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Tisztaságot Újbudán!

Véget ért az őszi nagytakarítás
A Tisztaságot Újbudán! tavaszi akciójához hasonlóan az Önkormányzat és
az Újbuda Prizma megszervezte a XI. kerület valamennyi lakott közterületének őszi nagytakarítását. Az akcióban a lakosság is részt vett, civil csoportok
és önkéntes emberek egyaránt segédkeztek.

Információs táblák
segítik a járókelőket
Az Újbuda Prizma Nonprofit
Kft. a kerületi parkokban és zöld
területeken több mint kétszáz
információs táblát telepített. A
Prizma célja, hogy a lakosságnak lehetőséget biztosítson az
olyan közterületen észlelt problémák bejelentésére, mint az
illegális hulladéklerakás, parkrongálás vagy az egyes tereptárgyak eltulajdonítása.
Az önkormányzati parkfenntartó cég vezetője szerint nem
azt kérik a lakóktól, hogy jelentsék fel egymást, hanem hogy
segítsék lakókörnyezetük rendben tartását. Lőrincz Gergely,
az Újbuda Prizma vezetője elmondta, a tájékoztató táblákon
olyan alapvető információkat
tüntettek fel, mint a Prizma telefonszáma, e-mail címe, a segélyhívószámok, illetve a tábla
pontos elhelyezkedése. Ez utóbbi alapján a diszpécser könnyen
beazonosíthatja, honnan telefonál a bejelentő. Indokolt esetben a cég munkatársai vagy a
rendvédelmi szervek pár percen
belül a helyszínre sietnek.
p. k.

FELHÍVÁS
Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés
Újbuda Önkormányzata ingyenesen
biztosítja a papír-, fém- és műanyag
hulladék
gyűjtésére
szolgáló
tárolóedényeket a társasházak részére.
A szelektíven gyűjtött hulladékot az FKF
Zrt. hetente térítésmentesen szállítja
el. A szelektív gyűjtéssel jelentős
mértékben csökkenthető a hagyományos
kommunális hulladék elszállítására
költött összeg!
Jelentkezni lehet a 372-46-84-es
telefonszámon.
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November 5. és 25. között nagytakarítást végeztek a Gellérthegyen, Sasadon,
Sashegyen, Kelenvölgyben, Szentimrevárosban, Albertfalván, Kelenföldön,
valamint a gazdagréti, a lágymányosi és az őrmezői lakótelepeken. Az Újbuda
Prizma több mint 200 darab konténert helyezett ki a közterületekre, és 10 200
darab zöldhulladékgyűjtő-zsákot adott a lakosságnak. Sokan tisztították meg saját
előkertjüket, lépcsőházuk udvarát, így szépítve meg a maguk lakókörnyezetét. A
gazdagréti iskola mintegy 100 diákja vett részt az intézmény udvarának és környezetének kitakarításában, a levelek összesöprésében.
11-én indult el az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. és az Önkormányzat együttműködésében a 111 fa kiültetése, ezzel adózva a Kerület Napjának.
November 12-én öt helyszínen zajlott a veszélyes és elektronikai hulladékok gyűjtése.
A lakosság ingyenesen adhatta le azokat a
hulladékokat, így az akkumulátorokat és a
kerékabroncsokat is, amelyek a kommunális
gyűjtőbe nem tehetők. Szintén november 12én volt egy nagyobb szabású külterületi takarítás Kamaraerdőn, amelyre szép számmal
jelentkeztek önkéntesek is.
A Prizma a takarítással együtt a saját gondozásában lévő parkokba információs táblát helyezett ki, amelyeknek célja, hogy a kapcsolatfelvételt megkönnyítse a lakosság és a cég között.

Újraindul az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank arról döntött, hogy a 2011. április 28-ával felfüggesztett Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogramon belül 2011. november 21-étől ismételten befogad
új kérelmeket. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
és az MFB között létrejött együttműködés eredményeképpen a
fővárosi vállalkozásfejlesztési program szolgáltatásai révén, a
budapesti vállalkozások életciklusához illeszkedően állnak rendelkezésre a támogatott finanszírozási források.
Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel felső összeghatára
50 millió forint, kedvező kamatozású és hosszú lejáratú konstrukció a kisvállalkozások számára.
A hitelkérelmet azok a vállalkozások nyújthatják be, amelyeknél az alkalmazottak száma 1–50 fő között van, az éves nettó
árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A beruházási célú hitelt – maximum 15 évre – azok a vállalkozások igényelhetik,
amelyek telephelyÚj Magyarország
Kisvállalkozói Hitel
ként szeretnének ingatlant vásárolni, felújítani vagy építeni, illetve eszközeiket,
gépparkjukat
bővítenék, korszerűsítenék.
A hitelt kérelmező vállalkozások a konstrukcióval kapcsolatos részletes tudnivalókat és a hi•
telkérelmi nyomtatványt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány honlapján
www.bvk.
•
•
•
hu olvashatják, illetve onnan tölthetik le elektronikus formában.
•
•

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

[

A jövô biztosan megér ennyit

]

A fejlôdést mindig egy-egy új gondolat mozdítja tovább. Egy ötlet, egy terv – és a tenniakarás. Hisszük, hogy Önben
megvan az energia és a képesség a továbblépéshez, s legfôbb célunk elôsegíteni, hogy elképzelései valósággá
váljanak. Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel keretében 1 és 50 millió forint közötti összegû kedvezményes
hitelt kínálunk mikro- és kisvállalkozások számára, az Ön céljaiért.
Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel
széles körûen elérhetô
egyszerû, gyors hitelbírálat után felvehetô
kedvezményes kamatozású
kiemelkedôen hosszú lejáratú
2 év türelmi idô után törleszthetô és
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetô
kezességvállalásával vehetô igénybe, melynek díját az MFB Zrt. fizeti meg

Az adventi melléklet tartalmából:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A babaház titka
Advent, a várakozás időszaka
A Mikulás története
Ízletes kávékülönlegességek
Adventi receptverseny
Csak nőknek: ünnepi szépségtippek
A legszebb karácsonyfadíszek
Ünnepi idézetek hazánk nagyjaitól
Mesevilág: kultúra gyermekeknek
Gyógyít, szépít, kikapcsol – Amit a szaunáról tudni kell
Újévi szokások és hagyományok

Az adventi mellékletet is keresse postaládájában!

Újbuda, a mi városunk.

A hitelkérelmeket közvetlenül az értékesítésben részt vevô ügynökökhöz kell benyújtani. A hitelprogramban
részt vevô ügynökök listáját és elérhetôségét, valamint a hitellel kapcsolatos információkat megtekintheti az
MFB Zrt. honlapján (www.mfb.hu) vagy hívja információs vonalunkat a 06 40 555 555 számon.
Ügyfélszolgálat: (06 1) 428 1574, (06 1) 428 1306
E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu

Az ország fejlesztési bankja

Újbuda Önkormányzatának sokat számít a lakosság véleménye
Tisztelt Újbudai Polgárok!
Újbuda Önkormányzata az elmúlt egy évben arra törekedett,
hogy intézkedéseiről mindig időben értesítse Önöket, az érintetteket, a kerület lakosait, valamint igyekezett a véleményüket
kikérni a problémás kérdésekben. A XI. kerület teljes vezetése
nevében mondhatom, nemcsak azért látjuk ezt fontosnak, mert
informálni szeretnénk az itt élőket, hanem azért is, mert a lakosság a gondokat mindig közvetlenül érzékeli, és azokról akár felvilágosítást is
adhat az Önkormányzatnak.
Az elmúlt egy évben ezen célokat
szolgálták az Újbuda Konzultáción
belül a sportkonzultáció, a Zöld
Pardon területének hasznosításával
foglalkozó közvélemény-kutatás,
vagy éppen a gazdagréti parkolóházzal kapcsolatos felmérés is. Emellett
a Kulturális Városközpont ügyében
kétszer szerveztünk lakossági fórumot, míg a Feneketlen-tavi, valamint
a Móricz Zsigmond
körtéri csúcson sikerült a kerületi
vezetést, a szakembereket, a helyi civileket és a lakosokat egy asztalhoz
ültetni.

November 22-én zajlott le az első közbiztonsági fórum Albertfalván, melynek a következő állomása Szentimrevárosban lesz.
A közbiztonsági fórumokon mindig jelen vagyok, ahogyan a
rendőrkapitány, a közterület-felügyelet vezetője, valamint a
közbiztonsági tanácsnok is. A helyszíntől függően az adott terület önkormányzati és országgyűlési képviselője is részt vesz a
rendezvényeken, hogy közösen válaszoljunk a kérdéseikre, beszéljünk a jövőbeli tervekről és fejlesztésekről. Ami már most
is elmondható, hogy Újbuda Önkormányzata dr. Kohári Péter
rendőrkapitány közreműködésével több eredményt is elért a közbiztonság terén: egész Újbudán jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, kevesebb betörés, rablás vagy autólopás történt.
Kerületi viszonylatban csaknem felére mérséklődött az autófeltörések száma, ami kifejezetten komoly eredménynek mondható.
Ami a folytatást illeti, december 1-jén közmeghallgatást szervezünk, ahol minden, az Önkormányzat működésével, annak hatáskörébe tartozó feladattal kapcsolatosan választ kaphatnak kérdéseikre. Specifikusabb lesz a december 8-i Móricz Zsigmond
körtéri lakossági fórum, ahol a körtér áttervezéséről, a Fehérvári
út és Dél-Buda forgalmi helyzetének áttekintéséről lesz szó, miközben az Önkormányzat igyekszik újra egymás mellé ültetni a
civileket és a döntéshozó szakembereket.
Tisztelt Kerületiek! Véleményük sokat számít az Önkormányzatnak, éppen ezért kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint vegyen
részt a lakossági fórumokon, és segítse a közös munkát.
Tisztelettel:
Dr. Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere

Lakossági fórum a Móriczról
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2011.
december 8-án 16 és 18 óra között szakmai fórumot tart a
lakosság bevonásával Dél-Buda központi területének közlekedési áttervezése kapcsán, melyre tisztelettel meghívja az
érdeklődőket.

A belső Fehérvári út és a Móricz Zsigmond körtérrel kapcsolatos,
augusztus végén született fővárosi döntés értelmében új rendezési terv készül a területre. A folyamatban Újbuda Önkormányzata is részt kíván venni, ennek érdekében egyeztetéseket kezdeményezett. A kerület vezetése azonban saját képviselői mellett
a civil szervezetek, közlekedési és várostervező szakemberek,
valamint a lakosság véleményét és javaslatait is szeretné kikérni.

A fórum helyszíne:
Újbuda Önkormányzatának tanácsterme, 1113
Budapest, Zsombolyai utca 5. földszinti nagyterem

Időpontja:
2011. december 8. 16.00–18.00 óra

Adventi vásárok
Második alkalommal rendezik meg az Újbudai Karácsonyi Vásárt
2011. november 27. és december 24. között az Allee melletti sétálóutcában, a Kőrössy J. utcában. Finom ételek, sütemények,
forralt bor és ajándékok nagy választéka várja az érdeklődőket.
A vásár ideje alatt minden hétvégén különböző programokat
is szerveznek.
Az Újbudai Karácsonyi Vásár a Doktor Natúr Sziget
Egészségpatikával együttműködve egy olyan egészségvásárral is kiegészül, melynek célja az egészséges
életmód népszerűsítése, így az egy hónapig tartó vásáron gyógytermékek, természetes élelmiszerek és natúrkozmetikumok pavilonjai is megjelennek. Orvosi szűréseken és egészségügyi tanácsadáson is részt vehetnek
az érdeklődők.

KÖZMEGHALLGATÁS
Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.
december
1-jén
(csütörtökön) 17.00
órai kezdettel közmeghallgatást tart,
melynek helyszíne: a
Polgármesteri Hivatal
földszinti nagyterme
(Budapest, XI. kerület,
Zsombolyai u. 5.)

Újbuda, a mi városunk.
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Ülésezett a képviselő-testület

Megkezdődött a költségvetés
tervezet vitája
Napirend előtt
Napirend előtti hozzászólásában Bács Márton bejelentette: mivel
ő a Demokratikus Koalícióban politizál tovább, mostantól Budai
Miklós az MSZP új frakcióvezetője. Hoffmann Tamás a kialakult
szmoghelyzetre való tekintettel megkérte a képviselőket és a kerület polgárait, hogy ha nem muszáj, ne üljenek autóba, használják inkább a közösségi közlekedési eszközöket.
Napirenden
Kinevezés
Intézményvezetői kinevezéssel kezdődött a határozathozatal.
A testület döntése értelmében a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola és Óvoda igazgatói teendőinek ellátásával
dr. Pereszlényiné Kocsis Évát bízták meg. Mivel a Kelenvölgyi
Óvoda vezetői pályázatára nem volt jelentkező, azt eredménytelennek nyilvánították.
Költségvetés
A költségvetést érintő napirendi pontok közül előbb a kerület idei
büdzséjének I-III. negyedévi végrehajtásáról készült beszámolót
vitatták meg. Az önkormányzat könyvvizsgálója szerint az említett időszakot a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte, mely
pozitív tendencia várhatóan a IV. negyedévben is folytatódni fog.
Ezután a 2012. évi költségvetés koncepciójáról tárgyaltak. Az
előterjesztés tartalmazza a jövő év kiemelt önkormányzati feladatait, amelyekből csokorba szedtünk néhányat:
• A válság terheinek enyhítése, kiemelten a gyermekeket nevelő családok és a 60 év felettiek körében.
• Az oktatás és a sport szakmai színvonalának emelése, ingyenes tankönyvcsomag az első, második és harmadik osztályos
kisiskolások számára. Továbbá folytatódik a bölcsődei és
óvodai férőhelybővítés.
• Elvégzik az éjszakai gyermekorvosi ügyelet, illetve egy állandó éjszakai ügyeletes gyógyszertár üzemeltetéséről szóló
megállapodás előkészítését. Ingyenesen biztosítják a HPVvédőoltást minden 13. életévét betöltött lánygyermeknek, továbbá bővítik az ingyenesen elérhető szűrőprogramok körét.
• A közbiztonság, közrend javítása a térfigyelő kamerarendszer
további bővítésével.
• Elindítják a körtéri Gomba műemléki felújítását. Folytatják
az egyeztetéseket a kelenföldi városközpont fejlesztéséről,
illetve a Budai Parkszínpad és környékének felújításáról.
• A társasházak és lakásszövetkezetek számára önálló pályázati alapot hoznak létre a megújuló energiák hasznosítására,
de folytatódik a panelrekonstrukciós és társasház-felújítási
program is.
Megszűnik a parkoló matrica
A járművel való várakozás rendjéről és a várakozás díjáról szóló fővárosi rendelet a továbbiakban nem teszi kötelezővé a lakossági hozzájárulást igazoló matrica kiadását és használatát.
Ezért 2012. január 1-jétől Újbudán áttérnek a papíralapú hozzájárulások kiadására. Az elfogadott rendeletmódosítás szerint a
jövő évtől lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási
hozzájárulás adható ki díjmentesen, és további két járműre, az
autók EURO környezetvédelmi kategóriákba tartozása alapján
számított díj megfizetése mellett adható ki hozzájárulás. A kérelmezőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, melyik személygépkocsira kérik elsőként és másodikként, melyikre harmadikként és
negyedikként a várakozási engedélyt.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a www.ujbuda.hu honlapon
a nyilvános ülés minden napirendi pontja és határozata szerepel,
elolvasható.
D. R.
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Újbuda, a mi városunk.

Fórum a közbiztonságról
A következő hónapokban az Újbudai Konzultáció égisze
alatt a kerület polgármestere, rendőrkapitánya és országgyűlési képviselője minden városrészbe ellátogat, hogy képet kapjon a helyiek közbiztonsági problémáiról, illetve általános biztonságérzetéről. Az Albertfalvi Közösségi Házban
rendezett találkozón a kerület vezetői fontos kormányzati
döntésekről is beszámoltak.

A résztvevők közül voltak, akik utcai támadásokra, idős emberek
kifosztására panaszkodtak, ezért többen azt is felvetették, önvédelmi képzésre lenne szükség, mely alkalmával a védtelen nyugdíjasok is megtanulhatnák, hogyan lehet elkerülni vagy megakadályozni az áldozattá válást. A kerületi bűnügyi statisztikák élén
egyébként ma is a betöréses lopások, autólopások és feltörések,
valamint az idősek sérelmére elkövetett trükkös lopások állnak,
a felsoroltakat azonban ritkábban követik el.
– A számadatokat nézve nem veszélyes a helyzet, a bűncselekmények csökkenő tendenciát mutatnak, de természetesen elég, ha
egyvalakit károsítanak meg, annak bizonyára összeroppan a biztonságérzete – jegyezte meg Kohári Péter, Újbuda rendőrkapitánya. Beszámolójában kiemelte, komplex szolgáltató rendőrséget
kívánnak felállítani, amely a lakók minden igényét kielégíti.
Simicskó István honvédelmi államtitkár már arról számolt be, a
kormány eddigi intézkedései mind azt a célt szolgálták, hogy az
utcákon kevesebb bűncselekmény és több rendőr legyen. – Leraktuk azokat a sarokköveket, amelyek a közbiztonság megerősítését szolgálják. Módosítottuk a büntető törvénykönyvet, elfogadtuk a harmadik csapás törvényt, szigorítottuk az eljárásokat
– jelentette ki a parlamenti képviselő.
Simicskó István közölte, a társadalmi elvárásnak eleget téve és
a liberális elgondolással szakítva visszaállították a középértékes
büntetést. Így az igazságszolgáltatás a büntetési tétel alsó határa
helyett a középértékhez fog igazodni. Az államtitkár arról is hírt
adott, jól halad a rendőrség megerősítése, az elmúlt másfél évben
ugyanis több mint ezer fővel növelték a rendőri állományt, jövőre pedig 4500 új státust teremtenek.
p. k.

Második világháborús
lövedékeket találtak Újbudán
A Budaörsi Reptér közelében találtak rá a II. világháborús lövedékekre – az első lőszert november 23-án a déli órákban egy
munkagép fordította ki a földből a Kőérberki út közelében. A
tűzszerészek kiérkezéséig a rendőrség és a katasztrófavédelem
gondoskodott a helyszín őrzéséről. A közel két napig tartó kutatás során 214 darab, négy centiméter átmérőjű lövedéket sikerült
kiásni a szakembereknek.
A töltények több mint 60 éve voltak föld alatt, nagy részük
azonban feltehetően még mindig éles lőszer volt, ezért a szállításukat veszélyesnek találták a tűzszerészek, így a hatástalanítást a
helyszínen végezték. A robbantáshoz négy gödröt ástak, ezekbe
helyezték el a lőszereket, amelyeket pénteken, a délelőtti órákban hatástalanítottak. Délutánra a forgalom is megindulhatott a
térségben. A szakértők nem zárják ki, hogy a lövedékekből még
akár ennél is több lehet a földben a városnak ezen a részén.

Fővárosi hírek
– Az adventnek és a karácsonynak nem csupán illata és íze,
hanem fénye is van, így fényfüzérből szőtt ünnepi ruhát kap
ilyenkor Budapest is – mondta beszédében Tarlós István, miután felkapcsolta a Vörösmarty téren a budapesti karácsonyi díszkivilágítást, egyben hivatalosan is megnyitotta a 13. Budapesti
Karácsonyi Vásárt. A főpolgármester hozzátette, mától egyszerre
gyönyörködhetünk a Vörösmarty tér, a Váci utca és környéke, az
Andrássy út, a Nagymező utca, a Liszt Ferenc tér, a Városháza
park, a Batthyány tér és a Clark Ádám tér díszkivilágításában
is. Az ez évi újdonság, hogy a modern kor követelményeinek
megfelelően, LED-es fényfüzéreket alkalmaztak, a karácsonyi
hangulatot közel félmillió fénypont biztosítja. Városszerte összesen mintegy 900 díszítőelem és több tíz kilométernyi fényfüzér
díszíti a fákat és kandelábereket.
Jövőre 1,4 milliárd forint többletforrás jut Budapest turisztikai
célú promóciójára – jelentette be Tarlós István főpolgármester a
Magyar Szállodák és Éttermek 36. közgyűlésén. Hozzátette: a kerületek és a főváros együttműködésének köszönhetően jövő évtől
az egységesen 4 százalékos idegenforgalmi adóból származó bevétel negyedét egy közös budapesti marketingalap létrehozására
fordítják. Tarlós István elmondta, Budapest korábbi turisztikai
arculata túl színes, túl összetett volt, ezért pályázatot írtak ki az
új imázs létrehozására, mely „egyszerű, szép és továbbfűzhető”,
és Budapest három fő jellemzőjére épül, arra, hogy a magyar főváros összeköt, felemel és feltölt. Az új turisztikai arculat azóta
elkészült, és szakmai körökben jelentős sikereket aratott.

Bemutatkozott
a
nyilvánosságnak a
Fővárosi Állat- és
Növénykert két új
lakója, Molly és
Wally, a két csupaszorrú vombat. A
Tasmániából érkezett állatok bemutatása igazi kuriózum,
Ausztrálián
kívül
ugyanis csak kilenc állatkertben láthatott vombatokat a nagyközönség, Európában pedig csak három helyen: a németországi
Duisburgban, Hannoverben, illetve a belgiumi Planckendaelben.
Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója szerint az erszényesek
Budapestre érkezése óriási szakmai siker, az ausztrál exportengedélyezési eljárások ugyanis rendkívül szigorúak. A most bemutatott jószágok érkezését kétéves szervezőmunka előzte meg,
a szakemberek előtte alaposan áttanulmányozták a vombatok
állatkerti tartását. Molly és Wally nagyjából egyidősek, nemsokára négyévesek lesznek. Több mint 16 ezer kilométert repültek,
hogy Budapestre érjenek, ahol az állatkerti Ausztrál-ház mellett
kialakított vombatlakban kaptak szállást. Mivel ilyen állatokat
Magyarországon csaknem négy évtizede nem mutattak be, a Fővárosi Állat- és Növénykert december 3-ától december 24-éig a
14 éven aluli gyermekeknek díjmentes belépést biztosít.

Változások kapujában

A köznevelési törvényről tájékoztatták az oktatásban dolgozókat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága az új köznevelési törvényről tartott konferenciát
a Szent Imre Gimnázium dísztermében. Az Újbudai Pedagógiai Intézet által szervezett találkozó legfőbb célja az volt,
hogy az átfogó, szinte minden területet érintő változtatásokról a kételyeket és tévhiteket eloszlatva, hitelesen tájékoztassák a közoktatásban dolgozó pedagógusokat.

A nagyszabású rendezvényt a nemrégiben Prima Primissimajelölést kapott Weiner Leó zeneiskola növendékeinek produkciója nyitotta meg, majd Molnár László alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket. Szavai szerint fontos és jövőt építő változások
előtt állunk, melyek sokat lendíthetnek az oktatás minőségén.
A találkozóra Hoffmann Rózsa államtitkár asszony is meghívást
kapott, de a köznevelési törvény parlamenti tárgyalása miatt
nem lehetett jelen. Dr. Gloviczki Zoltán, a közoktatásért felelős
helyettes államtitkár beszédében rámutatott: a változások középpontjában a pedagógus áll, akinek az eddig a közoktatásban
hibásan uralkodó értéksemlegesség helyett olyan értékeket kell
átadnia, mint a becsület vagy a tisztesség.
Rétvári Bence közigazgatási államtitkár a konferencián arról
beszélt, a törvénynek hála teljesen új alapokra helyeződik az
oktatás, ez pedig már a nevében is tetten érhető: a közoktatási
törvényt a nemzeti köznevelési törvény váltja fel. Rétvári arról is
szólt, hogy mivel a kerületben rengeteg olyan magas színvonalú
oktatási intézmény működik, ahová más város, illetve városrészekből is érdemes bejárni, a változásoknak Újbudán különösen
nagy jelentőségük lesz. Kijelentette, a törvény deklaráltan arra a
tudásra épít, amely a munkán alapuló társadalomban lehetőséget
ad az érvényesülésre.

A találkozón az is elhangzott, a nagyfokú átalakítás nemcsak a
köznevelésben lesz érzékelhető, de a kormányhivatalok felállításában, valamint a kormány-önkormányzatok közötti fenntartó
váltásban is megjelenik majd. Gloviczki Zoltán hangsúlyozta,
sokan az államosítás ijesztő bélyegét ragasztották a törvényre, holott már a szóhasználat is helytelen. Az önkormányzatok
ugyanis szintén az állami apparátus részét képezik.
A legújabb tervek szerint az állam nem minden esetben veszi át
az iskolák fenntartását a helyhatóságoktól. Az önkormányzatoknak visszaszerződési lehetőséget biztosítanak, így adott esetben,
ha ezt meg tudja indokolni, tovább működtetheti a szóban forgó
oktatási intézményt. – A központosítás lényege azonban éppen az
– érvelt Rétvári –, hogy a kormány egyenlő esélyeket és egységesen magas színvonalat biztosítson az oktatásban. – Így ha valahol
hiány támad, oda a központi vezénylésen keresztül erőforrásokat
tudunk csoportosítani – tette hozzá a képviselő.
p. k.

Egészségnap a Prizmánál
November 17-én egészségnapot tartottak az Újbuda Prizma Kft.nél, ahol az Egészségért Egyesület segítségével az ott dolgozók
ingyen mérhették fel egészségi állapotukat.
A vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint- és PSA-mérés
elvégzése után egyéb hasznos tanácsokkal is ellátták a jelenlévőket. Az Újbuda Prizma dolgozói igen nagy számban vették
igénybe az egészségnap adta lehetőségeket. Szepesiné Takács
Zsuzsanna, az egyesület elnöke szerint ezen alkalmak célja segíteni a munkáltatót és a orvosi szolgáltatót abban, hogy minél
több embert időben kiszűrjenek.

– Ma nem csupán magas vérnyomást, de nagyon alacsony vércukorszintet is észleltünk. Sokan pedig táplálkozási tanácsokért
fordultak hozzánk – nyilatkozta Németh Katalin, az Egészségért
Egyesület szervezője.
Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma Kft. ügyvezetője hozzátette, folyamatossá szeretnék tenni az ingyenes vizsgálatok lehetőséget, így a tervek között szerepel véradás szervezése, valamint
szemvizsgálatok biztosítása.

Újbuda, a mi városunk.
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A Kerület Napja Gyermekeknek

Sokszínű programok a kicsiknek
A Kerület Hetére idén a kulturális sokszínűség volt jellemző.
A Kerület Napjához tartozó programsorozatban a gyerekeknek is több meglepetést szerveztek.

November 11-én, a Kerület Napja Gyerekeknek programsorozaton belül megnyílt egy kiállítás a Bartók 32 Galériában a Tondó
Rajziskola együttműködésével, ahová a legkisebbek Újbuda színei témakörben nevezhettek. A kerület polgármestere elmondta,
hogy érdemes a városvezetésnek szem előtt tartania, milyennek
szeretnék látni a legkisebbek Újbudát, hiszen ők még szabadon
merik vállalni véleményüket és elképzeléseiket. Ígéretet tett arra,
igyekszenek olyan színes kerületi programokat szervezni a gyermekek számára, melyekkel meg tudnak felelni az általuk felállított elvárásoknak.
A Kerület Napján a MU, a Szkéné és a Karinthy Színház is
kitárta kapuit, és Újbuda Önkormányzatának kérésére az iskolások bepillanthattak a kulisszák mögé: az éppen zajló próbafolyamatokba vagy színházi keretek között próbálhatták ki magukat a
legkülönbözőbb drámajátékokban.
A 4-es metró építési területére és alagútjába is lemehettek az
arra kíváncsi általános iskolások, természetesen a szigorú feltételeket betartva. A Gyógyír 11 Kft. munkatársai pedig a dohányzással kapcsolatosan tartottak előadást, így egy-egy rendhagyó
biológiaóra keretében több iskola osztálya is ellátogatott az önkormányzat előadótermeibe.

Gyerekirodalomról őszintén
Újbuda adott otthont a Mesebeszéd: szimpózium a gyerekkönyvkritikáról című beszélgetéssorozatnak. A szervezők
– a Fiatal Írók Szövetsége és a Szépirodalmi Figyelő – célja
az volt, hogy valamilyen válasz szülessen arra, miért nincs
gyerekkönyvkritika.

Az ének és a zene szeretete
A Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy és zenetudós halálának
25. évfordulója , illetve fiának, a szintén zeneszerző, karnagy
és zenetanár, Daróci Bárdos Tamás 80. születésnapja alkalmából rendezett nagy sikerű hangversenyt.

Ezen alkalomból a Szená-Torok, a Magyar Országgyűlés Képviselőinek Énekkara, a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola
Gyermekkórusa, és természetesen a Lágymányosi Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium Kicsinyek kórusa, Gyermekkara
és Vén Diák Kamarakórusa lépett fel.
Kerekes János, az iskola igazgatója elmondta, az ének és a zene
szeretete hozta össze őket, céljuk pedig a kapcsolatok építése, a
hagyományok ápolása, illetve hogy a felnövekvő generációk is
emlékezzenek Bárdos Lajosra és munkásságára. A kórusok Bárdos-művekkel kedveskedtek a 80. születésnapját ünneplő Daróczi Bárdos Tamásnak, a szünetekben pedig még a közönség is a
nagy zenetudós által gyűjtött népdalokat énekelte.
A hangversenyre meghívták Simicskó István országgyűlési képviselőt, aki az előadást követően így nyilatkozott: – A zene... az
mindenkit megfiatalít! Itt nagyon pici gyerekek, másodikosok
is énekeltek az iskola kórusában. Csodálatos volt! Aranyosak
voltak, csillogott a szemük, és ugyanúgy az idősebb generáció
is gyakorlatilag kivirult. Tehát a zene, az nagy csodára képes.
Egyrészt fiatalít, másrészt a közös nyelvet, a közös hangot adja
meg mindenkinek, ilyen értelemben az összefogást erősíti minden közösségben!

Szépíróversenyt rendezett a kerület
A legszebb gyöngybetűket kellett megrajzolniuk mindazoknak a második, harmadik és negyedik osztályos diákoknak,
akik a kerületi szépíróversenyre jelentkeztek.

A Szatyor bárban tartott rendezvényen három nagy kerekasztalbeszélgetés követte egymást: a szerkesztőké, a kritikusoké és a
szakértőké. A legnagyobb vita kétségkívül a szerkesztőknél zajlott: a Kalligram folyóirat szerkesztője, Mészáros Sándor szerint ugyanis a gyerekirodalom inkább üzlet, mint irodalom, és ha
születik is kritikai figyelemre érdemes szöveg, arról a „felnőttirodalom” kritikai nyelvén is lehet írni, és különben is, aki csak
gyerekirodalomról ír, az nem is vehető komolyan.
A határozott véleménnyel a tanácskozás többi résztvevője –
Sándor Csilla (Csodaceruza gyermekirodalmi folyóirat), Károlyi
Csaba (Élet és Irodalom) és Urfi Péter (Magyar Narancs) – sem
értett egyet maradéktalanul, de a második szekciót, a gyerekirodalom-kritikusokat szinte megbénították az elhangzottak, és
kezdetben zavartan, később azért már bátrabban védték meg a
szakmát az elhangzott támadásoktól.
Egy nagy vesztese azonban mindenképpen van a gyerekkönyvkritikának: az illusztrátorok. Ők azok, akiknek munkáját
a főleg irodalmi képzettségű kritikusok nem tudják szakmai
szemmel megítélni. Az utolsó kerekasztal-téma viszonylag hamar elterelődött a kritikaírás problémáitól, és a gyerekirodalom
népszerűsítése, az olvasóvá nevelés került előtérbe. Fenyő D.
György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke és Gombos
Péter gyerekirodalom-kutató a pedagógusok felelősségét is kiemelte: azzal ugyanis, hogy az irodalomoktatás az olvasmányélmény helyett a fogalomtanításra helyezi a hangsúlyt, elidegeníti
a gyereket magától az irodalomtól.
K. M.
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A nevezők egy általuk választott karácsonyi verset igyekeztek
úgy leírni, hogy az a leginkább elnyerje a szigorú zsűri tetszését.
A 350 fős rekordrészvétellel lezajlott megmérettetés eredményhirdetését a Szent Imre Gimnázium dísztermében tartották.
A pályázat ötletgazdája, Király Nóra önkormányzati képviselő
a helyszínen elmondta, a szépírás nemcsak elhanyagolt területe
az iskolai versenyeknek, de az esztétikai érzéket fejlesztő feladat
a versek szeretetére is megtanítja a gyerekeket. Kupper András
kultúráért felelős alpolgármester is azt támasztotta alá, hogy miközben az információs társadalom a kézírás halálát rebesgeti világszerte, a rendezvény is jól bizonyítja, nincs még itt az ideje temetni ezt a régi szép szokást. A díjazottak könyveket, játékokat,
vagy éppen állatkerti
belépőt
kaptak munkájuk
elismeréseként,
melyeket kerületi
cégek és ismert
kiadók ajánlottak
fel. A képviselőnő azt is tervezi,
hogy diákok által
megírt karácsonyi
üdvözlőlappal lepi
meg a kerületi időseket.

Újbudai körkép
Kellemes teadélután a kelenföldi nyugdíjasoknak
A Sopron úti Domokos Pál Péter Általános Iskolába voltak hivatalosak Kelenföld nyugdíjas lakói november 22-én, egy teadélutánra. A szervezők forró teával és friss süteményekkel várták a
vendégeket. A jó hangulatról a diákokból álló énekkar gondoskodott, közös dalolásra buzdítva a jelenlévőket.
A rendezvény kezdeményezője és háziasszonya Nagyné Antal
Anikó, a körzet önkormányzati képviselője volt, aki elmondása
szerint feladatának tekinti az élő, egymást segítő közösség létrejöttének elősegítését. Célja, hogy minél több kerületi nyugdíjas
élvezhesse a 60+ program által kínált lehetőségeket.
Ennek érdekében a képviselő asszony felvette a kapcsolatot az
idősügyi és esélyegyenlőségi referenssel, Baráth Andreával, valamint a 60+ programok főszervezőjével, Toldi Tamással, akiket
szintén meghívott a teadélutánra, hogy alaposan tájékoztassák a
vendégeket. Az eseményt Musits Antal esperes is megtisztelte jelenlétével, valamint a Kelenföldön – jelenleg még kis számban
tevékenykedő – szomszédsági önkéntesek tagjai is.
A díszvendégként felszólaló Hoffmann Tamás polgármester
kiemelte, a kerület egyik legfontosabb feladata, hogy az itt élő
nyugdíjasoknak lehetőséget teremtsen a méltó és tartalmas életminőség megőrzéséhez.
Katasztrófariasztási gyakorlatot tartottak
November 21-én országos értesítési és törzsvezetési, valamint
lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlatot tartottak, amely országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlattal együtt zajlott.
A cél a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és műveletirányító tevékenységének gyakoroltatása, a feladatok végrehajtásához
szükséges gyorsreagálású polgári védelmi szervezetek mozgósításának, valamint a lakosság katasztrófariasztásának begyakorlása volt. Ezzel egy időben a médiaszolgáltatók a katasztrófavédelmi szervek részére törvényben biztosított kommunikációs
csatornákat tesztelték, és valós helyzetet imitáló tesztüzeneteket
(közérdekű tesztközleményeket) tettek közzé.
Ez annak érdekében történt, hogy a lakosság megismerje, és így
a későbbiekben egy, akár valós helyzetben felismerje a katasztrófák esetén történő riasztás és tájékoztatás új formáját. Matyi
Armand, a Polgári Védelem XI. kerületi kirendeltség-vezetője az
Újbuda TV-ben elmondta, hogy Újbudán is megtörtént a légvédelmi és katasztrófariasztási szirénák próbája. Kerületünkben 40
sziréna üzemel, ebből 39 sikeresen meg is szólalt.

Megtámadták az újbudai Fidesz irodáját!
November 23-án 12 óra után néhány perccel egy ismeretlen férfi
megtámadta és tettleg bántalmazta a XI. kerületi Fidesz két munkatársát. A párt újbudai irodájába szerda délben egy jól öltözött,
30–40 év közötti, körülbelül 180 cm magas férfi lépett be. Az ott
tartózkodó hölgy megkérdezte, miben segíthet, mire a támadó
csak annyit mondott: „Ebben!” – majd ököllel megütötte, a megtámadott segítségére siető aktivistát pedig fellökte.
Hoffmann Tamás, a kerület polgármestere megdöbbenésének
adott hangot, és minden politikai párt nevében elítélte az erőszakos támadást. Mint mondta: – Szomorú és megengedhetetlen,
hogy a társadalmi feszültségek erőszakos cselekményekben mutatkozzanak meg.
A XI. kerületi Jobbik is közleményben ítélte el a szerintük gyáva és barbár cselekedetet, és mielőbbi gyógyulást kíván a támadás elszenvedőinek.
Őrmezői lakossági konzultáció
A november 24-én, a Menyecske utcai általános iskolában tartott fórumon jókora érdeklődés mellett a közlekedés volt a fő
téma. Sok panasz érkezett az elmúlt hónapokban Endrődi József
és Junghausz Rajmund önkormányzati képviselőkhöz, a térséget
érintő vasúti zajterhelés növekedése miatt. A képviselők a fórum
előtt és alatt több száz aláírást gyűjtöttek, amelyekkel a MÁV
illetékeseit kívánják felkeresni a probléma mielőbbi megoldása
érdekében. A vasúti közlekedésből eredő zajok csökkentésének
egyik megoldása egy zajvédő fal felépítése lehet. A tárnoki vasútvonal mellé tervezett beruházásra már a közbeszerzési pályázatot is kiírták.
Takács Viktor főépítész a metróépítkezéssel kapcsolatban elmondta, a kerület igyekszik minél jobb pozíciókat kiharcolni a
fővárosnál a 4-es metró jelenlegi végállomásának kialakítását
illetően. Bemutatót tartott az Őrmezőt érintő intermodális csomópontról, amely a Kelenföldi pályaudvar környékén, a leendő
metróvégállomásnál létesülne. A megjelent lakosok és a képviselők is egyetértettek abban, a legfontosabb cél, hogy a munkálatok során minél kisebb terhelés érje a beruházást környező utakat
és lakóövezeteket.
A fórumon felmerült még, hogy az itt élők nem tartják megfelelőnek a környék útjainak, járdáinak, parkjainak tisztaságát.
A képviselők megígérték, hogy az erre a célra szánt keret ös�szegének megemelését javasolják majd a jövő évi költségvetés
tervezésekor.

Programajánló
December 2., péntek 18.00 óra

December 9., péntek 19.00 óra

Irodalmi est zenével és mézeskaláccsal
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)
Közreműködik: Vallai Péter színművész, Valcz Péter, Mayer
Zsófi, Nagy Dániel

Moha Jazz
Moha Kávéház és Kultúrtér (Bartók Béla út 11–13.)
Pocsai Krisztina – ének, Szakcsi Lakatos Béla – zongora.
Házigazda: Maloschik Róbert

December 2., péntek 20.00 óra

December 10., szombat 8.00 óra

Herczku Ági és a Nikola Parov Quintet koncert
Fonó Budai Zeneház (Sztregova u. 3.)

Babaruha- és gyermekholmibörze
Fővárosi Művelődési Ház (Fehérvári út 47.)

ÉTELKISZÁLLÍTÁS

Rendelést felveszünk a hét minden napján
1117 Budapest,
Hauszmann A.
és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,
(06 20) 431 5647 telefonszámokon 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)

Étkezési jegyeket elfogadunk!

Pogácsák, édes és sós teasütemények esküvőkre, üzleti,
családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés
cukrászdai termékeket kiszállítjuk)
, aesetén
mi avárosunk.

Újbuda
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Közéleti fórum

Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók küldték,
az újság szerkesztőségének véleményével
nem feltétlenül egyeznek.

Véletlen egybeesés?
November 22-én kezdődött Molnár Gyula és Lakos Imre volt kerületi vezetők tárgyalása, akiket a Központi Főügyészség azért
fogott perbe, mert versenyeztetés nélkül adták el a Kopaszi-gát
egy kis, 3,8 hektáros darabját. A tranzakció során – a vádlottak
szerint – vagyoni károkozás nem történt, a kerület még nyert is
egy kis pénzt. Akkor hát nem mindegy, hogy törvényesen zajlott-e az ügy? Szerintünk nem mindegy, de nézzük tovább!
Évekig tartó huzavona után az Önkormányzat körülbelül kétmilliárd forintos haszonnal szállt ki a teljes fejlesztési területet
birtokló Öböl XI. Kft.-ből. Ez akár sikertörténet is lehetne, ha a
céget megvásárló Leisztinger Tamás, akit a hivatal vezetői hoztak remek helyzetbe, nem adta volna el a területet portugál befektetőknek – a piaci hírek szerint több tízmilliárd forintért.
A vádlottak meghallgatása során Molnár Gyula úgy fogalmazott, politikai indíttatású, kreált ügyről van szó, amellyel egy

sikeres polgármestert akartak lejáratni. A vád alapját képező terhelő tények pedig csupán véletlen egybeeséseknek köszönhetők.
Lakos Imre pedig szakmai és emberi önérzetébe való durva belegázolásként értékelte az eljárást.
A XI. kerületi Fidesz-frakció hisz az igazságszolgáltatás objektív, tényeken alapuló munkájában. Továbbá bízik abban, hogy a
kerület volt vezetői az Újbudai Torna Club törvénytelen elszámolása, a GAMESZ körüli visszásságok, az Újbuda Gyöngye
Kft. hűtlen kezelésre mutató gazdálkodása, az Uniker Coop Kft.
elképesztő szerződései, valamint a KÖR2004, a Hadik Kávéház,
vagy épp a Hauszmann utcai sportlétesítmény körüli zavaros,
cseppet sem tiszta ügyek kapcsán is a bíróság előtt tisztázhatják
magukat. Mert az is lehet, hogy mindez csupán véletlen egybeesés…
XI. kerületi Fidesz-frakció

Gyaloglópályát kap Újbuda
A Gazdasági Bizottság október 20-i ülésén került elém a Bikás
Parkba tervezett futópálya rajza. Rögtön kértem a téma elhalasztását, mivel a nagy sietségben kimaradtak az egyeztetésből az
érintettek (civil szervezetek, sportolók, egyéni képviselő). Sajnos a Nemzeti Együttműködés újabb csorbát szenvedett, és a Fidesz – olvasási szünet nélkül – zöld utat adott a tervnek. Pedig
jó lett volna átolvasni. Szerintem pénzkidobás olyan futópályát
építeni, amelyben derékszögű kanyarok vannak (összesen 3), és
az egész nincs 1 kilométer hosszú. Mellékelten látható a megszavazott nyomvonal (rózsaszín) és egy szakmailag elfogadható
változat (zöld).
Felelős képviselőként megpróbáltam meggyőzni a projektben
közreműködőket: a városüzemeltetési igazgatót, a Sport Kft. vezetőjét és a megbízott főépítészt, akik azt mondták, nincs akadálya a hosszabb változatnak, ha ez valóban szükséges. (Főépítész
úr ugyan szerette volna elkerülni, hogy gyalogosok keresztezzék
a pályát, de nem minden áron.) A Sport Kft. tehát építhetné a
használható változatot.
De mégsem teszi… Most Önök azt várják, hogy csúnyákat
mondjak emiatt rájuk. De ha egyszer ennyire képesek, miért
bántsam őket folyton? Én a konstruktív ellenzékiségben hiszek.
Pár tízmillió forint közpénzből most nem futó-, hanem gyaloglópálya létesül és szerintem a járókeretesek is élvezni fogják a
puha, színes, új gumisétányt. Örüljünk az esélyegyenlőségi fejlesztésnek!
LMP-frakció

Politikai programok
A KDNP PROGRAMJAI

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
14–18 óráig.
Évadzáró Karinthy Borklub december 8-án a Törley Pezsgőpincészetben. Előzetes jelentkezés a KDNP-irodában. Látogassa
meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti
látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a Karinthy Frigyes út 9.
szám alatti irodában.
LMP-HÍREK

Az LMP-s önkormányzati képviselők tevékenységéről és az
LMP délbudai területi szervezetének programjairól részletesen
tájékozódhat blogunkon http://delbudamaskepp.blog.hu és honlapukon: http://delbuda.lehetmas.hu. Ezeken a helyeken megtalálja „Délbuda másképp” című újságunk első számát is.
JOBBIK PROGRAMJAI

Villányi út 20/A. Nyitva tartás: H–P 8.30–16.00
December 4., 11.,18. 16.00 Móricz Zs. körtér Gyertyagyújtások
a keresztnél.
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December 14. 18.00 Újbudai Nemzeti Estek előadássorozat:
Obrusánszky Borbála történész eladása. (Bartók B. út 96.)
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, pénteken 11–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüg�gyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart minden páros hét keddjén 16–18 óráig. Minden
hétfőn 17 órától befektetési tanácsadás euró- és svájcifrank-alapú, megbízható hozamú termékek tárgyában.
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA

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

Konferencia a
kommunizmus bűneiről
A KDNP XI. kerületi szervezetének tagja, egyben „A kommunizmus bűnei” Munkacsoport vezetője, Eötvös Péter volt a szervezője annak a tudományos tanácskozásnak, amely november
10-én zajlott a Gellért szállodában.
A rendezvényt támogató Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi vezetője hangsúlyozta: – Nem feledhetjük el, hogy
nemrég még egy olyan rendszerben éltünk, amely korlátozta az
emberi szabadságot. Azért fontos az emlékezés a múlt bűneire,
hogy tisztában legyünk azzal, mit kell védenünk. Harrach Péter
frakcióvezető kiemelte: – A kereszténydemokrata országgyűlési
képviselők sorsa börtön, üldöztetés, emigráció volt a szocializ-

mus idején, azonban egyikük sem hajtott fejet a berendezkedő
önkényuralom előtt.
Eötvös Péter a munkacsoport céljának tartja a kommunizmus
igazi arcának leleplezését és megismertetését, elsősorban a fiatalabb korosztállyal. – Büntetőjogi felelősségre vonásra sok esetben már nincs lehetőség, de a bűnösöket megnevezni kötelességünk a jövő nemzedékek számára.
KDNP-frakció

Advent – Miért is állít keresztet a Jobbik országszerte?
November vége, advent ideje. A maradék keresztény Európa újra
a megváltó eljövetelére vár. Az elmúlt évezredek során sohasem
volt ekkora szükség arra, hogy a földi, halandó ember megálljon
egy pillanatra, és befelé fordulva végiggondolja a 21. századi fogyasztói társadalom totális válságát. A szennycsatornák híradói
felérnek egy bűnügyi krónikával, a reklámok a műanyag bóvli
bárgyú örömeit hirdetik, és se az okos telefon, se a közösségi
oldalakon való „lájkolás” nem tudja pótolni a valódi emberi kapcsolatokat. A napi megélhetés utáni hajszában az emberek elmagányosodtak, nincs időnk egymásra. Már talán önmagunkra sem.
A bronz, ezüst és arany vasárnapok egyetlen dologról szólnak:
vásárolj, lehetőleg hitelből. Van miből válogatni, a média teszi,
amiért megfizették, felkelti a vágyat, elhiteti veled, hogy ha neked nem a legújabb tévéd, telefonod, autód van, akkor már nem
is lehetsz boldog. De mikor adtál például „ajándékba” időt, odafigyelést, törődést önmagadnak és szeretteidnek?
Ebben a helyzetben a kereszt szimbolikája a jelenleginél sokkal
fontosabb értékrendet mutat. Olyan értékrendet, amelyben nem
a GDP alakulása dönt el emberi sorsokat. A várakozás az ün-

nepre, az élet rangja, felsőbb értelme. Készüljünk fel reá
testben és lélekben. Tisztálkodjunk belülről és kívülről.
Felejtsünk el mindent, ami a hétköznapok szertartása és
feladata. Az ünnep, különbözés. Az ünnep, a mély és
varázsos rendhagyás. S nemcsak a naptárnak van piros
betűs napja, hanem a léleknek is. Az élet elhoz másféle,
láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejtsünk el mindent,
figyeljünk az ünnepre. S mindenek fölött legyen benne valami a
régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes
kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Ember, aki
átrohansz a körtéren a szatyroddal a busztól a villamoshoz, állj
meg egy pillanatra, és nézz föl! Vedd észre, hogy két évezreddel
ezelőtt akadt valaki, aki az anyagi világ és a pillanatnyi örömök
hajszolása helyett az egymásért való értelmes életet hirdette. Ez
lehet az egyetlen módja annak, hogy visszataláljunk egymáshoz,
a mókuskerékbe kényszerített hétköznapokból.
Áldott, Békés Ünnepeket Kívánok!
Vajda Miklós, a XI. kerületi Jobbik alelnöke

Interaktív IPTV előfizetéseddel

több száz film
közül kölcsönözhetsz
a T-Home videótékájából.
Új
dhez
előfizetése

7 sikerfilm

www.t-home.hu

jár

Moziélmény otthon – egy gombnyomásra
Mindenkinek vannak kedvenc filmjei, és mindenki szereti a jó filmeket. A T-Home ajánlatának köszönhetően most mindössze egyetlen gombnyomással varázsolhatsz otthonodba hamisítatlan moziélményt. Ha most rendelsz T-Home IPTV-t hűségidő vállalásával, előfizetésed részeként Videotékánk több száz filmje közül 7
sikermozit (Az Alkonyat sorozat részei: Alkonyat, Újhold, Napfogyatkozás, A király beszéde, Férfit látok álmaidban, Step Up3, Arthur és a Villangók) kapsz tőlünk.

IPTV-előfizetés ajánlatunk 2011. november 2-tól visszavonásig érvényes új lakossági T-Home IPTV-előfizetők részére, 1 vagy 2 év hűségvállalás esetén. Az ajánlat részét képező 7 Videótéka film 2012. január
13-ig tekinthető meg. A tájékoztatás nem teljes körû, szolgáltatási terület, telepíthetőség, szerződéskötési feltételek, a kedvezményrendszer igénybevételi feltételei: 1412, www.t-home.hu, T-Pontokban,
T-Partner üzletek, illetve a Magyar Telekom műszerészeinél.

„Kutyajó” történelemórák a Montághban
A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolába a tanulásban vagy értelmileg akadályozott diákok mellett autista és halmozottan sérült gyermekek is járnak. A fogyatékkal élő tanulók oktatása speciális képzést
igényel, de a szakemberek szerint a hivatalos gyógypedagógiai technikák mellett érdemes néha újító terápiás módszereket
is kipróbálni. Ezek közé tartozik az állatterápia, melynek egyik leghatékonyabb fajtája a kutyás oktatás.

Akinek a családjában értelmi vagy testi fogyatékossággal küzdő
gyermek él, már a legkisebb sikernek is nagyon tud örülni, így
rendkívüli volt a szülők és az intézmény lelkesedése, mikor kiderült, egy vegyipari multicég 670 ezer forintos pályázati támogatásával elindulhat a kutyaterápiás képzés a Montágh iskolában.
A sikeres pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a
korábban már esetenként alkalmazott kutyaterápiát a 2011/12-es
tanévben hat hónapon keresztül, heti két alkalommal két osztályban rendszeresíthessék. A foglalkozásokat a Zöld Zebra Állat- és
Természetvédő Egyesület önkéntese végzi, aki a súlyosabb értelmi fogyatékosoknak mozgásos fejlesztő gyakorlatokat tart, a
tanulásban akadályozottak számára pedig a történelemtanulást
könnyíti meg.
Audrey-t, a rendkívül jól képzett, négyéves keverék kutyust a
gyerekek azonnal a szívükbe zárták, és alig várják, hogy vele
tölthessenek el egy-egy tanórát. Schöck Ferencné, az iskola igazgatója hisz abban, hogy a különböző foglalkozások, mint a néptánc, a zene vagy a lovaglás hihetetlen eredményekhez vezetnek
a gyermekek fejlődésében. A három hónapja tartó kutyaterápiának már látható eredményei is vannak: a kisdiákok hatékonyabban sajátítják el az új ismereteket, és érzelmi intelligenciájuk is
fejlődött. Egy szülő a sajtótájékoztatón azt is elmesélte, szinte
teljesen szótlan gyermeke a kutyás tanórák után elkezdett megnyílni, és hosszasan mesélt édesanyjának élményeiről.
– Az, hogy történelemórán vetjük be Audrey-t, sokaknak furcsán
hangozhat, az eredmények azonban magukért beszélnek – mond-

ja Kardos Szilvia, az állatvédő egyesület főtitkára.
Mivel még az egészséges
tanulók is gyakran majd’
elalszanak az órákon, fontos a nehezen koncentráló
gyerekeket a lehető legjobban motiválni. Annak hála,
hogy Audrey és Szilvi az
ősember gyűjtögetését, a
halászó-vadászó életmódot
vagy a magyarok vándorlását is szórakoztatóan képes
eljátszani, majd a tanulókkal gyakoroltatni, a részt
vevő gyerekek pillanatokon belül megjegyzik az
elhangzottakat. – A kutya
gazdija azt meséli, a kicsik
eddig azt élvezték a legjobban, mikor Audrey István
királyt alakította, akit ők
maguk díszítettek fel a koronázási ékszerekkel.
p.k.

Tudósnak lenni jó!
Miért halnak meg újabban a bostoni maratoni futók? A víz gyilkolni is képes? Párválasztáskor érdemes megtudnunk kedvesünk glomerulus számát? Ezen érdekes kérdésekre kaphattak választ a Szent Margit Gimnázium tanulói, akik a „Meet the
Scientist”, azaz „Találkozz a tudóssal” programban dr. Rosivall László vesekutató előadását hallgatták meg. A tudományos
roadshow az amerikai Fulbright ösztöndíj előnyeit népszerűsíti.

A
„Meet
the
Scientist” projektet
két évvel ezelőtt
Barack Obama elnök indította el az
Egyesült Államokban, a sikereken
felbuzdulva pedig
a magyar–amerikai
nagykövetség úgy
döntött,
kísérleti
programként hazánkban is elindítja. A rendezvénysorozat – amelyhez a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar
Fulbright Egyesület is csatlakozott – nemcsak azt a célt tűzte ki,
hogy a középiskolásokkal megkedveltesse a manapság nem túl
népszerű fizika és kémia tudományát, hanem az amerikai ösztön-

Olvass velünk!
Az Újbudai Pedagógiai Intézet hagyományos olvasási versenyét
három korosztályban rendezte meg az általános iskolák számára.
A diákok Lázár Ervin, Czakó Gábor, Csukás István, Bálint Ágnes, Janikovszky Éva és Sohonyai Edit egy-egy könyvét olvasták
el és dolgozták fel a nyári szünidőben. 11 iskola 50 csapatának
200 versenyzője nevezett, és oldotta meg a művek tartalmából
összeállított feladatlapokat.
Az ünnepélyes eredményhirdetést és díjkiosztót november 10én az önkormányzat képviselő-testületi üléstermében tartották.
A 3-4. osztályosok között a Teleki Blanka Általános Iskola „Kis
Művészek” csapata, az 5-6. osztályosok között a Bocskai István
Általános Iskola „Könyvmolyok” csapata, a 7-8.-os korosztályban az Őrmezei Általános Iskola csapat nyert.
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díjrendszert is bemutatni hivatott.
Frehr Ágnes, az amerikai nagykövetség koordinátora elmondta,
a fél-egy éves időtartamra szóló Fulbright ösztöndíj az egyetemistáknak, PhD-re készülőknek és kutatótanároknak nyújt továbbtanulási lehetőséget, pályázni pedig bármilyen területre lehet. Az eseményen a Csodák Palotája egy munkatársa mutatott
be izgalmas és látványos kísérleteket, mégis a fizikai eszközök
nélkül előadó fővendég, a nemzetközileg is elismert vesekutató
professzor, dr. Rosivall László előadása váltotta ki nagyobb érdeklődést.
A SOTE Kórélettani Intézetének igazgatója humorral és a
legújabb kutatásokat felvillantva adott izgalmas egyveleget az
orvostudomány mai eredményeiről. A 2010/11-es tanévben a
program négy fővárosi és hat vidéki iskolába látogatott el, ahol
a természet-, illetve a műszaki tudományok területén dolgozó,
egy-egy korábbi Fulbright ösztöndíjas tartott népszerűsítő előadást.
T. D.

Szeretetakció
Szerezz örömet egy gyerekrajzzal azoknak,
akiknek a legnagyobb szükségük van a szeretetre!
Küldj Te is egy rajzot, melynek témája a
„karácsony” vagy a „szeretet”, és a családháló.hu
eljuttatja azt egy egyedülálló idős embernek.
Az alkotásod hátoldalára írd rá a nevedet és a
postai címedet!
A rajzokat 2011. december 10-éig várjuk az
alábbi címre: Családháló szerkesztőség, 1518
Budapest, Pf.: 55.

Emberközel

Életműdíjat kapott Angyal Zoltán

Egy balegyenes térítette a kajak-kenu felé
Angyal Zoltán méltán mondható Magyarország egyik legsikeresebb kajak-kenu szakági szövetségi kapitányának, hiszen
égisze alatt a kajak-kenu sikersportággá fejlődött hazánkban – ennek legnagyobb bizonyítéka, hogy ebben az időszakban a
magyar válogatott hatnál kevesebb aranyéremmel nem tért haza világbajnokságról. Bár Zoltán igazi IX. kerületi, pesti gyerek, 1974-ben beleszeretett egy XI. kerületi leányba, akit elvett feleségül, és azóta is itt él, Újbudán.

A fiatal Zoltán eleven gyerek volt – elmondása szerint mindenhol
ott volt, ahol valamilyen sportot űztek a környéken. Tehetsége
már korán több sportágban is megmutatkozott, így testnevelő
tanárai szívesen küldték versenyekre és vetélkedőkre, ahonnan
kiváló eredményekkel tért haza. A kis Zoltán belekóstolt a boksz
világába is, az edzők szerint a bunyó is nagyon jól ment neki,
még Budapest-bajnokságot is nyert. Bokszkarrierjének azonban egy balegyenes vetett véget, egyszer ugyanis egy magasabb
korosztályban és súlycsoportban versenyző ellenféllel engedték
össze, hogy kipróbálja magát, amikor is beleszalad egy olyan kemény pofonba, ami örökre elvette a kedvét ettől a sporttól.
Később egy barátja unszolására lement a Margitszigetre egy kajak-kenu edzésre, és mikor először beült egy kajakba, egy leírhatatlan, egészen újszerű érzés kerítette hatalmába. – Nem vagyok
egy szentimentális alkat, de még a napjára is emlékszem, október
30. volt, amikor 6.-os koromban először ott ültem a csónakban,
olyan varázslatos volt az egész: csak én, a Duna és a hullámok, a
mai napig is öröm jár át ilyenkor, mikor visszaidézem. Onnantól
az életemmé vált a víz, a csónak és a lapátok – meséli.
Mikor 1971-ben esztergályos ipari tanulóként lerakta a szakvizsgáját, már ifjúsági Európa-bajnoki cím büszke birtokosa
volt. Szakmával a kezében a Csemegés Kereskedelmi Vállalatnál négy órában dolgozott esztergályosként, de természetesen
munka előtt és után az edzésé volt a főszerep. Ekkor még nem
is álmodta volna, hogy valaha ő fog másokat megtanítani „lapátolni”, idővel azonban mégis úgy döntött, elvégzi az edzői tanfolyamot. 1977-től húsz évig oktatta a fiatalokat a Margitszigeti
Honvédban, később 12 évig volt szövetségi kapitány. Jelenleg is
a szövetség berkein belül dolgozik, ahol elsősorban a pályakezdő
fiatal edzők mentoraként tevékenykedik, emellett a közel húszfős
válogatott keret vezetésével is megbízták, amire nagyon büszke,
mivel számára ez fontos és szép feladat. A tanításra pedig így
emlékszik vissza: – Az a sok különböző gyerek, az egyik áldott
jó, a másik piszkosul égetnivaló, őket lekötni és rávenni a fegyelmezett munkára csak úgy lehet, ha egy kis felszabadító játékot és
vidámságot csempészek a monoton gyakorlatokba. Türelem és
szeretet kell – mondja.
Zoltán szerint a sok kötelező intenzív és unalmas erősítő feladat
azonban eltörpül amellett a csodás élmény mellett, amikor az
ember egy szép nyári békés napon – akár magában, akár csoportosan – kihajózik, és evez egyet a vízen. Szerinte a kajak-kenu
azért is nagyszerű testmozgás, mert jóllehet egyéni sportról van

szó, a kajakos az edzéseknek hála mégis egy összetartó és szoros
közösség tagja. Hétvégéken például a csapat sokszor többnapos
vízitúrára indult, útközben lesátraztak, sütöttek-főztek sokszor a
szülőkkel együtt.
A szakedző természetesen saját nevelésű versenyzőire a legbüszkébb, mint Csipes Ferencre, aki kilencszeres világ- és
olimpiai bajnok, aztán Hódosi Sándor kétszeres világ- és olimpiai bajnokra, de nála „nőtt fel” Gyulai Zsolt és Ábrahám Attila
olimpiai és többszörös világbajnok sportoló is. Az 1988-as szöuli
olimpián Gyulai két olimpiai aranyérmet, a Csipes–Hódosi–Ábrahám–Gyulai négyes pedig olimpiai aranyat is szerzett Zoltán
„kezei alatt”.
– Eufórikus hangulat volt, azóta nem telt el év, hogy ne ünnepeltük volna meg közösen azt a dicsőséget. Ilyenkor összeülünk,
levetítjük a legemlékezetesebb pillanatokat. És bár már a versenyzők halántéka is őszül, a „banda” azóta is lejár a Honvéd
telepre sportolni, ez már amolyan „öregfiúsport”, de az edzőisportolói viszonyból azóta már mély barátságok szövődtek és a
csapat még mindig együtt van” – meséli.
Angyal Zoltán Újbuda sportéletének színvonalas fejlődésében,
a kerület sportjavainak gyarapításáért végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként idén életműdíjat kapott.
H. N.

Egy orosz közgazdász az őrmezői Tarka Színpadon
„Soha nem késő, még bármi megtörténhet”. Ennek a pozitív és előremutató gondolatnak egyik legjobb példája Láng Zsanna,
az orosz származású, művészetkedvelő újbudai hölgy, akinek útja Észtországból indult, később Moszkvában horgonyzott le,
ám végső otthonának mégis Újbudát választotta.

A fiatal Zsanna a ’70-es években Moszkvában járt egyetemre,
ahol megismerkedett egy magyar fiúval. A pár az iskola 4. évében egybe is kelt, majd a lány a magyar közgazdász kedvéért elhagyta hazáját, és Budapestre költözött. Zsanna kiskorában arról
álmodozott, hogy felnőttként majd balerina, festő vagy író válik
belőle – később azonban mégis közgazdász lett.
Úgy véli, bátor vállalkozás volt egy másik országban új otthont
választani, főleg azért, mert amikor Budapestre került, egy szót
sem tudott magyarul. Úgy érezte, az „itteniek” távolságtartóbbak, mint ahogy ő ezt Észtországban és az oroszoknál megszokta,
ezért mély barátságokat kötni is sokkal nehezebbnek bizonyult,
főként az első időkben. Az évek során azonban sokat változott,
formálódott, és sikerült sok emberrel jó viszonyt, sőt, már-már
barátságot is kialakítania. Zsanna 1975 óta él Magyarországon,
1976-tól Újbudán, Őrmezőn. Számára Budapest a pezsgő kulturális és művészeti életet jelenti, amit örömmel ki is használ.
Bár gyerekkorában feladta azt az álmát, hogy valaha is balett-táncos, író vagy festő legyen belőle, a művészet felnőttként

mégis újra megjelent életében, és fontos szerepet játszik mindennapjaiban, ugyanis ma a képeket, festményeket, színielőadásokat
nemcsak nézőként csodálja, hanem fest, fotóz, mi több, a színpadon is játszik: 2006 óta az Őrmezei Közösségi Ház színháza, a
Tarka Színpad oszlopos tagja.
Első „fellépése” a szenior „Ki Mit Tud”-on volt, ahol egy kanadai író humoros elbeszélését adta elő, idén pedig a társulattal
vett részt egy olaszországi szenior amatőrszínházi fesztiválon is.
A színészet mellett Zsanna alkotótáborba jár festeni, amit szintén
autodidakta módon tanult meg, ahogy a fotózást és a színészetet
is. Festőként sokáig tagja volt a Gregus Galériának, a szenior
„Ki Mit Tud” fotókategóriájának első helyezettje lett, múlt évben
pedig önálló fotókiállítás segítségével hozta közelebb Tallint a
budapestiekhez. – A lehetőségek tárháza végtelen, ugyanis mindhárom művészeti ág remek eszköz arra, hogy az ember önmagát
jobban megismerje, és alkotás közben sok újat megtudjon magáról, sőt, még meglepetés is érje – véli az autodidakta művésznő.
H. N.

Újbuda, a mi városunk.
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Ovis judo Hadfi Dániellel

SPORT

A Gazdagréti Összefogás Egyesület a Team Judo Club SE-vel közösen, valamint Hadfi Dániel sokszoros magyar bajnok,
Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes judós vezetésével gyerekjudó tanfolyamot indított Gazdagréten. Az edzéseken a
4-től 7 éves korú óvodások vehetnek részt.

Heti két alkalommal,
kedd és csütörtök délután
sajátíthatják el a gyermekek ezt a küzdősportot a
Törökugrató utcai általános iskola tornatermében. Most érdemes igazán jelentkezni, hiszen
az edzések az év végéig
mindenki számára ingyenesek.
Hadfi Dánielt szoros kötelék fűzi Gazdagréthez.
Itt töltötte gyermekkorát,
általános és középiskolába is idejárt. A számos
kiemelkedő eredményt

jegyző, külföldön is elismert, híres judós a jövőjét is Újbudán
képzeli el, és most az egyesülettel közösen útjára indította első
ovis judo programját. Az ovis judo nem új keletű dolog Magyarországon. A Team Judo Club Sport Egyesület hét éve foglalkozik
óvodás- és iskoláskorú gyermekek judoedzésével, tanítványaik
fejlődése mind fizikális, mind mentális értelemben látványos és
jól nyomon követhető.
A sportág oktatása nem csupán a küzdőszellem fejlesztéséből
áll. Alapvető céljai közé tartozik a fiatalkori agresszivitás levezetése, a felnőttek és társaik iránti tisztelet, megbecsülés, udvariasság, valamint a belső fegyelem kialakítása a japán hagyomány
segítségével. A tanfolyam mozgásanyaga rendkívül hasznos.
Óvodai és iskolai felmérések kimutatták, hogy a balesetek 70%-a
abból származik, hogy a gyerekek nem tudják megfelelően koordinálni mozgásukat. A judós gurulások és esések elsajátításával
azonban a balesetveszély szinte teljesen megszűnik. A foglalkozások lányok és fiúk számára ezért egyaránt ajánlottak.

Hátránnyal az élvonalban
A BEAC Kosárlabda-szakosztálya kisebb-nagyobb sikerekkel évtizedek óta aktív részese a hazai kosárlabdaéletnek. A szakosztály női ágát tekintve a ’80-as évek vége és a ’90-es évek eleje volt az úgynevezett aranykor.

1990-ben csapatbajnokságot nyertek az NB I-ben, és ugyanebben az esztendőben Magyar Kupát, Országos Ifjúsági Kupát,
NB I Ifjúsági Bajnokságot, valamint egy nemzetközi kupát, a
Duna-kupát is hazahozhatták. Megvan a párhuzam az akkori és a
jelenlegi női csapat között, hiszen a mostani is egyetemistákból
és középiskolásokból áll. Minőségben azonban nagy a különbség. Akkoriban rendszeresen adtak játékosokat a válogatottba, és
mind a két Junior Országos Utánpótlás-bajnokságot ők nyerték
meg, a szakosztály ebből élt egy darabig. A vezetésnek nem titkoltan anyagi nehézségekkel kell szembenéznie nap mint nap.
Költségvetésük több mint felét az utánpótlásra költik, és csak a

fennmaradó összeget fordítják az élvonalbeli keretre. Az anyagi
gondok miatt nagyon nehéz így szerepelni az első osztályban, de
működik a csapat.
Nagy eredmények ma is vannak, a közelmúltban két csapatuk
szerepelt a legjobb 8 között. Mindazonáltal már dolgoznak azon,
hogy a kerületen belül a kosárlabda szintjén egy iskolaszakosztály-kapcsolatot alakítsanak ki, ahova már országos beiskolázásból tudnának hozni gyerekeket, ott járnának középiskolába is, és
onnan mehetnének tovább egyetemre. A szakosztály egyik célja
tehát továbbra is az, hogy a gyerekek a tanulásban is megállják a
helyüket, ne csak a sportban.			
Sz.B.

Újbudától Szingapúrig
Kováts Benjamint néhány évvel ezelőtt egy barátja hívta a
Tiszára kenuzni, és ő már az első vízre szálláskor érezte, szívesen űzné ezt a sportot iskolaidőben is. A XI. kerületi Lágymányosi Sparihoz igazolt, és mind a mai napig ott sportol.
2008-ban az Európai Olimpiai Reménységek Versenyén
(EORV) és az Országos Bajnokságon négyes kenuban nyerni
is tudtak csapattársaival.

Az ezt követő két és fél év viszonylag eredménytelenül telt Benjamin számára. Ezen a nyáron választás elé állította magát: ha
talpra tud állni az országos bajnokságig, és ott döntőbe jut egyes
kenuban, akkor folytatja az edzést, ha nem, abbahagyja a versenyzést. – Egyesben hetedik lettem 500 m-en, négyesben a két
második hely mellett nyertünk is – meséli.
Ebből erőt merítve belevágott az alapozó edzésbe: hosszú távokat kezdett el evezni. Edzője javaslatára indult a felnőtt maraton
vb-válogatón, ahol a legjobb formáját hozta, így U23-as korosztályban másodikként ért célba, és ezzel kvalifikálta magát a szingapúri maratoni kajak-kenu világbajnokságra.
A fiatal kenusnak van mire büszkének lennie. Ifjúsági korosztályban országos bajnok és Budapest-bajnok lett egyesben,
a szingapúri vb-n ebben a kategóriában nyolcadikként végzett.
Idén az U23-asok között az Országos Bajnokságon négyes kenuban két ezüstéremmel, valamint egy arannyal gazdagodott.
A kenus ez évben került be a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészkarára, mellette heti 7–8 edzése van. Jelenleg csak e két
tevékenységnek él. Szeretné elvégezni az egyetemet és diplomát
szerezni. Kenuban pedig jövőre is kijutni világversenyre, hogy a
hazai és külföldi versenyeken egyaránt a legjobb formáját hozza.
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Sportdíjfelhívás
Felhívás„Újbuda kiváló sportolója, kiváló edzője” kitüntetések adományozására
A kitüntetés cím adományozását magánszemélyek és sportszervezetek is
kezdeményezhetik.
A benyújtás módja: a kitüntetési adatlapon, mely beszerezhető a Polgármesteri
Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapesti, Bocskai út 39–41.), és az
önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). A benyújtás határideje: 2011. december 30.
Bővebb információ: www.ujbuda.hu

Úszóverseny
2011. december 4-én 12 órától V. Egyéni Sportolói Verseny Nyéki Imre-emlékfutam
bérletdíjazással. 4 úszásnemben, 33,3 méteren, 10 éves korcsoportonként mérhetik le
fejlődésüket a versenyzők. Nevezés a helyszínen és bemelegítés 11.30 órától.

VÍZSZERELÉS nonstop, mosdók csapok cseréje, mosógépek bekötése! Vízóraszerelés! 06/30/954-9554.

Apróhirdetés

Lakásszerviz

Lakás, ingatlan
KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó ingatlanokat. 17 éve az
ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088, www.amadex.hu
KAMARAERDŐ felett 2–3 generációs, tehermentes, telkes, 160 nm-es házamat elcserélném kisebb lakásra, (panel
kizárva) házra értékegyeztetéssel, vagy eladnám. 226-4539,
06/20/333-1477.
ÉRTÉKESÍTJÜK kerületi ingatlanát! Korrekt, családi cég,
kiemelkedő ingatlanszakértők, alacsony jutalék. 204-8560,
Újbudai Sakulor.
WWW.PANELLAKAS.COM 06/20/413-2093.
XI., TŰZKŐ u., 55 nm-es 2 szoba hallos, erkélyes egyedi
mérős lakás eladó 12,3 M. 06/20/340-5879.
ELADÓ egy nagyon szép állapotú, felújított,1 szobás, fiatalos 30 nm-es tégla garzon lakás. Földszinti. Tétényi úton a
kórháztól 200 m-re. Közös költsége: 3e. Rezsi télen:15–20e.
06/30/991-6360.
XI. KER. eladó 38 nm felújított garzon! Iá.: 8,99 M.
06/30/815-7776.

Bérlemény
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk! Albérletpont a bérbeadás szakértője! 351-9578.
ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es.
06/30/2626-173.
VILLÁNYI út elején barkácsbolt Bt.-vel átadó. 332-2595.

GARÁZS
KIADÓ teremgarázs hely a Váli utcában. +36/30/228-9393.
NÁDORLIGET Lakóparkban teremgarázs eladó. Körtértől
két megálló 06/30/517-7120.

Oktatás
DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens
képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. Ny:01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 06/30/479-7247.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat.
Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, falbontás nélkül azonnal,
garanciával! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig! Petrás József villanyszerelő-mester. Tel. 06/20/9344664, 246-9021, Elmű által minősített vállalkozás.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, -tervezés.
Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 06/30/9446513, Nagy László épületgépész. www.nl-gaz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás kiszállási díj nélkül. 246-0927, 06/20/926-1533.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi
tisztítással. Fábián István. Tel.: 06/20/317-0843.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőtörések műszeres keresése-javítása, duguláselhárítás, WC-k, csapok cseréje. Kerti
csap cseréje ásással. 06/30/914-3588.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása, villanybojler-vízkőtelenítés, csapok javítása.
359-5033, 06/30/924-8010.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás. Teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával.
Balázs János épületgépész technikus. Tel/fax: 362-4050,
06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz, gáz, központifűtés-szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.:
402-4330, 06/20/491-5089.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek. 310-4018, 06/20/
915-2678.
VILLANY-, vízszerelés hétvégén is. Elektromos cserépkályhák javítása, ELMŰ-s ügyintézés. www.jozefmester.hu
06/70/235-6644.
VILLANYSZERELŐ, XI. ker. 06/30/947-6036. Pálfi
Zoltán.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétázást
ingyenes takarítással, parkettalerakást, parkettacsiszolást,
parkettajavítást, víz-, gáz-, gipszkartonszerelést, csempézést,
villanyszerelést, kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciával kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
ENERGIA tanúsítványok készítése ingatlanokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák, belsőépítészet, helyszíni szerelés. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, parkettacsiszolást, gipszkarton szerelést, villanyszerelést, vízszerelést vállalunk bútormozgatással, fóliatakarással, garanciával.
06/70/312-7991, 260-7534.
CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok. 06/30/943-9282.
TÁRSASHÁZAK figyelmébe! Függőfolyosók, tetők, lépcsőházak, stb. javítása, felújítása, megbízható magyar szakemberekkel, kedvező áron, ingyenes árajánlattal. TétényÉpszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.

Háztartási gépek
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: 06/20/
288-5148.

Szolgáltatás
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbízható mérnök. 06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás,
bútorszerelés, ingyenes felmérés. 403-9357, 06/20/9720347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Esztétikai koronaalakítás,
száraz, beteg részek eltávolítása, ágak darálása, szállítása.
06/20/485-6547. Kovács Sándor.
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok, murva, termőföld, zöldhulladék szállítása. 06/20/944-4759.
TÁRSASHÁZKEZELÉS: www.aktivhazkezelo.hu, mobil:
06/30/990-7694.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis javítás, készítés. 356-4840,
06/30/954-4894.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop fix áron géppel, gyorsan,
tisztán, szakszerűen. 317-6298, 06/20/970-5933.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja 40 éves szakmai gyakorlattal antik bútor restaurálását, készítését. Kárpitos munkával
is. Tel.: 06/30/944-2206.
KAPU, KERÍTÉS, lépcső, rács, előtető, redőny más árnyékolók, víz-villanyszerelés. 06/70/278-1818.
PEDIKŰRÖS hölgy házhoz megy. 06/20/776-4656.
SZŐNYEG, padlószőnyeg, ágybetét tisztítása, portalanítása,
atkátlanítása. 06/30/9608-018.
REDŐNY-reluxa gyártás-javítás! 370-4932.
FESTŐMESTER vállal szobafestést mázolást, tapétázást,
hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával!
Török. 208-1520, 06/30/954-8559.
XI. KER.-BEN pi-víz, ingyenes házhoz szállítás 30% egyszeri kedvezménnyel! Pi: 55 Ft/l, lúgos: 120 Ft/l + 125 Ft/
palack. Min. rendelhető menny.: 20 liter. T.: 06/20/852-3863.
Infó: http://angyalokvize.blog.hu
EGYEDI bútorok készítése, régi bútorok felújítása minőségi
szinten. 06/20/951-3598 www.verebet.hu
GALÉRIAÉPÍTÉS referenciákkal. www.galeriaepites.com
06/70/210-3539.
ZÁR- ÉS SZERKEZETLAKATOS munkák, javítások,
biztonsági rácsok rozsdamentes acélból is, nyílászárók felújítása, ajtók betörés elleni megerősítése. Ingyenes kiszállás!
06/70/210-3539.

TV, antenna, számítógép
TÉVÉJAVÍTÁS az Ön lakásán, előre egyeztetett időpontban, garanciával! Tel.: 06/20/542-3529.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, telepítés. Ingyenes
kiszállással. Ünnepek között is. 06/30/857-2653.
TV-, VIDEÓ-, DVD-javítás ingyenes kiszállással, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. 06/20/414-6003.

Gyógyászat
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz
megyünk! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. Tel.:
06/30/222-3016.
FOGSOR akció Karácsonyig! Alsó-felső fogsor 80 000 Ft,
javítás 3 000 Ft. Hívjon bizalommal! 06/30/935-4395. Békés
ünnepeket kíván a MAUKS-DENTAL! 1117 Bp., Baranyai
tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu
HŐKAMERÁS mellrákszűrő vizsgálat. Daganatos betegségek kezelése RIFE, biorezonancia technológiával. Bejelentkezés: 06/30/9415-436.
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés. Anyajegyszűrés, bőrdaganatok kezelése, általános és gyermekbőrgyógyászat. XI., Bartók Béla út 57. Dr. Bánfalvi.

Régiség
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, porcelánt,
könyveket, régiségeket vásárolunk. VI., Andrássy út 16. Tel.:
266-4154.
GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindennemű régi tárgyait megvásárolja. (35 év becsüsi tapasztalat) Üzlet: Bp., XI.
ker., Bartók Béla út 10–12. Tel.: 466-4761, 06/20/981-2897.
VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő! Helyszíni készpénzfizetéssel
vásárol! Csillárokat, bútorokat,-koloniálokat is, festményeket, órákat, ezüstöket, kitüntetéseket, régi pénzeket, bélyegeket, képeslapokat, zongorákat, szőrmebundákat, varrógépet,
rádiókat, írógépet, szőnyegeket, valamint mindenféle lakberendezési tárgyakat. Hagyatékot kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással, kérésére 1 órán belül is. Hívjon
minket: Tel.: 06/30/324-4986.
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel helyszíni készpénzfizetéssel. Hívjon bizalommal. 06/20/530-4502, 06/70/663-9730.
MÓRICZ Zsigmond Galéria. Kiemelten magas áron vásárol
készpénzért antik tárgyakat, festményeket (magyar neves festőktől előnyben). Ezüsttárgyakat, arany ékszereket, porcelánokat (Kovács Margit, Gorka Géza, Zsolnay, Herendi, Meisseni)
becsüsök által műgyűjtők részére több évtizedes gyakorlattal
ingyenes becslést és tanácsadást is vállalunk. Teljes hagyatékért első vevőként a legtöbbet fizetünk. Ugyanitt törtarany és
tört ezüst felvásárlás, napi legmagasabb áron. Móricz Zsigmond körtér 16. 06/30/310-1776, 06/1/269-2694.
ARANYBÁNYA: arany és ezüst felvásárlás. Arany: 5
600–10 200 Ft/gr. (nyaklánc, fülbevaló, karkötő, fogarany,
pénzérmék, befektetési tömb stb. Ezüst: 90–205 Ft/gr (szín)
(tálcák, cigarettatárca, gyertyatartók, evőeszközök, hiányos
is). XI. ker. Fehérvári út 21/a Tel.: 786-8224.

Állás
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 06/20/528-4852, 06/1/413-1536, www.
micimacko.hu
FODRÁSZ kérésre házhoz is megy, mérsékelt áron.
06/30/575-3872.
OKJ-S képzettséggel közösségbe (óvoda, játszóház) kisgyermekek mellé elfoglaltságot keresek. 06/70/262-1596.

Társkeresés
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fényképes
társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.
MAGYARORSZÁG legnagyobb társkeresője! Társközvetítés, házasságközvetítés szakértelemmel! R. Zsuzsa.
06/30/602-0094.

KönyvEK
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
06/20/956-4084.

VEGYES
PAVILON Büfé! Fehérvári út – Fonyód utca sarok. Házias
ízek, magyaros különlegességek! Hurka/kolbász, csülök,
hekk, rántott hal, frissensültek, pacal, babgulyás, stb. Továbbá
puffancs hamburger, gyros, rántott karfiol. nyitva: 8–20-ig.

Apróhirdetés-felvétel:
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben
(XI., Csíki-hegyek u. 13.):
szerdán 8–16 óráig
Üzenetrögzítő telefonszáma: 246-6259
Hirdetésfeladás az interneten:
www.ujbuda.hu/hirdetes
Varázslatos kávékülönlegességek,
sütemények a Café Gottierben!
Bp. 1114 Bartók Béla út 9.
+36 30 856 3425
www.gottier.hu, info@gottier.hu
Facebook: Café Créme Gottier

Újbuda, a mi városunk.

13

Ízelítő az Újbuda 60+ programokból
Bővebb információt keresse az Újbuda 60+
Programközpontban (Zsombolyai utca 6., TIT
épülete, nyitva tartás: 9–14 óráig, telefonszám:
3724-636). Megértését köszönjük!
December 2. 18.00 Werner Stöckl grafikai kiállításának
megnyitója a Rét Galériában, Gazdagréti Közösségi Ház
(GKH), Törökugrató utca 9.
December 5. 15.00 Szeretetvendégség Gazdagréten: az
Újbuda 60+ Vers- és prózakötet bemutatója. Közreműködik
az MKM Kelenvölgyi Férfikórusa, GKH
December 5. 17.00 Szendrei Judit tűzzománcművész
kiállításának megnyitója. Közreműködnek a Weiner Leó
zeneiskola növendékei. Albertfalvi Közösségi Ház (AKH),
Gyékényes u. 45–47.
December 11. A 60+ kézimunkakör és a Down
napköziotthon lakói által készített kézműves ajándéktárgyak
és használt könyvek árusítása. AKH
December 11. 9.00–17.00 A TIT Stúdió Egyesület
40 éves ásványbarát köre idén 24. alkalommal
rendezi meg a TIT Stúdió Egyesület székházában
ásványkiállítását és -vásárát. A tárlat az ásványbarát
kör tagjainak legszebb gyűjteménydarabjaiból kerül
összeállításra. A vásáron hazai gyűjtők, kiállítók,
meghívásos alapon vehetnek részt a színvonal biztosítása
érdekében. A kiállított anyagok hazai és külföldi ásványok,
ősmaradványok és természetes anyagból készített
dísztárgyak. 60+ Programközpont

ÚJBUDA 60+ SZÍNHÁZJÁRÓ PROGRAM
Örömmel értesítjük, hogy az Újbuda 60+ Színházjáró
Program 2011/2012. évi bérletei megvásárolhatók!
Helyszín: 60+ Programközpont, időpont: 2011. november
28. és december 2. között, minden hétköznap 9–13 óráig.

Feltétlen hozza magával: 60+ kedvezménykártya, 5000
Ft/bérlet. Egy darab kedvezménykártyával 1 darab bérlet
vásárolható!
A 2011 szeptemberében történt igényfelmérésre jelentkezők
a bérletek átvételekor elsőbbséget élveznek a fent nevezett
időtartam alatt!

III. SZENIOR ORSZÁGOS REJVÉNYFEJTŐ VERSENY 2011.
Ideje: 2011. december 11., vasárnap 10.30 óra
Helye: Újbuda 60+ Programközpont
Kategóriák:
1. Sudoku (logikai) rejtvény
2. Rejtvényfejtés (kezdő, középhaladó, haladó)
3. Nagyi-unoka csapatverseny
Korcsoportok: 60 éves kor felett
Unoka esetén a felső korhatár 16 év (3. kategóriában)
Nevezés: 2011. december 7-éig a 60+ Programközpontban
személyesen (XI., Zsombolyai u. 6.), vagy a 372-3482
telefonszámon, valamint a gabonyi.erika@ujbuda.hu
e-mail címen.
Verseny rendezője: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete és
Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (XI., Bocskai
út 39–41.)
Lebonyolítás: Valamennyi kategóriában 2-2 rejtvényt
kell megoldani, emelkedő nehézségi szinttel. A fejtési idő:
1,5-1,5 óra
Díjazás: Valamennyi kategóriában az I.-III. helyezettek
kupa, érem és oklevél díjazásban részesülnek.
Bővebb információ: www.roe.ini.hu, roe@chello.hu,
06/30/934-2173
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Felhívás

Pályázati felhívás

Újbuda Önkormányzata várja azok jelentkezését, akik 2011-ben
ünneplik házasságkötésük 50., illetve 60. évfordulóját, és szeretnék azt a polgári házasságkötés szertartása szerint Újbuda polgármesterével, Hoffmann Tamással megerősítetni.
Jelentkezési határidő: 2011. december 31.
Jelentkezni az alábbi adatok megküldésével lehet:
Férj neve:
Feleség neve:
lánykori neve:
Lakcím:
Telefonszám:
Kérjük, hogy a jelentkezés mellé csatolják a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.
Cím: Újbuda Önkormányzata, 1113 Bp., Bocskai 39–41.
A borítékra kérjük, írják rá: „Aranylakodalom Újbudán”
Beküldési határidő: 2011. december 31.

Pályázat tárgya: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: „Önkormányzat”) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló, a Budapesti I. számú Körzeti Földhivatal által a 800/2 helyrajzi szám
alatt nyilvántartásba vett, természetben a 1112 Budapest, XI. kerület, Mikes Kelemen utca 10–12. alatt található telekingatlanon
speciális társasház létesítésére és üzemeltetésére.
Pályázat típusa: nyilvános, egyfordulós pályázat
Megjelenés dátuma: 2011. november 15.
Pályázat (ajánlat) benyújtásának helye, ideje (ajánlattételi
határidő): a pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., II. em. 203.)
legkésőbb 2011. december 15. (szerda) déli 12 óráig kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra nincsen lehetőség.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázatban előírt valamennyi
feltételt.
További felvilágosítás az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi Osztályán a 372-3410, az Idősügyi és
esélyegyenlőségi referens 372-3563, valamint az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán a 3811309 telefonszámon kapható.

Pályázat
Újbuda Önkormányzatának jegyzője belső ellenőrt keres
A jelentkezéseket Újbuda Önkormányzata jegyzőjéhez címezve a
Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban
a külső borítékot címezve, feltüntetve a „Belső ellenőr” jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. december 09.
Bővebb információ:
http://ujbuda.hu/palyazat.reszlet.php?id=451
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál 3811-344) telefonon.

Adventi várakozás gyerekeknek
A Gazdagréti Összefogás Egyesület vár minden családot advent
négy hétvégéjén, hogy együtt készüljünk a karácsonyra.
Tematikus kézműves foglalkozás, éneklés, beszélgetés, és persze
játék várja a legkisebbeket.
Időpont: szombat délutánonként 17.00–18.30 óráig
Helyszín: Szent Angyalok Plébánia Tükörterme 1118 Gazdagréti út 14.
Bővebb információ: gazdagretiosszefogas@freemail.hu
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Decemberi adózási határidő
December 12., hétfő
A kifizető, munkáltató eddig fizeti meg:
• Az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja-előleget.
• A járulékokat: az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, a nyugdíjjárulékot, a fizetendő tb-járulékot.
• Az egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást.
• A magánnyugdíj-pénztári tagdíjakat.
• A START-kártyák valamelyikével rendelkező foglalkoztatott
után a 10/20% járulékot.
• Az egyszerűsített foglalkoztatás napi 500/1000 Ft közterhét.
• A háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjat.
A fenti befizetések bevallás párjai kifizetőnél a 1108-as, egyszerűsített foglalkoztatás esetén a 1108E, illetve egyéni vállalkozónál saját magáról a 1158-as számú bevallások.
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Kreatív
Karinthy Színház – Újbuda-totó
1. Hol volt a Karinthy Színház elődjének, a Hőköm Színpadnak az első előadása?
a) a Fővárosi Művelődési Házban b) a Kaffka Margit Gimnázium dísztermében c) a Fehérvári úton, a Fonóban
2. Ki alakítja a Templom egere című vígjáték főszereplőjét,
Nagy Zsuzsit?
a) Kovács Patrícia b) Kapócs Zsóka c) Kecskés Karina
3. Melyik filmet rendezte a Hippolyt, a lakáj Schneider urát
játszó Koltai Róbert?
a) Sztracsatella b) Le a fejjel! c) Szamba
4. Az Eredeti helyszín című tragikomédia szereplői hol forgatják filmjüket?
a) gyártelepen b) lakásban c) erdőben
5. Melyik színház igazgatója a Büszkeség és balítélet
Fitzwilliam Darcyját alakító Oberfrank Pál?
a) a veszprémi Petőfi Színház b) az esztergomi Várszínház
c) a kecskeméti Katona József Színház
6. Melyik mesebérlet viseli Karinthy Frigyes kutyájának nevét?
a) Pici mesebérlet b) Vera mesebérlet c) Tomi mesebérlet
7. Ki játssza a Karinthy Színház 100. bemutatójának főszere-

Keresztrejtvény
András-napi népszokás
Vízszintes: 1. Ezen a napon a csallóközi Medvén mondták a lányok
lefekvéskor, első rész (Á, B, S, E, D, L). 13. A dinoszauruszok leszármazottja. 14. Az … lány (Bizet). 15. Középen ront! 16. Hónap közép
a rómaiaknál. 18. Bakonyi patak. 19. Errata egynemű betűi. 20. Nóti
Károly. 22. Cseh történelmi festő (Mikolas). 24. Molibdén vegyjele. 25.
Huszár vezényszó. 26. Ének. 28. Vezetékben kering. 30. Játékpénz. 32.
Londoni ruha! 34. Újság. 36. Dél-afrikai és magyar autójel. 37. Népi
étel. 38. Rejtő Jenő: Elátkozott part c. regényében szereplő kapitány. 40.
Temesvár határai! 41. Palindrom férfinév. 42. Mesterművet készít. 43.
Költői igekötő. 44. Kettős betű. 45. Szepességi város magyar neve, kísértetét Krúdy írta meg. 46. Mézelő fafajta. 47. Vallásos erő. 48. A vizek
istene az egyiptomiaknál (NUN). 49. Szeglet. 50. Hirtelen arrafelé nyúl.
53. Régi magyar férfinév. 55. Kiejtett kettős betű. 56. Olimpiai bajnok
ökölvívó (György). 57. Indium vegyjele. 59. … Féin (Mi magunk), ír
republikánus párt. 61. Némán záró! 62. Fordított hasonlító szó. 63. Előkelő. 65. Állatot ellát. 67. Kicsinyítő képző. 68. Kosárlabdát a gyűrűbe
húz. 70. Lengyel iparváros. 72. Forma.
Függőleges: 2. Gábor Andor. 3. YDI. 4. Rekesz. 5. Átállás az ellenséghez. 6. Los Angeles, röv. 7. Fémtartalmú kőzet. 8. Szilva, németül
(PLUM). 9. Fentről cipel. 10. Az Európai Űrügynökség angol nevének
rövidítése (ESA). 11. A szabadba. 12. Álarcos fekete lovas. 13. A vízsz.
1. befejező része (O, H, I, E, 11-11-30
E). 17. Népies alkohol. 19. Üvegfestő
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– Ne aggódj, drágám, ha kipakolunk a kosárból,
biztos meg lesz majd a Lacika!
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művész (Miksa). 21. Színésznő, énekesnő (Katalin). 23. Bölcs ókori király. 25. Shakespeare királya. 27. Egykori válogatott kézilabdázó (Ambrus). 29. Muszlim uralkodó rabszolgatestőre. 31. Kenyeret vág. 33. Vas
megyei község. 35. Kenyérkészítő segédje. 38. Világító dióda. 39. Tíz,
angolul. 40. Vendéglő külső része. 42. Olasz zeneszerző (Nino). 43. Világhírű cimbalomművész (Aladár). 45. Tüskés …, díszhal. 46. Hidrogén
és jód vegyjele. 47. Sereggel kapcsolatos. 49. Láthatatlan figura. 51. Pihen a gulya. 52. Török étel. 54. Római 502. 58. A győzelem istennője a
görögöknél. 60. Ipa társa. 63. Süllyesztett zenei hang. 64. Nagy lakoma.
66. Taszít. 68. A magyar ábécé utolsó betűje. 69. Lackfi János. 71. Éneklő szócska.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. A 23. szám rejtvényének megfejtése: „Vállamra érzem szép meleg nyakad, és messzi csókod itt az ajkamon.” Nyertese: dr.
Karváczy Csaba 1118 Bp., Regős u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a
tévé szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.
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Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118
Bp., Csíki-hegyek u. 13. Kérjük, a megfejtések mellé tüntessék fel
telefonszámukat is.
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pét, Szent Péter esernyőjének Münznéjét?
a) Egri Márta b) Pogány Judit c) Voith Ági
8. Kitől való az idézet: „Nicht vor dem Kind!”
a) Örményi Pál színész mondja a Te furcsa katona című
vígjátékban b) Ulrich Tamás bankigazgató mondja A templom
egere című vígjátékban c) Kőmíves Kristóf bíró mondja a Válás
Budán című színműben
9. Márai Sándor melyik darabját játssza jelenleg is a Karinthy
Színház?
a) Szindbád hazamegy b) Eszter hagyatéka c) Válás Budán
10. Melyik szerző kabaréiból áll a Süt a Hold című bohózatösszeállítás?
a) Nóti Károly b) Rejtő Jenő c) Békeffi László
11. Karinthy Márton nagy hangsúlyt helyez a folyamatos fejlesztésekre, a 30. évadban mivel gazdagodott a színház?
a) forgószínpaddal b) a nézőtér fölötti lakásból kialakított próbateremmel c) duplájára növelt előtérrel
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Újbuda, a mi városunk.
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