lelően – a következő tanévtől megkezdhetik a tárgy 
oktatását.

Elsősegélynyújtó  
képzés óvónőknek

Országos akcióba kezdett a Hen-
kel Magyarország Kft. a Légha-
jó Programmal együttműködve 
2011 tavaszán. Ennek keretében 
szakemberek tartottak életmentő 
képzéseket óvónők részére, me-
lyet a német cég 4 millió forinttal 
támogatott. Két év alatt Budapest 
és 19 megye 341 óvodája kapott 
lehetőséget arra, hogy pedagógu-
saik átfogó elméleti és gyakorlati 
ismereteket szerezzenek a hirte-
len kialakuló, életet veszélyezte-
tő balesetekről és gyermekbeteg-
ségekről, valamint azok kezelési 
módjairól. Az összesen 3853 
pedagógushoz eljuttatott isme-
retanyag 44 566 gyermek bizton-
ságos felügyeletét teszi lehetővé. 
Idén külön figyelemben része-
sültek olyan budapesti speciális 
óvodák, ahová sérült vagy beteg 
gyermekek is járnak. A projekt 
utolsó állomásának – ahogy az 
elsőnek is – a XI. kerület adott 
otthont.

Olvassa be 
telefonjával a 
QR-kódot, és 
látogassa meg 
a lepesekfeled.
blog.hu oldalt!
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Igazi multikulti  
a Fonóban
Zene, tánc, szerelem – e három közül valamelyikbe szin-
te biztos, hogy már mindenki belekóstolt. A CimbaliBand 
Szívtánc című műsora olyan élmény, mely e három fogal-
mat eggyé kovácsolja: a határok leomlanak, a néző térben 
és időben körbeutazza a világot.

A Szívtánc a CimbaliBand legújabb lemeze, melynek anyagára a 
Fricska táncegyüttes öntötte táncba a zenét. A néző előtt megele-
venedik, hogyan csapják a szelet szívük hölgyeinek az azeri fiata-
lok, az igazi magyar legények, a máramarosi hegyi népek, a balkán 
tüzes férfiúi, akik egy forró hangulatú New Orleans-i swingpartin 
is megállják a helyüket. Az előadás mind a zene, mind a táncjáték 
terén a virtuozitást helyezi előtérbe. A magyar népzene és néptánc 
mellett megjelennek a környező népek kultúrremekjei, valamint 
kortárs zenei és táncelemek is.

A Szívtáncot életre hívó művészek célja a multikulturalizmus ér-
tékeinek ápolása és közvetítése minél szélesebb körben. Tagjai ma-
guk is különböző kultúrákból érkeztek, a zenészekben szerb, horvát, 
cigány és magyar vér is csörgedezik. A CimbaliBand világzenét ját-
szó formációja 2006-os megalakulása óta több ízben képviselte már 
hazánkat nemzetközi kultúrdiplomáciai eseményeken, mint például 
a 2010-es Spanyol EU elnökség madridi nyitóünnepsége.

RÖVIDEN

Bővebben:

www.ujbuda.hu/

hirek

ÚJBUDA .hu

Szomszédolás

Böjte atya a Klauzál Házban
Zsúfolásig megtelt a Klauzál Ház kamarater-
me Böjte Csaba ferences atya december 3-i 
előadásán. Rengeteg adomány, tartós élelmi-
szer, könyv és ruhanemű gyűlt össze a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány megsegítésére.

„Az embereket csak szeretve lehet jobbá ten-
ni” című előadás kezdete előtt a résztvevők 
megnézték a dévai árvaházról készült doku-
mentumfilm, a Csillagösvény első részét. Majd 
Mészáros Csaba, a Klauzál Ház igazgatója be-
szélgetett az atyával, aki a dévai árvaház szüle-
tése kapcsán elmondta: – Eddig egész utamon 
az vezérelt, hogy hiszem, az Isten szeretete 
végtelen. A feladatok elől pedig nem elfutni 
kell, hanem szembemenni velük.

Fényvillamos 2012-ben is
December 9-étől, advent második vasárnapjától újra feltűnik a pesti korzón és a budai oldalon a csillogó díszruhába öltöztetett 
karácsonyi villamos: idén a 2A jelzésű mellett a 19-es és a 47-es vonalán is találkozhatnak vele az utasok. A Fényvillamost normál 
BKK-díjszabás mellett vehetik igénybe. Hétfőtől péntekig a 2A, szombaton és vasárnap a 47-es, a két ünnep közötti időszakban 
pedig a 19-es villamos vonalán szállítja utasait, december 24-én, szenteste és szilveszter napján, december 31-én azonban a járat 
közlekedése szünetel. 
A Fényvillamos menetrendje:
– 2A vonal 
Közlekedik: december 10., 11., 12., 13., 14., 
17., 18., 19., 20., 21., január 2., 3., 4. 
Indulási idők 
Boráros tér (a 2A villamos végállomásáról): 
16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15 
Jászai Mari tér: 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.35 
– 19-es vonal 
Közlekedik: december 25., 26., 27., 28., 29., 
30., január 1. 
Indulási idők
Batthyány tér: 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 
Kelenföldi pályaudvar: 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55 
– 47-es vonal 
Közlekedik: december 9., 15., 16., 22., 23., 
január 5., 6. 
Indulási idők
Deák Ferenc tér: 16.30, 18.00, 19.30, 20.50 
(csak a Móricz Zsigmond körtérig közleke-
dik) 
Budafok, Városház tér: 17.15, 18.45, 20.15

Kiállítás Trianonról
A trianoni békediktátum korszakának történel-
mi áttekintése, valamint a nemzeti tragédia okai 
és körülményei a témája a Klauzál Gábor Mű-
velődési Központban megnyitott kiállításnak. A 

vándortárlatot a 2004. december 5-i ket-
tős állampolgárságról szóló népsza-

vazás évfordulója alkalmából vitték 
Budafokra.

Németh Zoltán országgyűlési 
képviselő szerint a negatív kam-
pánnyal megbuktatott népszavazás 

egyik fő tanulsága, hogy mennyire 
fontos az összefogás és a nemzettudat 

erősítése hazánkban.
A szépen szerkesztett tablók teljes képet raj-

zolnak nemcsak a magyar nemzet sorstragé-
diájáról, de az ahhoz vezető útról is, érintve a 
revíziós magyar politikát, a Horthy-korszakot, 
a diktátum oktatás- és kultúrpolitikára gyako-
rolt hatását, valamint a Trianon utáni magyar 
üldözéseket.

Sakksuli Kupa Újbudán

Kerületünk adott otthont a Sakksuli Kupa második fordulójának – az Újbuda Rapid Grand Prixnek –  december 
2-án. Révész Máriusz, a Budapesti Sakkszövetség elnöke megköszönte Simicskó István országgyűlési képviselő-
nek, valamint Hoffmann Tamás polgármesternek, hogy az első kérésre támogatták a verseny megrendezését. A 
nyitó lépések megtétele előtt Simicskó István sportállamtitkár kiemelte: – Nagyon fontos támogatni a szellemi 
sportokat, mert azok a stratégiai gondolkodást alakítják ki gyermekeinkben. Külön öröm, hogy Újbuda adhat ott-
hont a versenynek, így a második Válassz Sportot Újbudán! rendezvény kínálatán túl, a kerületi gyerekek ezzel 
a sportággal is megismerkedhetnek. 

A számos budapesti részt vevő között sok XI. kerületi gyermek is nevezett, akik közül a legjobbakat Újbuda 
Gyermeksakk Bajnoka címmel illettek. 
Újbuda Gyermeksakk Bajnoka lett: 
A csoport: 2005. január 1. után születettek
Czunyi Márton Barnabás és Czunyi Zsófia Lilla 
B csoport: 2003‒2004-ben születettek 
Német Zétény és Mészáros Márta 
C csoport: 2000‒2002-ben születettek 
Charaf Kamel 
D csoport: 2000. január 1. előtt születettek 
Csaplár Zsolt 
Grimm Balázs (második) 

A verseny fővédnöke, Hoffmann Tamás polgármester – aki számos nyereményt ajánlott fel – a sakk mellett go-
szenvedélyének is hódolhatott; ellenfele a sokszoros magyar go-bajnok, Mérő Csaba volt. 

A szervezők – a BEAC, a SENSE és a Barcza GSC sakkszakosztályai – megelégedéssel nyugtázták a versenyt, 
mert előzetes várakozásukat felülmúlta a résztvevők nagy száma – négy korosztályban mintegy száz gyermek – és 
nagyszerű teljesítménye.

Mikulás a barlangban?
Újbuda sokéves hagyománya a Mikulás-barlangtúra. Iskolás gyerekek játékos tárlatvezetés közben találnak rá a 
Mikulásra és krampuszaira a Pálvölgyi barlangban. Az idei túra december 8-án volt.

A rendezvényen természetjáró szakosztályok, így a Röck Va-
sas, a Caola-Alfa SE és a Bakancsos Kör is jelen volt. Fő céljuk 
megszerettetni a gyerekekkel a túrázást, és megismertetni ve-
lük a kerületi sportprogramokat. 

Az első barlangtúra kilenc órakor kezdődött, majd harmincfős 
csoportokban váltották egymást a látogatók. A kirándulás vé-
gén szalonnasütés és forró tea várta a résztvevőket. A gyereke-
ket gitárszóval, énekekkel és tűz körüli tánccal szórakoztatták.
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A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó ta-
nácsadás díjmentesen: Rozgonyi György, hétfőnként 17–18 
óráig. Előzetes regisztráció: +36/70/454-1109.
Január 10. 18.00 Biai Simon István festőművész kiállításá-
nak megnyitója.

A JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől pén-
tekig 8.30–16 óráig. 
December 23. 16.00 Adventi gyertyagyújtás a körtéren.

A KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474
December 15-étől az iroda zárva tart. Januártól 3-ától, csü-
törtökönként 14–18 óra között tart nyitva.
Január 7. 18.00 Szentimrevárosi Esték a Szent Margit Gim-

názium dísztermében. Házigazda: Rétvéri Bence országgyű-
lési képviselő, vendég: Bogár László.

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2., web: delbuda.lehetmas.hu
Hétfőnként Zöld Női Klub – nőként a közéletben és hasz-
nos ökopraktikák. Keddenként Fröccs!– politikai vita-
estek. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmek-
kel és témákkal: www.okofilmklub.hu. Híreink, blogunk: 
delbudamaskepp.blog.hu. Kapcsolat: bp1122@lehetmas.hu

AZ MSZP XI. KERÜLETI 
PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, 
munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállalkozási; lakásépíté-
si, -vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.
hu. Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

Ízelítő a 60+ programokból
További információért hívja az alábbi telefonszámot: 372-
4636.
Januárban nyílik a 60+ Programközpont!
2013. január 2-án megnyílik az Újbuda 60+ Program új központja a 
Bölcső u. 3. szám alatt.
A Fehérvári úti piaccal majdnem szemben kialakított új központ 
nemcsak szebb és modernebb lesz elődjénél, de a megszokott és 
közkedvelt programokon kívül további új eseményekkel és színvonalas 
szolgáltatásokkal is várja Újbuda 60. életévüket betöltött polgárait.

Nyílt curlingedzés 
December 22., szombat 16 óra – Kamaraerdei Curling Club
Hazánkban is egyre népszerűbb a curling. Ennek a téli olimpiai sportág-
nak a megismeréséhez, kipróbálásához biztosít szervezett keretet Magyar-
ország egyetlen curlingklubja Kamaraerdőn. A programhoz minimum 8 fő 
szükséges.

Jótékonysági koncert a daganatos gyermekekért 
December 22., szombat 17 óra – Barba Negra Music Club
Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 1999-ben azzal a céllal 
alakult, hogy segítse a súlyos daganatos, leukémiás betegségben szenvedő 
gyerekek gyógyulását. A „Zenéljünk a Gyermekekért” jótékonysági ze-

nei est azért fontos az alapítványnak, mert a rehabilitációs programokkal 
hatékonyabbá tehetik a gyógyulás ideális feltételeinek megteremtését a 
gyermekek és szüleik számára. A fellépők: Balkán Fanatik, Hrutka Ró-
bert, Oláh Ibolya, Hendrix Reload, Terasz, Rovers.

Fusd le velünk a félmaratont!
Vannak dolgok, amiket egyszer az életben ki kell próbálni. Képes vagy rá?
Készüljünk együtt, és induljunk 2013. április 21-én a 28. Vivicittá Város-
védő Futáson.
Csatlakozz Újbuda félmaratonfutó csapatához! Edzések januártól, szak-
képzett vezető segítségével.
Jelentkezésedet várjuk a kiraly@fidesz.hu e-mail címre, név és születési 
év megadásával.
További információ: www.kiralynora.hu

Szentimrevárosi Esték   
Merre tart a magyar gazdaság?
2013. január 7. 18 óra – Szent Margit Gimnázium (Villányi út 5–7.)
Előadó: Bogár László közgazdász
Az est házigazdája: Rétvári Bence Szentimreváros országgyűlési képvi-
selője. A rendezvény kertében az Éghajlat Könyvkiadó kedvezményes 
könyvvásárt tart.

Beküldési 
határidő: a meg- 
jelenést követő 

hét keddje. Cím: 
1118 Bp., Csíki-

hegyek u. 13. 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (GY, P, T, Í, G, N). 13. Erődítmény 
legrégibb része. 14. Koma. 15. Nap betűi keverve. 16. Nehézkesen lép. 
18. Igevégződés. 19. Hitetlenkedő apostol. 21. Protaktínium és kálium 
vegyjele. 22. … iacta est, a kocka el van vetve. 24. Somogy megyei 
község. 25. Fényérzékenység az USA-ban. 27. Spanyol cserépedény 
(OLLA). 29. Európai nép. 31. Kodály Zoltán. 32. Orosz város a Don 
mellett. 33. Régi tömegmérték. 34. Görög ámításistennő. 36. Bécsi zérus! 11-12-14

1GY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77 78



• A Bocskai út kifelé vezető oldalán, 
a Kosztolányi Dezső tér után fel-
újítják a csatornát, ezért a Petőfi híd 
felől érkező belső sáv forgalmát a 
szembejövők oldalára terelik át.

• A XII., Kiss János altábornagy ut-
cát lezárták a Böszörményi út és a 
Törpe utca között karácsonyi vásár 
miatt.

• A városligeti parkoló működése a 
Mikulásgyár jótékonysági rendez-
vény ideje alatt december 27-én, 
csütörtökön 24 óráig szünetel. A 

járművek 2012. december 28-án 0 
órától ismét használhatják a meg-
szokott rend szerint működő par-
kolót.

• A karácsonyt megelőző hétvégék 
várhatóan megnövekedő utasfor-
galmához igazodóan sűrítenek 
egyes járatokat, illetve szóló au-
tóbuszok helyett nagyobb befoga-
dóképességű csuklós autóbuszokat 
indítanak egyes villamos-, troli-
busz- és autóbuszjáratokon.

• December 22–23-án, szombaton 

és vasárnap az alábbi változásokat 
vezetik be: sűrűbben közlekednek 
a 4-es, a 6-os, a 18-as, a 47-es, a 
49-es, az 50-es és a 61-es villamo-
sok, a 80-as trolibusz és az 58-as 
autóbusz. A járatok megváltozó 
menetrendjéről részletesen tájéko-
zódhatnak a megállóhelyi hirdet-
ményeken és a www.bkk.hu olda-
lon.

  A karácsonyi és szilveszteri közle-
kedési rendről a későbbiekben ad-
nak tájékoztatást.

38. Kiváló magyar szőlőfajta. 41. Ladó János. 42. Szóba hoz. 
44. Ijesztő alak. 45. Konyhakerti növény. 47. Elem! 48. Pertu. 
51. Színültig. 52. Részben beleaprít! 54. Rávisz páros betűi. 
55. El. 57. OL. 58. Zenei félhang. 60. Páros szerv. 61. Erkély-
darab! 62. Angliai tartomány és város. 64. München folyója. 
66. Norma … (filmdráma). 68. Párt összead. 70. Némán záró! 
71. Olasz. 74. A végén egyenlő! 75. Arra a helyre érkezik. 78. 
Mértani fogalom.
Függőleges: 2. Dúvad belseje! 3. Világítóeszköz. 4. … 
virumque cano (Vergilius). 5. Szótoldalék. 6. Drót fele! 
7. Férfinév. 8. USA-beli egyetem. 9. Az alaphangsor 3. és 
4. hangja. 10. Zenei rövidítés, jelentése: lassítva. 11. Japán 
motormárka. 12. Kolostor vezetője. 13. Az idézet második 
sora (S, G, S, S, Ö). 17. Előidéz. 20. … Kobo, japán író. 22. 
Spanyol családnév, jelentése: Alvaro fia. 23. Szúrós mezei 
növény. 26. Összegzés. 28. Gyulladás. 30. Megállj! 32. Vél, 
gondol. 33. Rejtő Jenő: Elátkozott part c. regényében szereplő 
kapitány. 35. Az azték mitológiában az eső, a mennydörgés 
és a jó termés istene. 37. Kétell! 39. Végtag. 40. Orosz 
vadászrepülőgép. 43. Készlet jelzője. 46. Errefele! 49. Női 
becenév. 50. Vészjelzés. 53. Városi zöld terület felügyelője. 
56. Angi … (film). 59. … Turner, Tina Turner férje. 
60. Énekesmadár. 61. Író, kabarészerző (Jenő). 
63. Európai főváros. 65. Anyagot méretre 
vág. 67. Megszégyenít. 69. Szintén, angolul 
(TOO). 71. Tónika egynemű betűi. 72. 
Málnamag! 73. NÓY. 76. Hosszmérték, röv. 
77. Löszdarab!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ 13.
A 25. szám rejtvényének megfejtése: 
„Földben és szívben minden ér, Sisteregne, mint 
forró pokolárok”. Nyertese: Sipos Erika, Bocskai út. 
Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében 
(Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk.képv.
Minden hétköznap 9–16 óráig. 
Villányi út 20/A 
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu, 
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Január 2-án 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/428-1495
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés telefon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Minden testületi ülés után két nappal, a szombati piacnapon 
10–12 óráig, a Vahot utcai (kelenföldi) piacon köztéri 
fogadóóra.
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda 
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig. ŐKH (Cirmos u. 
8.), valamint előzetes egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. képv., 
alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői fogadóóra: Minden hónap első keddjén 16.30–18 
óráig. KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden második szerda 15–
16.30 óráig. Bejelentkezés  személyesen vagy telefonon. 
Bocskai út 39–41. I. 119. Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig. Domokos Pál 
Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.) n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
December 19-én 17 órától. Villányi út 20/A
Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Minden hónap első és harmadik csütörtökén. 17–18 óráig. 
Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda) 
Bejelentkezés csütörtökönként du.: 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig.
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.) sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Fogadóórájának helyszíne nem a Fejér L. utca 63., hanem 
2013. január 1-jétől a 1111 Budafoki út 9–11. szám alatt lévő 
Fidesz-irodában lesz. 
Minden hónap első keddje 16.00 órától. Bejelentkezés: 
06/20/2000-781.
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A 
Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor. 
Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján 17.30–18.30 óráig.
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium 
(Bartók Béla út 141.) 
06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
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LAKÁS, INGATLAN

INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.
ingatlanXI.com
ELADÓ 111 nm-es, 3. emeleti polgári lakás a 
Lágymányosi utcában. Irányár 29 M! 06/20/389-
1806.
EGRI belvárosi, másfél szobás, 45 négyzetmé-
teres lakásom budapestire cserélem 06/20/527-
9569.

BÉRLEMÉNY

PINCEHELYISÉG kiadó XI. ker. panelház alag-
sorában. 06/30/295-0910.
KERESEK kiadó lakást minimum 1 évre. 
06/30/729-7546.

OKTATÁS

ANGOLNYELV-TANÁR a körtéri Allee mellett. 
06/30/206-3587.
MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
50 ÉVES PEDAGÓGUS gyermekfelügyeletet, 
korrepetálást, másnapi órákra való felkészítést 
vállal féléves kortól 14 évesig a nap bármely sza-
kában. 06/30/991-8822.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FűTÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyors-
szolgálat. Bontás nélkül azonnal! 228-6193, 
06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal, hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-
minősített! 246-9021, 06/20/934-4664.
VÍZSZIVÁRGÁS, csőrepedés műszeres keresé-
se, javítása lakásban és udvaron. 06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb 
javítások és teljes vezetékcsere, földmunkával is 
06/30/914-3588.
BUDAI gázkészülék gyorsszerviz, vízvezeték-
szerelés, duguláselhárítás.06/70/294-9915.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! XI. kerületi 
gyorsszolgálat. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, 
víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. 402-4330, 
06/20/491-5089.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-szerelés. 06/30/944-
6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása garan-
ciával. Balázs János épületgépész-technikus. 362-
4050, 06/20/917-0697.
FÉG gázkészülékszerviz és villanybojler-
vízkőtelenítés, tel.: 359-5033 vagy 06/30/924-
8010.
VILLANYSZERELŐ 11. k. 06/30/947-6036.

LAKÁSSZERVIZ

ÜVEGEZÉS háznál is, biztosításra is. 310-4116, 
06/30/281-1457.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 
06/20/288-5148.

SZOLGÁLTATÁS

TÁRSASHÁZAK könyvelése, közös képvisele-
te. www.aszkontir.hu +36/20/433-2768.
KÖNYVELŐIRODÁNK széles körű szakmai 
tapasztalattal, rendszeres tájékoztatással, szakmai 
felelősségvállalással, kiszámítható díjazással vál-

lal számviteli szolgáltatásokat a Karinthy Frigyes 
utcánál. Tel.: 06/1/788-7478.
FAKIVÁGÁS, szállítással is. 06/20/485-6547, 
Kovács Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás! Gyors ügyintézés-
sel, precíz munkavégzéssel, ingyenes kartondobo-
zokkal! 10% hétvégi kedvezmény. T.: 06/70/214-
4235, 280-2542.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, www.aktivhazkezelo.
hu, mobil: 06/30/990-7694.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! 202-2505, 06/30/251-
3800.
REDŐNYÖS műhely! Reluxaszerviz! 370-4932.
TETŐFEDÉST, bádogozást, kőművesmunkát 
azonnali kezdéssel, garanciával vállalok. 10% 
kedvezmény. 291-5966, 06/30/458-6231.
FAKIVÁGÁS, gallyazás szállítással. 06/30/992-
5858.
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás, megbízható mér-
nök. 06/30/863-7680.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal! Helyszínen, garanciá-
val! 06/20/542-3529.
TV-, VIDEO-, monitorszerviz, ingyenes kiszál-
lás, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. 06/20/414-
6003.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. 
Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

ÁLLÁS

BUDAÖRSI Idősek Otthona pályázatot hirdet az 
alábbi álláshelyek betöltésére: szakképzett ápoló-
nőt és szociálisan érzékeny karbantartót keresünk 
jogosítvánnyal. Önéletrajzokat a szabadoserika@
metidosekotthona.hu e-mail címre várjuk.

RÉGISÉG

40. HÁZASSÁGI évfordulóra Mednyánszky 
László-, Scheiber Hugó-festményt vásárolnék. 
06/30/303-6940.
KÍNAI bélyeget, papírtekercset és régiséget kere-
sek. 06/20/324-2999.

TÁRSKERESÉS

TÁRSKÖZVETÍTŐ Iroda garanciával! Most 
-60% árainkból! 06/30/217-5151.

KÖNYVEK

ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és mérnök könyvha-
gyatékát antikváriumunk szívesen megvásárolja. 
Ingyenes kiszállás, korrekt árak, 40 év szakmai ta-
pasztalat. Tel.: 06/1/787-9282, +36/30/877-1460.
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású 
könyveket, könyvtárakat azonnali ingyenes ki-
szállással. Tel.: 06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 
elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-
4084.

VEGYES

BŐRKABÁTOK eladók. Tel.: 227-5920, 17–18 
óra között.
ÖRÖKÖSÖDÉSI szerződést kötne idős személy-
lyel ügyvéd család lakásért, ott lakás nélkül kész-
pénzért. 06/30/305-9596.
MBT ZÁRT cipők újszerű állapotban 40-es férfi, 
38-as női eladók. 385-1378.

APRÓHIRDETÉS

IMPRESSZUM

RECEPT

KARINTHY SZÍNHÁZ – ÚJBUDA-TOTÓ
1. A Karinthy Színház decemberi premi-
erjének, a Janika című vígjáték címsze-
repét kinek írta Békeffi István?
a) a lányának b) a feleségének c) az édes-
anyjának

2. Ki alakította Gizit a Janika 1949-es 
filmváltozatában?
a) Turay Ida b) Karády Katalin c) Tolnay 
Klári

3. Az Egyenlőség című J. M. Barrie víg-
játékban milyen katasztrófa történik az 
utazókkal.
a) eltévednek az őserdőben b) elrabolják 
őket c) hajótörést szenvednek

4. Kinek köszönhetik életüket az Egyen-
lőség utazói?
a) a lordnak b) az komornyiknak c) az or-
vosnak

5. J. M. Barrie melyik meséjével lett vi-
lághírű?
a) Pán Péter b) Münchausen báró c) A kis-
herceg

6. Melyik vállalatnál dolgoznak a Lovagi-
as ügy című vígjáték szereplői?
a) Városi szemétszállító b) Állatkert c) 
Kockás Taxi

7. A Lovagias ügy pofátlan főszereplőjét 
alakító Árpa Attila, melyik darabban lé-

pett először a Karinthy Színház színpa-
dára?
a) Te furcsa katona! b) Cabíria éjszakái c) 
Szegény Dániel

8. A templom egere című vígjáték nép-
szerű főszereplője, Kovács Patrícia me-
lyik reggeli televíziós műsort vezeti?
a) SuperMokka b) ATV Start c) Reggeli – 
Csak csajok

9. Vámos Miklós, a díva születésének há-
nyadik évfordulójára írta színdarabját, a 
Marilyn Monroe Csodálatos Halála című 
tragikomédiáját?
a) hetvenedik b) negyvenedik c) ötvenedik

10. A Szent Péter esernyője című vígjá-
ték szereplői hol találják meg Veronikát, 
a glogovai pap kishúgát?
a) egy nagy piros esernyő alatt b) a jó-
szágok mellett az ólban c) a szénakazal 
tetején

11. Ki rendezte a Szent Péter esernyője 
filmváltozatát 1958-ban?
a) Fábri Zoltán b) Bán Frigyes c) Bácskai 
Lauró István

Beküldési határidő: a megjelenést követő 
hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 
13. Kérjük, a megfejtések mellé tüntessék 
fel telefonszámukat is.

Karácsonyi töltött kacsa
Közeledik a karácsony, amikor az ember felteszi a kérdést: milyen különlegességgel lepje meg szeretteit? És ez nemcsak az ajándékokra, hanem az ünnepi asztalra is vonat-
kozik. Ezzel a viszonylag egyszerű recepttel nem lehet mellélőni. Könnyű az elkészítése, laktató és finom, azonban idejében hozzá kell látni az előkészületekhez, ugyanis bő 
három óra alatt készül el ez az ínycsiklandó karácsonyi étel.

a déli pályaudvarnál
a déli pályaudvarnál
a déli pályaudvarnál

XII. Nagyenyed utca 11.

Tel.: 06 70 367-8048XII. Nagyenyed utca 11.

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

BUDAI
MINTABOLT

Kedvezményes 
hirdetési 

lehetőségek 
az Újbuda 

újságban és 
az Újbuda 
Televízió 

képújságjában. 
Információ: 
06/30/619-

3323

titled-1   1 2012.05.03.   14:33:47

Étkezési jegyeket elfogadunk!

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m

1117 Budapest, 
Hauszmann A. 

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: 
(061) 481 3000

Pozsonyi kiflik, beiglik, pogácsák, édes és sós tea-
sütemények ünnepekre, esküvőkre, üzleti, családi 
rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁSÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
H-Sze és V: 10:00-22:00, Cs-Szo: 10:00-23:00 a 
(06 1) 481 3003 telefonszámon és a 

www.trofeaonline.com-on.
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.

(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m

Hozzávalók:
• 1 kacsa
• 2 kg csirkemáj
• 2 db zsemle
• 0,5 kg hagyma
• 1 fej fokhagyma
• só
• bors
• petrezselyemzöld
• majoránna
• 1 tojás
• 2 ek. mustár
• 1 dl fehérbor

Elkészítés:
Az egész kacsát belül dörzsöljük be sóval, borssal, ételízesítővel, 2 gerezd lereszelt fokhagymával, kí-
vülről azonban csak sóval, majd 1 óráig hagyjuk állni a hűtőben. Közben megcsináljuk a tölteléket: 

a májat elkaparjuk, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk majorán-
nával, petrezselyemzölddel. Belerakjuk a vízbe áztatott, majd 
kinyomkodott zsemlét, 1 tojást, a mustárt, 1 pici lereszelt 
hagymát és 1 gerezd lereszelt fokhagymát.

Alaposan összekeverjük, majd ezzel töltjük meg kacsánkat. 
Jól bevarrjuk a nyílást. A kacsát egy tepsibe tesszük, mellé-
rakjuk a megmaradt hagymát és fokhagymát, és a fehérbort 
is mellé öntjük. A kacsa bőrét tetszőleges módon beirdaljuk, 
ahol vastagabb zsírréteg van a bőr alatt, meg is szurkáljuk.

Lefedjük alufóliával, és előmelegített sütőben körülbelül 2 
óráig sütjük.

Levesszük róla az alufóliát, kiszedjük mellőle a hagymada-
rabokat. Megint megszurkáljuk, hogy kisüljön belőle a zsír, és 
ropogósra sütjük.
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HELYI ÉRTÉK

KÖZÖS

Helyi érték –
lokálpatrióta 
műsor hétfőn 

19.15-kor

Új lakóink – babafotók
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült el-
bűvölő fényképeket. A fotókat postai úton az 1118, Budapest, Csíki-
hegyek utca 13–15. címre, vagy elektronikus formában a media@
ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: 
Újbuda új lakói.

Olvassa be 

telefonjával a QR-

kódot, és tekintse 

meg korábbi 

műsorainkat

Etele helytörténeti  
és helyismereti verseny 
A megmérettetés a helyi közéletben és művészeti életben egykor meghatározó sze-
mélyiségek életútját, kerületünk történetét, mára szinte feledésbe merült szellemi és 
kulturális kincseit szeretné közelebb vinni az általános és középiskolás korosztály-
hoz. 

A háromfordulós csapatversenyben – melyet Farkas Krisztina önkormányzati kép-
viselő, az Oktatási Bizottság alelnöke az Újbudai Pedagógiai Intézet szakmai támo-
gatásával hirdetett meg – részt vehet minden, a XI. kerületben lakó vagy kerületünk-
ben iskolába járó 11–17 éves diák. 

A versenykiírást a www.ujbuda.hu honlapokon olvashatják el az érdeklődők. Az 
iskolák részére részletes tájékoztatót küldenek a vetélkedő tartalmáról. A szóbeli 
döntőbe jutott csapatok értékes nyereményekben részesülnek.

Kósa Borbála Eszter nemrég 
töltötte be az első életévét, 
2011. november 3-án látta 
meg a napvilágot. A szőke 
hajú kis királylány születése 
óta Újbudán él.

„Amióta megszülettem itt élek a 
kerületben boldog édesanyaként, 
a 3 és fél éves, rendkívül cserfes 
Lara nevű kislányommal és a hi-
hetetlen mosolygós kisfiammal. 
Ádi 2012. június 4-én született, 
aki akkor kacag a legnagyobba-
kat, amikor nővérkéje társaságá-
ban lehet” – jellemezte levelében 
gyermekeit Z. Rékasi Doris.

A képen még csak pár napos 
kisfiú, Krieg Patrik 2012. au-
gusztus 1-jén jött a világra. 
Anyukája és apukája már na-
gyon várta érkezését. Patrik 
vidám, mosolygós baba, aki 
nagyon szeret a szüleivel jön-
ni-menni. Ahogy ők mondják 
igazi kis partiarc!

ZÖLD

A síkosságmentesítés  
a lakók feladata
A jelenleg is érvényben lévő fővárosi rendelet szerint az ingatlan előtti járda 
hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről az ingatlan tulajdonosa (kezelője, hasz-
nálója) köteles gondoskodni.

Mindannyiunk érdeke, hogy a kerületi járdák a havas, jeges napokon 
is biztonságosan járhatók legyenek. A síkosságmentesítés általában 
a járdához tartozó ingatlan tulajdonosának feladata. Amennyiben 
az épületben üzlet működik, a hó és a jég eltüntetését nyitvatartási 

időben a bolt tulajdonosának vagy használójának kell 
elvégeznie, legkésőbb reggel 8 óráig. Amennyiben 
napközben ismét eljegesedik vagy havas lesz a jár-
da, a síkosságmentesítést meg kell ismételni.

Nem mindegy ugyanakkor, milyen jégoldót al-
kalmazunk. A 2008. évi 346/2008. (XII. 

30.) Kormányrendelet értelmében csak 
olyan anyag szórható ki a járdára, 
mely a közterületen vagy annak köz-

vetlen környezetében található fás szárú 
növény egészségét nem veszélyezteti.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy fák és 

bokrok közelében nátrium-klorid-tartalmú, 
azaz hagyományos sót tilos használni. Helyette számos alternatíva áll rendel-

kezésre. A legjobb a zeolit, illetve a kvarchomok, a jeget is felolvasztó acetát 
alapú készítmények vagy a kalcium-kloridos mészkőgranulátum.

A zeolit a nátrium-kloridhoz képest sokkal inkább környezetbarát, a nö-
vényeket alig károsítja, korrodáló hatása töredéke a hagyományos szóró 
sónak, továbbá pormegkötő tulajdonsága is van. A környezetre gyakorolt 
kedvező hatása elsősorban káliumtartalmának köszönhető. A kálium nél-
külözhetetlen a növények tápanyagfelvételében és vízháztartásában. Így 
a téli síkosságmentesítés gyakorlatilag a növények téli trágyázásaként is 
felfogható.

Zeolitos jégoldót ön-
kormányzati támoga-
tásból kedvezménye-
sen az Újbuda Prizma 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. székhelyén, a 
Hamzsabég út 60. 
szám alatt vásárolhat-
nak. A jégoldó 10 és 
25 kg-os kiszerelés-
ben kapható, ára 120 
Ft/kg. Nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig 
8.00–16.30, pénteken 
8.00–13.30 óra között.

Alkalmi Ünnepi Vásár
A Vahot utcai heti vásár szervezője, az Újbuda Prizma Köz-
hasznú Nonprofit Kft. a lakossági igényekhez mérten, a piaccal 
szomszédos területen, az ünnepeket megelőző szombaton, dec-
ember 22-én ünnepi vásárt szervez.

Ütős csapat  
a Weinerből
A Prima Primissima díjas Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola ütő-
hangszeres osztályaiban több mint 30 diák tanul Kasza Roland és Nemes Tibor irányítá-
sával. A műkedvelő, de hangszerükön magas színvonalon játszó amatőr muzsikusokból 
álló zeneiskolai, valamint a professzionális, kifejezetten zenészi pályára felkészítő kö-
zépiskolai szakfeladatok egymás mellett élése, összefonódása kivételes lehetőségeket 
nyújt a hallgatók számára.

Ezt a kapcsolatot erősíti a tehetséggondozó program 
is, melyben a diákok az alapok elsajátításától kezdve 
tudatosan készülhetnek a zeneművészeti szakközép-
iskola, majd a zeneművészeti egyetem felvételi vizs-
gáira a két szaktanár állandó felügyelete és irányí-
tása mellett. A tanulmányaikat már befejezők olyan 
világhírű zenei intézményekbe nyertek felvételt, 
mint a bécsi, a müncheni és a londoni zeneakadémia.

Az iskolában 1997 óta működik ütőhangszeres 
együttes, jelenleg négy is: az Antizsiráf, a Boglárka 
Térfoglaló Egyesület, illetve a középiskolás hallga-
tókból alakult Trió és a Sound of Streets.

A főtárgy és a kamarazenei oktatásban kiemelt 
figyelmet fordítanak az európai régi zene megis-
mertetésére. Kasza Roland a témában ütőhangsze-
res foglalkozásokat tart a Csíkszeredai Nemzetközi 
Régizene Fesztivál keretein belül működő Nyári 
Akadémián.

A tanszak „unikuma” a professzionális doboktatás. 
A projekt Nemes Tibor módszerére épül, aki a gye-
rekek művészi pályára készítése mellett a dobolás 
fantasztikus világába is bevezeti hallgatóit a „Dobok 
és más izgalmas szerkezetek” című munkáján ke-

resztül. Az elmúlt években budapesti és országos ta-
nulmányi versenyeken is sikeresen szerepeltek a di-
ákok: minden egyes alkalommal dobogóra, sokszor 
annak legfelső fokára állhattak.

Többször elnyerték a leg-
eredményesebb iskolának 
járó különdíjat és kiváló fel-
készítő munkájáért 
különdíjat vehetett 
át Kasza Roland ta-
nár úr is, aki a hazai 
könnyűzenei élet-
ben is olyan kiváló 
zenekarok lemezein 
játszott, mint a Kis-
tehén Tánczenekar 
vagy a Péterfi Bori 
és a Love Band. A szá-
mos hangszeren kiválóan 
muzsikáló tanár tagja a régi zenét játszó Musica 
Historicának is, melynek különleges karácsonyi 
koncertjét, a Helyi Érték különkiadásában, szenteste 
tekinthetik meg az Újbuda Televízióban.

Emléktábla

Fotó: Kasza László


	1-7
	8-12

