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Életbe lépett a cigistop

Folyamatosan bővül az óvodai férőhelyek száma

A cigarettázás a korábbi korlátozások
ellenére is számos konfliktust okozott
a dohányzók és nemdohányzók között. A január elsejével hatályba lépő
törvény azonban megtiltja a pöfékelést
szinte minden zárt légterű helyen.

Újbudán közel 4600 óvodáskorú gyermek él. Őket 23 önkormányzati, 3 egyházi
és 11 alapítványi vagy egyéb fenntartású óvoda várja. A statisztikai adatok szerint
a férőhelyek száma az elmúlt évtizedekben rohamosan csökkent.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorításával január 1-jétől tilos a
cigarettázás közforgalmú intézményekben, így a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a munkahelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, az
aluljárókban, a játszótereken, valamint a
megállóhelyek és a játszóterek ötméteres
környezetében.
Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a
bejárattól öt méterre lehet kijelölni, kivéve azokat a vendéglátóhelyeket, ahol erre
kizárólag közvetlenül a bejárat előtt van
lehetőség. Továbbra is rá lehet gyújtani a
szabadtéri szórakozóhelyeken és a kerthelyiségekben. Közoktatási, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi intézményekben, továbbá egészségügyi szolgáltatónál viszont
szabadtéren sem jelölhető ki dohányzóhely.
Az áprilisban jóváhagyott törvény szerint zárt térben csak dohánytermék-bemutatókon és a szállodák szivarszobáiban lehet dohányozni, ezeken kívül zárt légterű
dohányzóhelyiség csupán büntetés-végrehajtási intézményekben és pszichiátriai
intézetekben alakítható ki a fogva tartottaknak, illetve a betegeknek, biztosítva,
hogy dohányfüst a többi helyiségbe ne
juthasson be.
A vendéglátósok közül sokan attól tartanak, csökken a forgalmuk a szigorú dohányzási tilalom miatt, a törvény azonban
nemcsak a WHO és az uniós előírásoknak
felel meg, de a sokéves európai gyakorlatnak is. Németországban, Angliában és Írországban már évekkel ezelőtt bevezették
a cigarettastopot a zárt helyeken, ráadásul
a többségüknél fokozatosság nélkül. A
statisztikák szerint ezen országokban azóta egyre kevesebb a dohányos, ami az
emelkedő cigarettaáraknak és az egyre körülményesebb dohányzási lehetőségeknek
köszönhető.
p. k.
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A lakóparképítések miatt előre látható volt, hogy néhány éven belül jelentős
gyermekszám-gyarapodás várható a kerületben. Ennek ellenére több intézményt
bezártak vagy csökkentették a létszámát.
Amíg 2001-ben még a szükségesnél több
férőhely állt rendelkezésre, addig tavaly
már több száz gyereket utasítottak el a városrész óvodáiból.
Újbuda Önkormányzatának szakértői
anyaga szerint a kerület lakosságszáma
2012-re tetőzik, amire már előre fel kellett
volna készülni. Sokan hónapokig, sőt, akár
1–2 évig is vártak arra, hogy valamelyik
intézmény fogadja gyermeküket. Ez több
szempontból is nehézséget jelent a családoknak. Egyrészt, mert a szülők valamelyike vagy kiesik a munkából, vagy a bevételük
egy részét kénytelenek gyerekfelügyeletre
költeni, másrészt pedig, mert a csöppségek
személyiségfejlődésében is gondot okoz, ha
nem tudnak időben szocializálódni.

Ezt a problémát felismerve döntött a
testület 2011 júniusában arról, hogy az
óvodai férőhelyek számát bővítik, és több
mint 150 millió forintot különítenek el
ennek a feladatnak a végrehajtására. A
férőhelyek bővítése többféle módon történik. Egyfelől a már meglévő óvodaépületekben alakítanak ki újabb csoportokat,
másrészt egyéb intézmények bevonását és
bővítését is célul tűzte ki a testület. A munkálatok már nyáron megkezdődtek, így tavaly év végén a Neszmélyi Úti Óvoda és a
Gesztenyéskert Óvoda csoportbővítésével
további 75 férőhellyel nőtt a befogadó helyek száma. Ezt hamarosan továbbiak is
követik majd, hiszen 2012 kora tavaszára
adják át a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakközépiskola és Óvoda Érem utcai felújított épületét, amely további 68 kisgyermek befogadására alkalmas.
K.A.

Dohányzás számokban
A statisztikai adatok szerint a Föld 15 évesnél idősebb lakóinak egyharmada fújja
nap mint nap a füstöt. A felmérések szerint a dohányzás a tüdőrák okozta halálozások 90–95, az összes rákhalálozás 30–35%-ért, az idült gyulladásos légúti
betegségek 80–85%-ért, míg a koszorúér-betegségek 25–30%-ért felelős.

A dohányosok nagy többsége már 18 éves
kora előtt kipróbált valamilyen dohányterméket. A 12–14 éves lányok 7, míg a fiúk
12%-a dohányzik, a szülő korban lévő,
18–30 éves nőknek pedig a 42%-a.
A dohányzást tekintve hazánk a világranglista dobogós helyére került.
A személyenkénti cigarettafogyasztás duplája a világátlagnak,
vagyis fejenként több mint háromezer szál. Magyarországon a
felnőtt férfiak több mint 40%-a,
a nők közel 30%-a cigarettázik
rendszeresen, és évente mintegy
30 ezer ember veszíti életét a
dohányzással összefüggő betegségek következtében. Tíz évvel
tovább élhetnének a 40–50 éves
dohányosok, ha nem hódolnának
káros szenvedélyüknek.
Abbahagyni a füstölést viszont
csak kevesen tudják, annak ellenére, hogy a felmérések szerint
10-ből 4-en szeretnének leszokni.
Ha valaki leteszi a cigarettát, a
kedvező hatások szinte már azon-
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nal jelentkeznek, és ez a folyamat a későbbiekben is folytatódik.
A tapasztalatok szerint annál, aki 35
éves kora előtt leszokik a dohányzásról a
szív- és érrendszeri megbetegedés kialakulásának esélye olyan, mintha sohasem
cigizett volna. A leszokás után egy nappal
a hirtelen szívhalál kockázata jelentősen
mérséklődik, míg 3 hónap után a tüdő teljesítménye 30%-kal javul, 10 év elteltével
pedig a tüdőrák kockázata fele akkora,
mint dohányzó embertársaink esetén.
A tavalyi adatok szerint az Európai Unió
12 tagállamában voltak érvényben átfogó
dohányzásellenes törvények, a legszigorúbbak az Egyesült Királyságban és Írországban: itt évek óta tilos dohányozni
a zárt légterű nyilvános helyeken, így a
bárokban, éttermekben, a tömegközlekedési eszközökön és a munkahelyeken is.
Felmérések szerint a szigorú füstmentes
törvényeket bevezető országokban néhány év alatt jelentősen mérséklődött a
szívroham miatti kórházi kezelések száma: Skóciában például egy év alatt 17,
Franciaországban pedig 15%-kal.

Megnyílt az Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda
Kedves Olvasók!
Örömmel jelenthetem be, hogy január 23án ünnepélyes keretek között megnyílt
az Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda,
amely tapasztalt szakemberekkel várja
a kerület álláskeresőit és munkaerő iránt
érdeklődő vállalkozásait. Az iroda bejárata előtt 24-én reggel körülbelül 100 fős
sor várakozott, igazolva, hogy Újbudának
szüksége van erre a lehetőségre.
Kollégáink az elmúlt napokban már több
mint 200 főt regisztráltak az angol- és
informatikai tanfolyamokra, és minden
álláskereső kapott egy időpontot, melyen személyre szabottan, nyugodt körülmények
között beszélhetik meg a lehetőségeket. Az állásajánlatokban sem volt hiány, hiszen
nemcsak mennyiségben, de a munkák típusában is igen széles a kínálat.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a városvezetés szerepet vállaljon a kerület társadalmát
érintő legfontosabb ügyekben, ezért egyedülálló módon, önkormányzati támogatással
nyílt meg az iroda, melyben az álláskeresők tanácsot kaphatnak az önéletrajz és a motivációs levél elkészítéséhez, valamint munkajogi kérdésekben. Az érdeklődők számára
nemcsak az állásközvetítés, hanem a számos tanfolyam és tanácsadás is térítésmentes.
Helyet kapott itt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kirendeltsége is, amely a
kötelező kamarai regisztrációban és a Széchenyi-kártya ügyintézésben segíti a vállalkozásokat. A cégek tájékozódhatnak továbbá az Önkormányzat pályázati lehetőségeiről,
európai uniós támogatásokról, és megismerhetik a munkanélküliek foglalkoztatásához
kapcsolódó adó- és járulékkedvezményeket.
Célunk az, hogy támogassuk a kerület lakóit életük biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá
tételében, a vállalkozásokat pedig működésük és fejlődésük számára fontos munkaerő
gondjaik megoldásában.
Az állásközvetítő iroda a Baranyai utca 2. szám alatt fogadja ügyfeleit. A tanfolyamok februárban indulnak, amelyekre már január 24-étől folyamatosan lehet jelentkezni.
Munkatársaimmal együtt bízunk benne, hogy sokaknak tudunk segíteni ezzel a kezdeményezéssel, így az Újbuda Prizma Állásközvetítő mindannyiunk közös sikere lesz!
Dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

Tartalékosokat toboroz a Honvédség
A Petőfi Laktanyában orvosi alkalmassági vizsgálaton és fizikai állapotfelmérésen vettek részt azok a fiatalok,
akik tartalékos katonának jelentkeztek.
A Honvédelmi Minisztérium bejelentette, az önkéntes tartalékos rendszer
fejlesztése januártól új szakaszába lép.
Mostantól nemcsak nemzetvédelmi feladatokra vesznek fel és képeznek ki önkénteseket, de a természeti és ipari katasztrófák kezelésére is felkészítik őket.

Simicskó István honvédelmi államtitkár a
helyszínen elmondta, a minisztérium tartalékos rendszere nyitott, tehát bárki jelentkezhet, aki elkötelezettséget érez a honvédség iránt, anélkül, hogy katonai múlttal
rendelkezne. – A haza védelme nemzeti
ügy, ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak katonák vehetnek benne részt, hanem civilek
is. A fejlesztés egyik célja éppen az, hogy
minél több civil kerüljön be a rendszerbe
– fogalmazott az államtitkár, aki nyilatkozatában a korábbi kormányzatok hibáira is
utalt. – Míg 2010-ben tizenhét önkéntes katona volt az országban, ma már több mint
kétezer tartalékosunk van. Azt tervezzük,
hogy 2014-re mintegy 8000 fős tartalékos
állománnyal fogunk rendelkezni – jelentette ki Simicskó István.
A jelentkezők az orvosi alkalmassági
teszten belgyógyászati, fogászati, fül-orrgégészeti és pszichológiai vizsgálatokon
esnek át, de a fizikai állapotfelmérésen

Állásajánlatok
Magyar tulajdonú budapesti cég hosszú
távra, gyakorlattal rendelkező munkatársat keres az alábbi pozícióba:
Igazgatói asszisztens

Feladat: a vállalatvezetőség napi munkájának támogatása
Magyar magántulajdonban lévő, XI.
kerületi uszodatechnikai cégünk gyakorlattal rendelkező munkatársat keres
Logisztikai vezető pozícióba

Feladatok: készletgazdálkodás fejlesztése, raktár működésének biztosítása,
fuvarszervezés, kapcsolattartás
XI. kerületi uszodatechnikai cégünk gyakorlattal rendelkező munkatársat keres
Marketingvezető pozícióba

Feladatok: részvétel a marketingterv
kidolgozásában és a végrehajtásában,
weboldal- és webshopfejlesztés
XI. kerületi uszodatechnikai cégünk,
garanciális és egyéb javítási feladatok
ellátásához keres
Szerviz technikus munkatársat

Feladatok: villamos forgómotorok, szivattyúk, érzékelők, gőzfejlesztők, elektronikus vezérlők hibafeltárása és javítása
XI. kerületi, orvoselektronikai eszközök
fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozó, stabil hátterű magyar
tulajdonú vállalat
Tesztcsoportvezetőt

keres orvosi laborműszerek
fejlesztéséhez.

is meg kell állniuk a helyüket. A tornateremben fekvőtámaszok és felülések várták a leendő újoncokat, akiket az alapján
sorolnak be az adott munkakategóriákba,
hogy hány ismétlést tudnak elvégezni az
előírt gyakorlatokból. Az államtitkár – aki
személyesen mutatta be a jelenlévőknek a
fekvőtámasz szabályos végrehajtását – azt
is hangsúlyozta, fontos, hogy az ország
védelmére és a katasztrófák esetére megfelelő számú tartalékossal rendelkezzünk, de
egy jól működő, jelentős számú állomány
az ország külpolitikai megítélésén is sokat
javít. Vanyúr Tibor ezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő Parancsnokságának
vezetője szerint egyre több fiatal számára
válik vonzóvá a haza szolgálata. Beszámolójában elmondta, az elmúlt időszakban
több mint 3800 fő jelentkezőt regisztráltak,
amelyből eddig 270-en már részt vettek az
alkalmassági vizsgálaton.
p. k.

Bővebb információ a meghirdetett állásokról az Újbuda Prizma Állásközvetítő
Irodában kapható.
Fényképpel ellátott, részletes, magyar
nyelvű szakmai önéletrajzát és motivációs levelét az Újbuda Prizma Állásközvetítő Irodába várják. Időpont egyeztetés
céljából kérjük, hívja a 06 (1) 781 7063
telefonszámot.
Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda
Cím: 1117 Budapest, Baranyai utca 2.
Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig: 8.30–17.00
Péntek: 8.30–16.00
További információ:
Vincze Ágnes, kirendeltség-vezető,
Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda
Tel.: (06 1) 781 7063, (06 1) 781 7098,
Mobil: (06 20) 285 2661
e-mail: vincze.agi@allas.ujbuda.hu
www.allas.ujbuda.hu
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Milyen legyen az Etele tér?

A januári testületi ülés egyik legfontosabb napirendi pontja az az előterjesztés volt, amely a Kelenföldi pályaudvarnak és környékének rendezésére irányult. Az indítvány egy olyan feladatcsomagot határozott meg, amely felhatalmazást ad a polgármesteri vezetésnek arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen az érintett felekkel, így a Fővárosi Önkormányzattal, a DBR
Metróval, a BKK-val, a Volánnal, a MÁV-val, az Állami Autópálya Kezelővel, a közlekedési kormányzattal és nem utolsósorban
a lakossággal, hogy a terület arculatát együttesen határozzák meg.

Az Etele tér funkciójának meghatározása ügyében nincs egyszerű helyzetben
Újbuda Önkormányzata, a területnek
ugyanis több gazdája van, mindenki egyegy puzzle-darabkát birtokol. A kerület

”

„ezek a fejlesztések kerületünk
középpontjában történnek, így
mindennemű döntés és változás
minket érint leginkább”

„

kezében nincs puzzle-darabka, csak kérni tudja a döntéshozókat, üljenek össze,
illesszék egymáshoz a darabokat úgy,
hogy ezek végül majd egy egységes képet
alkossanak. Természetesen javaslati lehetősége a kerületnek is van, amellyel a városvezetés mindenképpen élni kíván.
– Bár nekünk saját
területünk nincs az
Etele téren, önjelöltként mindenképpen
részt akarunk venni
a tervezésben, hiszen
ezek a fejlesztések
városrészünk középpontjában történnek,
így
mindennemű
döntés és változás
minket érint leginkább. Számunkra nagyon fontos, hogy a
lakosság véleménye
is
érvényesüljön,
ezért szeretnénk egy civil fórumot is meghirdetni, hogy a környéken élők is hozzászólhassanak, milyen legyen lakóhelyük.
El kívánjuk kerülni, hogy úgy járjunk,
mint a Móricz Zsigmond körtér kapcsán,
ahol a lakók akkor szembesültek a tervezett létesítményekkel, amikor már a tér
közepén állt az acélszerkezet. Az Etele
térnél még van némi mozgásterünk, de
sürgősen lépnünk kell, mert a metró kivitelezése rohamosan halad előre – nyilatkozta az Újbuda TV stábjának Takács
Viktor főépítész. A szakember szerint a
leglényegesebb kérdés, amelyre választ
kell találni, hogy hol lesz a 4-es metró
végleges végállomása.
– A város és főleg a kerület szempontjából sokkal kedvezőbb lenne, ha a virágpiacig menne a metró, mert ott könnyebben
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kivitelezhető egy P+R parkoló megépítése. Erre azért van szükség, hogy enyhítse
azt az agglomerációs forgalmat, amely az
elmúlt évtizedek során óriási környezetterhelést és közlekedési káoszt hozott magával a fővárosba. Naponta közel 60 ezer
gépjármű érkezik be az agglomerációból,
amelyeknek egy részét feltehetően a metróvégállomáson fogják letenni, hogy átszállhassanak a különböző tömegközlekedési eszközökre. Ha az eredeti elképzelés
szerint zajlik minden, vagyis a Kelenföldi
pályaudvaron maradna a metró végállomása, akkor Őrmezőn kellene a gépkocsikat
leparkolni, itt kellene kiépíteni a P+R parkolót, amely – érthető okokból – komoly
ellenállásba ütközhet a lakosság részéről.

A 4-es metró Kelenföldi pályaudvar állomásának megépítésével Kelenföld arculata egyébként is megváltozik az itt megvalósuló intermodális csomópont révén,
ahol majd találkozik egymással a vasút-,
a metró- és a közúti utasforgalom, amely
vélhetően nemcsak jelentős infrastrukturális, hanem egyéb ingatlanfejlesztéseket
is vonz maga után. Ennek a területnek kell
kiszolgálnia a Sasad, Őrmező és Kelenföld közötti gyalogosforgalmat, de biztosítania kell a vasúti forgalom folyamatos
és biztonságos üzemelését is, funkcionálnia kell a már meglévő felszíni tömegközlekedési eszközök végállomásaként, és
természetesen helyet kell adnia a Kelenföldi metróállomásnak is.
– Az egyik legnagyobb gond számunkra a metróépítés kapcsán az, hogy bár az
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alagutat alaposan megtervezték, a felszínt
teljes egészében kihagyták a számításból,
semmilyen koncepció nem született az
Etele tér, illetve Őrmező felszíni kialakításáról. Mi azt szeretnénk elérni, hogy sürgősen készüljön építészeti terv arra, miként képzelik el az Etele teret, és milyen
módon akarják összekapcsolni Sasadot,
Őrmezőt és Kelenföldet. Mi a magunk
részéről egy, a vasúti sínek fölé épített
hidat javaslunk megvalósítani, ahova kereskedelmi és szolgáltató létesítmény is
települhet, amely élettel tölti meg a hidat
és éjjel-nappal nyitva tart – magyarázta a
főépítész.
A legfontosabb tehát, hogy határozat szülessen arról, hol lesz a metró végállomása.
– Az lenne az ideális
megoldás számunkra, ha a gazdagréti
lakótelep déli érintésével a virágpiacig
menne a metrójárat,
mert ott könnyebben
megvalósítható egy
jól működő P+R parkoló, illetve ott már
egyébként is van egy
autópálya-csomópont. A virágpiacnál
azért is lenne jó helyszín, mert ott jó lehetőség van arra, hogy
kiépüljön egy kapcsolat a külvárosi kötöttpályás rendszerekkel, és így a jövőben
akár villamosjárat is indulhatna Budaörs
belvárosába, amely tovább csökkenthetné
a gépjárműforgalmat a két város között.
Takács Viktor kérdésünkre elmondta, a
beruházásokban érintett társaságok, illetve a Főváros részéről nyitott, pozitív hoz-

”

„szeretnénk egy civil fórumot is
meghirdetni, hogy a környéken
élők is hozzászólhassanak, milyen
legyen lakóhelyük”

„

záállás tapasztalható, és az Önkormányzat
is az együttműködésre, a közös megoldásra helyezi a hangsúlyt, amikor javaslatokat fogalmaz meg a beruházásokkal kapcsolatban.

Díjátadással kezdődött a testületi ülés
Többek között városfejlesztési kérdésekről, a kerületi kitüntetések adományozásának rendjéről és a szociális rendelet korrekciójáról is döntött a testület január 19-én.
Díjak, díjazottak

Városfejlesztés

Az ülés a Pro Cultura Újbuda Díjak átadásával kezdődött. Idén Madarassy István szobrászművész a kerületben végzett kiemelkedő
és maradandó művészeti tevékenységéért,
illetve Turbók János több évtizedes közösség- és koncertszervező munkájáért, valamint a magyar könnyűzenei kultúra terjesztéséért végzett kimagasló tevékenységéért
vehette át a kitüntetést Hoffmann Tamás
polgármestertől. A testület döntött egy új
kerületi díj alapításáról is. Ábrahám Katalin
képviselő, idősügyi tanácsnok javaslatára
ettől az évtől – 2012 az aktív időskor és a
nemzedékek közti szolidaritás európai éve –
az Idősek Világnapján kaphatnak elismerést
azok, akik a legkiemelkedőbben fáradoztak
a szépkorúak életkörülményeinek javításán.

A napirendi pontok között kiemelkedő
jelentősége volt annak a két előterjesztésnek, amelyek a kerületet érintő városfejlesztési kérdésekre irányultak. Az ezekkel
kapcsolatos részletekről lapunk 4. oldalán, Milyen legyen az Etele tér című cikkünkben olvashatnak.
Szociális terület

A szociális ellátásokról szóló törvény január 1-jei változása miatt szükséges volt
módosítani a kerületi rendeletet is. Ennek értelmében a helyi lakásfenntartási
támogatást mostantól újbudai kiegészítő
támogatásként kaphatják az arra rászorulók. Februártól minimálisan, csupán az
áfa emelkedésének mértékével nőnek a

Korszerűbb, szebb és energiatakarékosabb közintézmények a kerületben

bölcsődei, az óvodai és az iskolai étkeztetés díjai.
Kampány a csikkmentes Gazdagrétért

Elfogadta a testület Király Nóra képviselő
javaslatát is, amely a Cigarettacsikk-mentes Gazdagrét kampány megvalósítását
szorgalmazta. A lakótelep egyik legnagyobb gondja az eldobált cigarettacsikk,
ami ellepi a buszmegállók, parkok és
kihelyezett padok környékét. E környezetszennyező probléma megoldását és
az emberek kulturált dohányzásra való
rászoktatását célozza a tavasszal induló
kampány, amelyben az Újbuda Prizma és
a közterület-felügyelet munkatársain kívül önkéntesek segítségére is számítanak.
D. R.

Nemzetközi találkozó az öbölben

A GAMESZ beszámolója a 2011-ben elvégzett munkáról Vízi utak fejlesztéséről
Az Újbudán működő oktatási és egyéb közintézmények fenntartási munkáit végző Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) Hoffmann Tamás polgármester kérésére elkészítette a
2011-ben befejezett munkálatokról szóló beszámolóját, amely minden érdeklődő
számára elérhető a www.ujbuda.hu/gamesz oldalon. Cikkünkben ebből a dokumentumból válogattuk össze a legfontosabb információkat.

Az Újbuda Önkormányzatának tulajdonában álló GAMESZ végzi a közintézmények felújítási, karbantartási munkáit,
illetve az új beruházásokkal kapcsolatos
teendőket. A társaság érdekeltségi körébe
tartozik emellett az intézmények gazdálkodásának szakmai támogatása, illetve
az élelmezési feladatok ellátása is. Tevékenységét a képviselő-testület által megszavazott feltételek és anyagi keretek között végzi.
Marosdi János, a GAMESZ igazgatója
kérdésünkre elmondta, a lakosság számára is elérhető beszámoló célja felmutatni
azt, hogy a cég az adófizetők pénzéből átgondolt, valóban fontos és hasznos feladatokat végzett el, minden esetben maradéktalanul betartva a vonatkozó szabályokat.
A felújítások és új beruházások esetében
a GAMESZ törekedett arra, hogy az elérhető legjobb, legkorszerűbb megoldásokat
alkalmazza. 2011-ben nagyobb hangsúl�lyal szerepeltek az energetikai kérdések,
így több esetben tanterem, illetve csoportszoba felújítások helyett a lehető legtöbb
külső nyílászáró cseréjét, illetve a tető és

homlokzat hőszigetelését is igyekeztek
megoldani. Az intézmények éves fűtési
költsége évente 496,7 millió forintot tesz
ki, így a folyamatosan növekvő energiaárak mellett gyorsan megtérülő, hosszú
távon is hasznos beruházásokról van szó.
A karbantartások során az intézményekben felmerülő azonnali vagy gyors intézkedést igénylő balesetveszély megszüntetését, illetve épületállagát érintő hibák
elhárítását végzi a társaság. A GAMESZ
illetékesei a feladatok zökkenőmentes
megoldása érdekében napi kapcsolatban
állnak az intézményvezetőkkel.
A beszámoló tanúsága szerint a karbantartásra, felújításra, illetve új beruházásokra költött összeg az előző évben a következők szerint alakul: az iskolák 287,7
millió, az óvodák 253,9 millió, a bölcsődék 58 millió, míg egyéb közintézmények
66,1 millió forint értékben korszerűsödtek, szépültek 2011-ben.
A GAMESZ teljes beszámolóját, az
egyes munkák részletes bemutatásával a
www.ujbuda.hu/gamesz oldalon olvashatják.

tárgyaltak
A Lágymányosi-öbölben találkoztak az
uniós Waterways Forward (WF) Projekt
résztvevői, amelyet a regionális vízi
utak fejlesztésére indítottak el két évvel
ezelőtt. A kezdeményezésben 11 európai uniós ország, Norvégia és Szerbia
17 vízügyi szervezete keresi közösen a
választ arra, hogyan lehetne az európai
folyók és tavak kihasználtságát rekreációs és turisztikai szempontból növelni.

Takács Viktor kerületi főépítész mutatta
be az öbölfejlesztést a partnerországok
képviselőinek, akik végül a Kopaszi-gát
egyik népszerű vendéglátóhelyére ültek
be egy frissítőre. A találkozón elhangzott,
a WF projekt fő célja a regionális vízi utak
és kapcsolódó térségek irányításának integrált, fenntartható és konszenzuson alapuló fejlesztése. A három év alatt a partnerek az állapotfelmérés után akcióterveket
készítenek saját országuk problémáinak
megoldására, tapasztalataikat összegyűjtik, majd a projekt lezárulásával megosztják egymással.
A hazánkat képviselő Országos Vízügyi Főigazgatóság projektvezetője,
Magyarics András elmondta, a kezdeményezés nagy előnye, hogy megismerhetjük más országok bevált gyakorlatait,
és azokat saját hasznunkra fordíthatjuk.
Azt is hozzátette, a nemzetközi delegáció azért látogatott éppen az öbölbe, mert
hazánk a folyók karbantartására lehet a
legbüszkébb. A résztvevők 2013-ra jelentéseket készítenek arról, hogyan sikerült a
folyami vizek multifunkcionális szerepét
leginkább kiaknázni.
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Újbudai körkép
Egyeztető találkozót tartottak a
megváltozott munkaképességűekről

Lakossági fórum az ez évi tervekről,
célkitűzésekről

Az Orbán-kormány tevékenységét
értékelték a Budai Klub-Galériában

Január 17-én egyeztető találkozón fogadta
Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője dr.
Pósfai Gábort, a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal (NRSZH) főigazgatóját és Boros Attila osztályvezetőt. A
tanácskozáson az ez évi tervekről, együttműködésekről és a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos törvénymódosításokról volt szó.
A meghívott vendégek az Újbuda Prizma dolgozóinak aktív mindennapjaiba is
bepillantást nyerhettek. – Nagyon örülök
annak, hogy kollégámmal most személyesen is ellátogathattunk az Újbuda Prizma
Kft.-be, mert a tavaly év végén elfogadott
törvény alapvetően egy új szemléletet
szeretne megvalósítani a megváltozott
munkaképességű egyének foglalkoztatása
és rehabilitációja terén Magyarországon.
Akinek van megmaradt munkaképessége, annak meg kell teremtenünk a lehetőséget arra, hogy dolgozni tudjon, és én
úgy látom, az Újbuda Prizma Kft.-nél ez
a szellem, ez a cél megvalósul, és reméljük, hogy a következő időszakban még
gyümölcsözőbb lesz a kapcsolatunk, és
még több munkalehetőséget fogunk tudni
biztosítani közösen mindazok számára,
akiknek a megváltozott munkaképessége mellett van megmaradt munkaképessége is – nyilatkozta dr. Pósfai Gábor.

A Gazdagréti Összefogás Egyesület szervezésében új évi lakossági fórumot tartottak január 24-én a Gazdagréti Közösségi
Házban. A fórumot Király Nóra önkormányzati képviselő és Kupper András alpolgármester nyitotta meg, ők első körben
a tavaly elért eredményekről, programokról számoltak be, majd a 2012-es esztendő
terveit vázolták fel.
Az idei célkitűzések között szerepel a
már balesetveszélyessé vált kerületi járdák javítása, növények ültetése, az óvodák, bölcsődék felújítása és a Gazdagréti
tér rendezése. A fórumon szóba került a
panelházak szigetelése és a lakótelep parkolási gondjainak megoldása is, a „Csikkmentes Gazdagrétet!” kampány pedig szinte minden résztvevő tetszését elnyerte.

Hagyományteremtő szándékkal indítottak előadássorozatot a Budai KlubGalériában Közéleti estek címmel. Az
első rendezvény vendége Boros Bánk
Levente politológus volt, akit Szarka
Istvánné, az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom vezetője faggatott a közelmúlt politikai történéseiről és a második
Orbán-kormány munkájáról.
Éppen az előadás napján, azaz január
18-án zajlott Strasbourgban az Európai
Parlament plenáris ülése, amelyen Magyarország közelmúltbeli politikai eseményeit elemezték. A tanácskozáson felszólalt
Orbán Viktor miniszterelnök is, így magától értetődött, hogy az ott elhangzottak
képezzék a beszélgetés alapját.
Szóba került többek közt a hazánk ellen
folyó sajtó- és politikai támadások vélelmezett háttere, Magyarország az Európai
Unió és az Egyesült Államok viszonya,
valamint a kormány- és az ellenzéki pártok tevékenysége, jelenlegi helyzete, és
jövőbeli esélyeinek latolgatása is.
Téma volt még a miniszterelnök által
meghirdetett gazdasági szabadságharc
állása, a Matolcsy-féle gazdaságpolitika,
valamint a kormányzati kommunikáció is.
Az előadás végén a szervezők bejelentették: a Közéleti estek következő, februári
vendége Navracsics Tibor, közigazgatási
és igazságügyi miniszter lesz.

Vesztegetés miatt vádat emeltek
Wieszt János ellen

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés miatt vádat emelt a Fővárosi Törvényszéken Wieszt János, a XI. kerületi
Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottság volt elnöke ellen. A volt szocialista önkormányzati képviselőről 2010 májusában került fel az internetre egy rejtett
kamerával készült felvétel, amelyen több
mint kétmillió forintot vesz át borítékban
egy vállalkozótól.

t
t
o
y
g
é
La
!
nában
o
p
m
a
C

Valent inn
február

Üzenőfal,

Valent in
-

apok

10-14.

fotómata

napi ká
vézó
11-én)

(n yitás

r
vásá
ó
t
a
súzt 10-12.
c
ú
b
Tél ebruár k
á
f
márk
on.

jobb
árak
A leg atatlan
tó
h
y
ap h a
k
m
kihag
e
en n
tekb mékek.
e
l
z
r
Ü
ta
d i te
kínála
eg ye
d
i
a
j
o lt
in.
enc b
Kedv pona hídja
m
a Ca

facebook/campona www.campona.hu

6

Újbuda, a mi városunk.

Fővárosi hírek
A tervekhez képest fél évvel később készülhet el a Móricz Zsigmond körtér átalakítása. Az eredetileg előirányzott 430 millió
helyett mindössze 160 millió forintból, ám fél évvel későbbi határidővel végeznek a 4-es metróhoz kapcsolódó felszíni rendezéssel. Ezen belül lecserélik a körtér mészkő díszburkolatát, mert
felületén repedések keletkeztek, tisztítása nehézkes, télen pedig
balesetveszélyes. A gyalogos- és kerékpároszónák kialakítása
mellett a Fehérvári út felől megszűnik a személyautók közlekedése, az autóbuszok behajtása azonban nem változik.
A Fővárosi Önkormányzat 9 milliárd forint tulajdonosi kölcsönt és 6 milliárd forint közszolgáltatási ellentételezést nyújt a
BKV-nak – határozott a Fővárosi Közgyűlés. A városatyák által
elfogadott előterjesztés szerint a főváros kinyilvánítja, hogy a
közösségi közlekedés finanszírozására a Fővárosi Önkormányzat és a BKV saját erejéből nem képes. A döntés szerint az idei
költségvetésben az intézményi működési kiadások 10 százalékát

zárolják, amíg a BKV finanszírozása kérdésében a kormánnyal
zajló tárgyalások eredményesen le nem zárulnak. Az áprilisban
lejáró közszolgáltatási szerződést pedig úgy fogják megújítani
a BKV-val, hogy a mai, indokolt szolgáltatási színvonal és szint
legyen annak a kiindulási alapja. A közgyűlés egyben felkérte a
főpolgármestert, hogy a 2012-es BKV-hitelek megújítása érdekében, a szükséges állami garancia biztosítása céljából járjon el.
Január 23-ától a FŐTÁV számlái is rendezhetők a Díjnet elektronikus rendszerében, kiváltva ezzel a papír alapú számlázást,
sárga csekkes fizetést és a sorban állást. A rendszer nemcsak kényelmes és megbízható, de környezetbarát is. A FŐTÁV célja a
csatlakozással, hogy 240 000 díjfizetője közül minél többen térjenek át az elektronikus számlarendezésre, ugyanis ez csökkenti
a társaság működési költségeit is, ami hosszú távon érvényesíthető a távhőszámla alapdíjában.

Újbudáról a világűrbe

Kísérletek, amiket látni kell

Egy tízszer tíz centis kocka kis antennával. Így néz ki a
MASAT–1, az első teljesen magyar fejlesztésű műhold. A
belsejébe persze számos izgalmas dolgot építettek a Budapesti Műszaki Egyetem űrkutatás csoportjának hallgatói, akiket az a Gschwindt András segített a munkálatok során, aki az elmúlt évtizedekben mérnök társaival,
számos felkérésnek eleget téve, gyártott részegységeket
sikeres küldetéseket teljesítő műholdak számára.

A Budapesti Műszaki Egyetem tehetséggondozó programjának köszönhetően
rengeteg kivételes képességű és tudású
fiatal indulhat el tudományos pályán.
Az egyetem Fizika Intézete már középiskoláskorban szeretné megkedveltetni
a reáltárgyakat a gimnazistákkal, ezért
izgalmas kísérletekkel fűszerezett előadásokat szervez a diákoknak.

Gschwindt méltán büszke arra, hogy az általuk tervezett, illetve gyártott alkatrészek
mindig tökéletesen teljesítettek és hoztak felbecsülhetetlen hasznot a világ űrkutatása
számára. A teljesen hazai fejlesztésű műhold ötlete is már több évtizede megfogalmazódott a Műegyetemen, de valahogy soha nem sikerült eljutni a komplett megvalósításig,
a műhold pályára állításáig.
Ennek főként anyagi okai voltak, hiszen még egy ilyen aprócska műhold fellövése is
több tízmillió forintba kerül, nem beszélve a tervezés és a kivitelezés költségeiről. A
MASAT–1 azonban már a starthelyen, a Francia Guyanán várja a VEGA hordozórakéta
orrában, hogy megkezdje égi útját a Föld körül.
A kilövés nagy eséllyel 2012. február 9-én lesz, ha az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. Ha a debütáló VEGA űrrakéta is tökéletesen végrehajtja feladatát, akkor
mintegy néhány óra múlva a MASAT–1 is megkezdi űrbéli útját 600–700 kilométer magasban. Ezt a pillanatot nemcsak a Mérnök Továbbképző Intézetben található irányító
központban várják a projektben részt vevő alkotók, hanem Magyarország és világszerte
több ezer rádióamatőr és űrtechnológia iránt rajongó ember hangol majd az első magyar
műhold frekvenciájára, a 437.345 MHz-re.

A legutóbb meghirdetett nyílt előadáson
közel négyszáz tanuló volt kíváncsi az érdekes kísérletekre, melyek többek között
a vákuum, a hidraulika vagy az elektromágneses terek hatását szemléltették. A
legnagyobb érdeklődést a fázisátalakulás
bemutatása keltette, amikor egy anyag
folyékonyból szilárd halmazállapotúvá
változik. A kísérletekből DVD-film is
készül, egyes részek pedig az internetre
is felkerülnek. Ezeket a középiskolai tanárok használhatják fel fizikaórákon. A
Műegyetem fizikai tehetséggondozó programjára a www.phybme.hu oldalon jelentkezhetnek a tehetséges diákok.
p.k.

Kiosztották a Pro Cultura Díjakat
Újbuda 1997 óta adományoz Pro Cultura Újbuda Díjat a kerület művelődésének, kulturális
színvonalának növelése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységért, valamint a nagy
múltú városrész hagyományainak továbbfejlesztése érdekében végzett művészeti tevékenységért. Az önkormányzati rendelet értelmében a díj évente két fő részére adományozható,
melyek átadása a Magyar Kultúra Napján volt. Idén Madarassy István és Turbók János részesült az elismerésben.

Madarassy István 1948-ban született Budapesten, és szinte az egész életét a kerületben élte le, itt
található a műhelye is, ahol már számtalan csodát alkotott. A főként rézzel dolgozó ötvös-szobrászművész lelket olvaszt figuráiba, majd az elkészült alkotásokat a hegesztőpisztoly segítségével festi
meg. – A rézben ott rejlik minden szín, csak tudni kell őket előcsalogatni – vallja. A művészcsaládban nevelkedett alkotó már gyermekkorában érdeklődött a mesterség iránt, elvégezte az iparművészeti főiskolát, de leginkább az emberábrázolás vonzotta. Sajátos stílust alakított ki, alkotási
módszere is egyedi. A Liget szálló lebegő bronzszirénje, a Vatikánban látható, II. János Pál pápának
ajándékba küldött Szent István- és Gizella-szobor, valamint a tavaly a franciaországi Châteauroux
városában felavatott Liszt Ferenc-szobor is híven tükrözik a művész elhivatottságát és tehetségét.
Pro Cultura Díjjal jutalmazták Turbók Jánost is, aki csapatával szinte a semmiből, nagyrészt saját
erőből építette fel a ma már regionális és országszerte ismert rendezvényközpontot, az Agárdi Popstrandot. A főrendező kezdetben éveken keresztül a legendás Kertészeti Egyetem Klubjában (KEK)
szervezett nagyszabású koncerteket. A színvonalas programok híre messze eljutott, így keresték
fel a szervezőt az agárdiak is. – Az első koncerten traktorokkal odahúzott szemétszállító pótkocsikon volt a színpad, a neves fellépők pedig a kubikus műhelyben öltöztek – meséli Turbók János.
Az Agárdi Popstrand országos ismertségének és népszerűségének legnagyobb titka, hogy 34 éve
szolgálja ki a hűséges közönséget kortól, nemtől és zenei stílustól függetlenül. Turbók Jánosnak
köszönhető, hogy az újbudaiak nyaranta kedvezményesen tudnak kikapcsolódni a vízpart mellett.

Újbuda, a mi városunk.
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KÖZÉLETI FÓRUM

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

Békemenet – egész
Magyarországért
Január 21-én, szombaton több mint 400
ezren vettünk részt a Békemeneten. Rengeteg ember, sok-sok különböző történettel, az ország minden pontjáról, sőt, a
határon túlról is. Legtöbbünk sosem találkozott a másikkal, nem tudjuk egymás
nevét, nem tudjuk honnan érkezett, mégis mindannyiunk életében van egy közös
pont, amely összehozott bennünket: a magyar demokráciába, a függetlenségbe és a
felemelkedésbe vetett hit.
A Békemenet résztvevői nem csupán
a kormány politikája mellett emelték
fel szavukat, de tiltakoztak a hamis
vádak és a teljes magyarságot megsértő nemzetközi kritikák, nyilatkozatok ellen. Biztonságos, kiszámítható
és egészségesen fejlődő országban szeretnénk élni, melyet nem külső hatalmak
irányítanak, hanem az itt élők – a demokrácia eszközeivel. Olyan országban, ahol
van súlya a választópolgárok akaratának.
Ahol a Wieszt-ügyhöz hasonló esetek
nem maradhatnak évekig titokban. 400
ezer ember a hazájáért állt ki, nem pedig
annak ellenében!

Forrás: MTI
Hoffmann Tamás elnök úr mellett az újbudai Fidesz tagjai is részt
vettek a meneten. Jó volt találkozni a
kerületből ismerős barátokkal, de jó volt
látni azokat az arcokat is, akikkel csak a
buszmegállóban találkozunk reggelenként. Biccentettünk egymásnak és ismeretlenül is közeli ismerősök lettünk. Köszönjük!
Fidesz-frakció

Emléktábla a Léleképítőnek
A magyar kultúrát 2011. szeptember 27-én pótolhatatlan veszteség
érte. Ezen a napon tért meg Teremtőjéhez Makovecz Imre, a magyar
organikus építészet stílusteremtő
alakja, nemzetközi hírű mestere.
Keresztény hitével, hazaszeretetével sokunk számára igazi példakép,
iránytű volt.
Makovecz Imre csodálatos alkotásaiban él tovább. Száznál is több jellegzetes
épület őrzi keze nyomát, a Kárpát-medencében számtalan iskolát, templomot
épített. Az ő alkotása többek között a
paksi Szentlélek templom, a siófoki Evan-

gélikus templom, valamint a Farkasréti
temető ravatalozójának belső tere. Szintén Makovecz-épület a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem piliscsabai campusa,
az egri Bitskey Aladár Uszoda, a makói
Hagymaház kulturális központ. Ő tervezte
azokat a házakat is, amelyeket a 2010-es
vörösiszap-katasztrófa következtében lakhatatlanná vált épületek helyett építettek
fel Devecseren és Kolontáron.
Legismertebb műve az 1992-es sevillai
világkiállításra tervezett magyar pavilon,
amelyért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt a csillaggal
kitüntetést. Munkásságát ezen kívül Ybldíjjal, Kossuth-díjjal, Magyar Örökség
Díjjal, Corvin-lánccal, Prima Primissima
Díjjal, Teleki Pál-érdeméremmel, Főépítészi Életműdíjjal, Szent István-díjjal ismerték el.
Nemcsak alkotóként volt kiemelkedő,
hanem tanítóként is. Oktatott a Nemzetközi Építészeti Akadémián, Budapesti
Műszaki Egyetemen és az Iparművészeti
Főiskolán.
A KDNP újbudai szervezete kiemelten
fontosnak tartja Makovecz Imre emlékének ápolását, aki ezer szállal kötődött
a XI. kerülethez: a Műegyetemen szerzett diplomát, majd a Villányi úton lakott
éveken át és 75. születésnapján a kerület
díszpolgárává avatták. Ezért a párt önkormányzati képviselői kezdeményezik,
hogy Újbuda vezetése állítson emléktáblát
a Léleképítő egykori lakóhelyén. Reményeink szerint halálának első évfordulóján
nagyon sok tisztelőjével együtt avathatjuk
fel Makovecz Imre emléktábláját.
KDNP-frakció
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EU: kint vagy bent?
A Jobbik, mint a demokratikus berendezkedés elkötelezett híve, elfogadhatatlannak tartja az uniós intézményrendszer
demokráciahiányát.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a
múlt heti többórás, Magyarország helyzetét taglaló európai parlamenti vita mindenről szólt, csak éppen a magyar emberek mindennapjait érintő kérdésekről
nem. Ma ugyanis nem a jegybanki függetlenség, a bírák nyugdíjkorhatára vagy
az adatvédelmi helyzet izgatja legjobban
az embereket, sem az, hogy ez összeegyeztethető-e az európai jogrendszerrel.
Sokkal inkább az, hogy mikor áll helyre
a közbiztonság, nyújt-e a kormány széles körű támogatást a devizaadósoknak,
illetve a multik helyett a magyar kis- és
középvállalkozásoknak. Lesz-e emberhez
méltó megélhetést biztosító munkahely és
gyermekvállalást ösztönző családpolitika
Magyarországon.
A jelenlegi Európai Unióban nincsenek
szövetségeseink, sehol sem tekintenek
egyenrangú partnernek minket. Magyarország térdre kényszerítését próbálják
meg kizsarolni azzal, hogy kötelezettségszegési eljárást indítanak ellenünk. Az
EU az IMF-fel és a nemzetközi pénzügyi
csoportokkal karöltve mindent megtesz
azért, hogy felszámolja hazánk maradék
függetlenségét.
A minden konkrétumot nélkülöző, feltételezések mentén zajló cirkusz, élő bizonyítéka volt az EU válságának. Megmutatta, valójában milyen mély az európai
emberek és az EU intézményei közötti
szakadék.
Annak idején a nemzetek együttműködését hangsúlyozó unióba léptünk be.
Azonban a Lisszaboni Szerződés elhamarkodott és az akkori parlamenti pártok
általi olvasatlan megszavazása ennek a
lehetőségét már akkor elvette.
Valljuk, hogy Európához tartozunk, de
csak egyenlő partnerségi alapon tudjuk elképzelni a további együttműködést. Álláspontunk szerint egy népszavazásnak kell
döntenie az unióhoz való viszonyunkról, ezt azonban meg kell előznie
egy objektív tájékoztatásnak.
Jobbik-frakció

Egy tál lencse – déjà vu
Hálátlan dolog is tud lenni ellenzékből hatalomra kerülni. Szembesülhetünk korábbi mondandónkkal. 2009 januárjában például
a Fidesz kerületi szervezete közleményben tiltakozott Molnár
Gyula szokásos újévi fogadása és az önkormányzati dolgozóknak szervezett vacsora kapcsán. A Magyar Hírlap címlapon
megjelenő karikatúrával szörnyülködött a vacsorán. Volt aki a
fagyoskodó, éhező embereket állította szembe az urizáló polgármesterrel. Aztán győzött a fülkeforradalom, és lássunk csodát,
idén ugyanezeket a rendezvényeket szervezik meg, ugyanott és
ugyanúgy, csak a szereplők változnak. A lencse, a Flamenco,
a Trófea maradt. Tegyük hozzá, helyesen: mind a vállalkozók,
mind a közalkalmazottak megérdemlik.
De játsszunk el a gondolattal, nézzük meg a Fidesz akkori közleményét, mai dátummal, felcserélt szereplőkkel, minden mást
változatlanul hagyva:
„Az MSZP XI. kerületi szervezete elfogadhatatlannak tartja,
hogy Hoffmann Tamás polgármester és a XI. kerületi Önkormányzat vezetése több millió forint közpénzt költ kerületi kép-

viselők luxusvacsorájára, amin exkluzív borokkal ünnepelik saját magukat. Sajnáljuk, hogy a polgármester
már az év első napjaiban megkezdte a „rongyrázást”
a Flamenco Hotelban, és a mai nap a Trófea Grill Étteremben
folytatja. Teszi mindezt a rossz gazdasági helyzet és a kerület
polgárait is súlyosan érintő megszorító intézkedések ellenére.
Természetesen joga van új évi jókívánságait tolmácsolni a képviselőknek, de ennek ezernyi, költséghatékonyabb módja van.
Különösen nincs helye a dorbézolásnak azokban a napokban,
amikor Orbán Viktor újabb megszorító intézkedéseket tervez, és
a költségvetést is teljesen át kell dolgozni. Ezért felszólítjuk a
Fideszt, hogy a többek közt általuk okozott válság hatásai alól
ne próbálják kivonni magukat. Ne igyanak az adófizetők pénzén
csúcsborokat egy olyan válsághelyzetben, mikor az emberek felé
hónapok óta már csak vizet tudnak prédikálni.”
Ugye milyen szánalmas lenne?
MSZP XI. kerületi szervezete

Új utakon
A főváros budai kerületei mindig büszkék
voltak hegyeikre és értékes zöld felületeikre. Mégis, ha valaki kirándulni indul,
először át kell verekednie magát a vasúti
sínek alatt, majd az autópálya fölött, és
lássuk be, ez kisgyerekkel, babakocsival,
biciklivel vagy kutyával nem egyszerű
feladat. Szerencsére a 4-es metró ideiglenes végállomásának kiépítése lehetőséget adhat a városvezetésnek egy régóta
húzódó probléma megoldására. Szükség
van egyáltalán autópályára a kerületben,
amely elválasztja egymástól a városrészeket? Az LMP koncepciója szerint nincs.
Sokkal élhetőbbé válna „Budapest kapuja”, ha a jelenlegi gyorsforgalmi szakaszt
egy városi főút váltaná fel, ahol a gyalogosátkelés a felszínen történne, és így a
gazdagréti vagy a sasadi oldalon élők nem
éreznék úgy, leválasztották őket a kerületről. Felmerül a kérdés, hogy ez miként
valósítható meg úgy, hogy az agglomerációból érkezők ne óriási dugókkal és parkolási nehézségekkel találják szembe ma-

gukat. A válasz erre az LMP Közlekedési
Munkacsoportjának javaslata, miszerint a
metró első szakaszát a jelenlegi autópályával párhuzamosan, egészen a budaörsi
hipermarketekig kellene kiépíteni felszíni
pályán, gyorsvillamos (LRT) technológiával, hiszen így lényegesen olcsóbb és
környezetkímélőbb a kivitelezés. Ezzel
hatalmas teher alól szabadulnának fel a
kerület útjai, hiszen a munkába igyekvők
már a város határain kívül le tudnák tenni
az autóikat, és igénybe vehetnék a közösségi közlekedést. Arról nem is beszélve,
hogy az itt élők egy régi követelése – a
tisztább levegő – végre elérhető célként
jelenik meg a javaslatban.
LMP-frakció

Politikai programok
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Cím: Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14–18 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.
Február 8-án 18 órakor „Építészet és természet” címmel nyílik
Forster Jakab festőművész kiállítása. Megnyitja: dr. Prokopp
Mária egyetemi tanár, művészettörténész. Házigazda: dr. Hoffmann Tamás polgármester, a Fidesz XI. kerületi elnöke.
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA

Cím: 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.
A KDNP PROGRAMJAI

Cím: Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.

A Szentimrevárosi Kertbarátkör találkozója február 6-án, hétfőn 18 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Nyugdíjjal, nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás február 8-án,
szerdán 17–18 óra között. Látogassa meg az Országházat! Dr.
Rétvári Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP-irodában.
LMP-HÍREK

Az LMP-s önkormányzati képviselők tevékenységéről és az
LMP dél-budai 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.
A JOBBIK PROGRAMJAI

Cím: Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 8.30–16 óráig.
2011. júniustól kulturális rendezvénysorozatot indítottunk
Újbudai Nemzeti Estek címmel klubhelyiségünkben. Aktuális
programjainkról kérjen információt személyesen a Villányi út
20/A alatti irodánkban, telefonon a 365-1488 számon, e-mailben
az ujbuda@jobbik.hu címen, vagy látogasson el honlapunkra,
a www.ujbuda.jobbik.hu-ra, ahol önkormányzati munkánkat is
nyomon követheti! Irodánkban már szerdán megvásárolhatja a
Barikád újság legfrissebb számát!
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OKTATÁS
Középpontban a népdal
Hazánk szinte minden tájegységének népdalai keltek életre a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola Menyecske utcai hangversenytermének színpadán január 19-én.

A főváros által meghirdetett „Tiszán innen – Dunán túl” népdalverseny kerületi
fordulóján két korcsoportban és három
kategóriában mintegy 150 tanuló adott elő
népdalcsokrokat hangszeres kíséret nélkül. Az Újbudai Pedagógiai Intézet szervezte verseny nem titkolt célja elsősorban
a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a
népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés népszerűsítése, a
kodályi és bartóki hagyományok ápolása,
valamint az önálló előadásmód fejlesztése
és a kreativitás növelése.

A népdalversenyt Simicskó István országgyűlési képviselő nyitotta meg. Elmondása szerint ez a rendezvény is jó
bizonyítéka annak, amelyek hagyományaink, értékeink ápolásáról szólnak. Ne
feledjük Széchenyi szavait: „Csak addig
él egy nemzet, amíg van hagyománya!” –
hangsúlyozta a képviselő.
Eredményhirdetés csak az Újbudai Tavaszi Hangversenyen lesz, akkor megtudjuk,
kik képviselik kerületünket a fővárosi versenyen.
K.E.

Gyermekkönyvbemutató a Csíkiben
A Csíki-hegyek Utcai Általános
Iskola
író-olvasó
találkozót
szervezett saját kisdiákjai számára.
Békés
Márta
Iskolabolygó
című könyvét mutatta be a
lelkes apróságoknak, melyben
vidám gyermekversek mesélnek
az iskolai élet, a tanórák és a
szünetek legvidámabb perceiről. A
tanítónőből lett írónőt Rigó Béla
költő követte, aki Nálatok laknak-e
állatok? című kötetét hozta el az
alsó tagozatos tanulóknak, melyben
ismerős kisállatokról szóló rímeket
olvashatunk. Címadó versét Békés
Márta gitárkísérettel énekelte
el, a dalolásba pedig a kicsik is
becsatlakoztak.
p. k.

Közös ima
az egységért
Akárcsak az ország több részén és szerte
a világban, Újbudán is együtt imádkoztak
a különböző felekezetek az Ökumenikus
Imahéten, így követve a több évtizedes hagyományt. Az evangélikus, a református, a
baptista gyülekezetek és a katolikus plébániák adtak otthont a keresztények egységéért végzet imahét találkozóinak január 16ától 22-éig.
Az első közös alkalom helyszínén, a
Bocskai úti evangélikus templomban
Szederkényi Károly plébános volt a
főcelebráns. Igehirdetésében a mindennapok döntéseire hívta fel a figyelmet, mint
ahogy ezt erősíti az imahét Szent Pálnak a
Korintusiakhoz írt leveléből vett vezérigéje
„… mindnyájan el fogunk változni”. Továbbá hangsúlyozta: – Szeretnénk megélni a
testvéri közösséget a találkozásainkban.
K.E.
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Felhívás fotópályázatra
A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány és a Három Hét Galéria „Újbuda női szemmel” címmel amatőr fotópályázatot hirdet.
A pályázat célja, hogy friss szemmel készült, városlakó, városfogyasztó képek beküldésére inspiráljuk az alkotókat, és
tudatosítsuk az itt élőkben, hogy a városrész adta pillanatok azok tulajdonképpen Újbudán, „otthon készült” képek. A
pályázat előremutató, fantáziával megáldott műveket kíván bemutatni, és nem titkoltan lehetőséget ad a kerületi lét
női perspektíván keresztüli megjelenítésére, valamint az Újbuda Kulturális Városközpont területén történő kiállítására.
Az „Újbuda női szemmel” fotópályázat a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány „Nőként Újbudán” programján belül valósul
meg, melynek célja, hogy az Újbuda Kulturális Városközpont szerves részeként kulturális és közösségi teret ötvözve
megszólítsa és kultúrafogyasztásra aktiválja a városi nőket. Ehhez az őket érdeklő és érintő témákon – pl. női életpálya,
önmegvalósítás – és a közösségi formákon keresztül egymást inspiráló beszélgetéssel, aktív időtöltéssel teremt
megnyilvánulási lehetőséget.
A program arra törekszik, hogy a művészet eszközeivel a nők reflektáljanak a mindennapi életre, közvetlen és tágabb
környezetükre, majd váljanak alakítójává saját személyes és kulturális terüknek. A nyertes pályaműveket a Három Hét
Galéria mutatja be a 2012. március 8-i ünnepélyes kiállítás-megnyitót és pódiumbeszélgetést követően 2012. március
17-éig. A fotókat 2012. február 20-áig a foto@jol-let.com e-mail címre várjuk.
A pályázat zsűrije: Aknay Csaba fotográfus, Edelényi Szilvia, Újbuda Önkormányzata, PH Kulturális Csoport,
művelődésszervező, Glázer Attila fotográfus, Keveházi Katalin, a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány vezetője, Rácz Zsuzsa író.
A fotópályázat és kísérő programja Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet
által meghirdetett, az Újbuda Kulturális Városközpont városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap
felhasználásával megvalósuló „Nőként Újbudán UKVK 2010” miniprojektben valósul meg.
A pályázat kiírója a: JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány (www.jol-let.com)
A fotópályázattal kapcsolatos részletes technikai információk a honlapon olvashatók.

KULTÚRA
Budapest
feketén-fehéren
A Karinthy Szalonban legutóbb Féner
Tamás Kossuth-díjas fotográfus Budapest
feketén-fehéren című kiállítását nyitották
meg. A fotózsurnalisztika egyik élő magyar klasszikusa évtizedekkel ezelőtt fővárosunkat vette górcső alá, képei pedig a
jelennel összehasonlítva érezhető kritikát
sugallnak.
A művész ipari területek, pályaudvarok,
közterek, valamint patinás bérházak udvarainak szépségét mutatta be, a megnyitón azonban azt hangsúlyozta, Budapest
ma már nem ilyen, mert az évek során
bezárkózott. A folyamatos átépítéseknek
köszönhetően a fotókon látható varázslatosan szép rejtekhelyekből már kevés létezik, vagy nem lehet bejutni.

Csonka János
emlékmúzeum nyílt
Csonka János gépészmérnök (1852–1939)
születésének 160. évfordulóján emlékmúzeum nyílt vasárnap Budapesten, a XI.
kerületben, a Bartók Béla úton abban a
házban, ahol a feltaláló eredeti autószerelő műhelye, majd gépgyára működött.
A múzeumot Rétvári Bence, az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium
államtitkára, a kerület országgyűlési képviselője nyitotta meg, az eseményen jelen
volt Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának elnöke.
Mint Rétvári Bence kiemelte, a kiállítás
nem csupán technikatörténeti szempontból érdekes, hanem a családi összefogás
erejét is mutatja, azt hogy mire képes egy
olyan család, amely büszke felmenőire,
hagyományaira, örökségére. Csonka János utódai 20 éven át küzdöttek az emlékmúzeum létrehozásáért, igazi értéket
teremtve. – E család történelme az ország
történelmének is része – hangsúlyozta
Rétvári Bence. Horváth Sándor, a Magyar Posta Zrt. igazgatója Csonka János
tevékenységét méltatva, rámutatott arra,
hogy Csonka János leginkább a karburátor (porlasztó) feltalálójaként ismert, jóval
kevesebben ismerik a közlekedési szabályzat kidolgozásban, az autóvezetői oktatás bevezetésében és a benzinkúthálózat
szervezésében betöltött szerepét.
Csonka Lívia, a feltaláló unokája, a
Csonka János Alapítvány titkára a múzeum létrehozásával kapcsolatban az MTInek elmondta, hogy a családi hagyatékban
lévő oklevelek, dokumentumok, érmek,
fényképek kerültek a gyűjteménybe, de
vásároltak magángyűjtőktől, és sikerült
eredeti motorokat, szerszámgépeket megszerezni. – Nem a nagyapámnak, hanem
egy értékes embernek akartam emléket
állítani – hangsúlyozta Csonka Lívia, hozzátéve, hogy a múzeumba sokféle rendezvényt szeretnének tartani.

Átvilágított testek a Budai Klub-Galériában
Az emberi test sok mindent rejthet, azonban nem minden láthatatlan, ami szemmel nem érzékelhető. Január 13-án Átvilágítás címmel nyílt meg Varga-Amár
László festőművész kiállítása a Budai Klub-Galériában.

A női test, a kézfej vagy a koponya átvilágításával fejezi ki üzenetét a művész,
aki emberi testrészekbe szerkesztett röntgenfelvételekből készített sorozatot. A
tárlaton megjelent húsz festményből ötöt
most láthatott először a közönség. VargaAmár László az a szuverén személyiség,
aki gondolatai dinamikáját, elevenségét
folyamatosan belső feszültségeivel ütközteti, ebből születnek meg legkifejezőbb
alkotásai.
A művész 1979-ben szerzett diplomát
a Magyar Képzőművészeti Egyetemen,
azóta főként festészettel foglalkozik, de
a szobrok készítésében is örömét leli. A
Szent Gellért Katolikus Gimnáziumban
rajzot és művészettörténetet tanít, és közben igyekszik eleget tenni a különböző
meghívásoknak, felkéréseknek, eddig
több mint nyolcvan kiállítását láthatták az

érdeklődők, az „átvilágított” embereket
pedig február 6-áig tekintheti meg a közönség.

Különleges zászlók az Újbuda Galériában
A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt kiállítás az Újbuda Galériában Czeglédi
Júlia iparművész munkáiból. A művésznő megvalósított alkotásai között elsősorban nyomtatott függönyök, faliképek, -kárpitok szerepelnek az ország közel húsz
városában, ám ezúttal különleges zászlói kerültek középpontba.

Czeglédi Júlia a zászló műfajával több
mint 15 évvel ezelőtt találkozott először.
A művésznő a tárlaton szereplő alkotásaival a műfaj sokszínűségét szerette volna
érzékeltetni, a hagyományos, történelmi
gondolkozású művektől az egészen új,
21. századi megközelítésig, a szabályos
formáktól, a megszokott anyagoktól, az
egészen szokatlan anyagokig, formákig,
színvilágig.
A kiállítást Kupper András alpolgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta: hagyományt szeretnének teremteni abból, hogy
minden évet egy textilművész tárlatával
nyitnak meg az Újbuda Galériában.
B.U.

B.U.

Újbuda, a mi városunk.
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SPORT
Sztárokkal versenyeztek Újbuda legifjabb kosarai

A „Dobd a kosárba!”
sportkampány megmozgat
Kezdetét vette a „Dobd a kosárba!” elnevezésű program, amelyen belül 500 iskola több mint tízezer diákja pattogtathatja
majd a kosárlabdát. Január 18-án a Gabányi László Sportcsarnokban az első két belépő intézmény tanulói játszottak gálamérkőzést ismert sportolókkal, közéleti személyiségekkel.

– Nagyon fontos ez a rendezvény, hiszen az volt a célunk egy évvel ezelőtt, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a sportot. Lényeges, hogy a gyermekek és fiatalok, akiknek amúgy is
nagy a mozgásigényük, minél nagyobb számban sportoljanak, és
minden olyan alkalom, ami ehhez hozzásegíti őket, az részemről
is egy maximálisan támogatandó feladat – nyilatkozta Hoffmann
Tamás, Újbuda polgármestere.
Az egész országot átfogó, nagyszabású akció az iskolák 6–8
éves tanulóit, illetve a velük foglalkozó testnevelő tanárokat
szólítja meg. A program célja, hogy megfelelő sportági előkészítést adjon, de 18 éves korig tartalmazza azokat az alapokat,
amelyekkel az intézmények megfelelően felkészült játékosokat
képezhetnek. A legfontosabb azonban a kosárlabdázás elterjesztése, a készség- és képességfejlesztés. A sajtótájékoztató első
momentumaként Sterbenz Tamás, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára és az elsőként belépő GazdagrétTörökugrató Általános Iskola igazgatónője írta alá a belépési okmányokat. Az esemény moderátora Vujity Tvrtko volt.
– Több fő célt is meg lehetne fogalmazni a sportkampánnyal kapcsolatban,
de azt hiszem, ha elolvassuk a riasztó egészségügyi
statisztikákat, különösen a
gyermekekre vonatkoztatva, mint például a cukorbetegség vagy az elhízás,
akkor még célokat sem kell
meghatároznunk, az a lényeg, hogy pattogjon a labda, és mindenki mozogjon!
Zsolnay Gyöngyi válogatott kosárlabdázó, a kampány egyik kiemelt alakja
több gyermekkel szerettette

már meg a kosárlabdát. – A mai rendezvény lényege, hogy minél
több kisdiák csatlakozzon a „Dobd a kosárba!” elnevezésű sportkampányhoz. Szeretnénk, hogyha minél több iskola kapcsolódna a programhoz, hisz a mozgásszegény életmód miatt alapvető, hogy a gyerekek már kisiskolás koruktól sportolhassanak és
megtapasztalhassák a mozgás örömét – tette hozzá Vujity Tvrtko
felesége.
A mozgalom nyitómérkőzésén Azurák Csaba műsorvezető,
Tóth Frank Európa-bajnok vízilabdázó, valamint Horváth Gábor olimpiai bajnok kajakozó pattogtatta a labdát. – Számomra
a sport egy életforma, amit az élet minden más területére át lehet
integrálni, főleg ha versenyszerűen űzzük, de
ha csak hobbiból mozgunk, még az is számít – nyilatkozta a
kajakozó. Azurák
Csaba szerint az a
legfontosabb, hogy
a kicsik már 5–6
éves koruk körül beleszeressenek valamilyen
sportágba, és ne gondolják
azt, hogy az időt csak a számítógép vagy a televízió előtt
lehet eltölteni, hanem menjenek ki
a szabadba, és mozogjanak, mert jó dolog.
Szántó Dávid sportriporter 15 évet versenyszerűen sportolt, ami állítása szerint
olyan kitartást és szorgalmat ad az embernek, mely tulajdonságok elengedhetetlenek
ahhoz, hogy érvényesülni tudjon. A sztárgálát Weisz Fanni esélyegyenlőségi aktivista,
szépségkirálynő színesítette, de Hoffmann
Tamás, Újbuda polgármestere és Simicskó
István országgyűlési képviselő is megmutatta, hogyan is kell kosárba dobni.

Emléktáblát avattak Berczik Zoltán tiszteletére
A Budafoki út 83/B számú házon Újbuda Önkormányzata, valamint a Berczik család felavatta a hatszoros Európa-bajnok,
háromszoros vb-ezüstérmes asztaliteniszező, sikeres szövetségi kapitány, Berczik Zoltán emléktábláját.

A magyar asztalitenisz 74 éves korában
elhunyt kiemelkedő személyisége, 47
éven át, haláláig ennek a háznak a negyedik emeletén lakott családjával. Felesége,
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Ani és lánya, Krisztina jelentették számára
azt a hátteret, amely nélkül elképzelhetetlenek lettek volna a sokak által csodált,
fantasztikus eredmények.
Az Újvidéken született Berczik Zoltán
1956-ban, 19 évesen robbant be a nemzetközi élvonalba. A '60-as években számolatlanul nyerte a nemzetközi versenyeket, de nemcsak mint játékos, hanem
mint edző, szövetségi kapitány is óriási
sikereket ért el. – A Nemzeti Válogatott
kapitányaként másfél évtizedes aranyeső
kísérte pályafutását, amelyet elsősorban
Gergely Gábor, Jónyer István és Klampár
Tibor fémjeleznek. Berczik Zoltán irányításával, az általuk megszerzett tíz világbajnoki aranyéremből is kiemelkedik
a sporttörténelem aranyoldalait ékesítő,
világszenzációt jelentő, 1979-es phenjani

Újbuda, a mi városunk.

diadal, amikor a verhetetlennek hitt kínaiakat hihetetlen teljesítménnyel 5:1 arányban győztük le – fogalmazott Pákh Imre,
a sportág hazai szövetségének tavaly májusban megválasztott elnöke.
A január 19-i megemlékezésen részt
vett a körzet önkormányzati képviselője, Gyorgyevics Miklós, valamint Kupper
András alpolgármester is, aki hangsúlyozta, gyermekkorában, amikor általános iskolába menet nap mint nap elhaladt a ház
előtt, még nem tudta, hogy ilyen híresség,
neves sportoló él a ház falai között, aki később Újbuda díszpolgára is lett.
Az avatás végén Újbuda Önkormányzata, a Berczik család, valamint a társasház
képviselői elhelyezték koszorúikat az emléktáblán. Az eseményen ott volt Jónyer
István és Klampár Tibor is.

Apróhirdetés
Lakás, ingatlan
SAS-HEGYEN, természetvédelmi terület alatt eladó egy 14
éves, 5 lakásos társasházban földszinti, saját kertes 98 nm-es,
3 hálós, mindennel felszerelt, felújított, azonnal költözhető lakás. 2 kocsinak garázs, tároló. Irányár: 62 M. 06/70/517-0760.
I., VÁRKERT rakparton 75 nm 2 szobás öröklakás eladó.
30/911-2668.
ELCSERÉLNÉM, vagy eladnám délbudai Sportmaxhoz
közeli, 2–3 generációs 160 nm házamat kisebb lakásra, értékegyeztetéssel (panel kizárva). 06/1/22-64-539,
+36/20/333-1477.
XI., GALAMBÓC utcában új építésű, földszinti 100 nm-es
lakás eladó. Ir.ár: 41 M Ft. 06/30/251-4000.
INGYEN energiatanusítvány! – Amennyiben irodánkon
keresztül értékesíti ingatlanát!! Ne töprengjen! Bízza ránk
ingatlanügyeit! Nagy Kékség ingatlaniroda www.nkingatlan.
com XI., Bartók Béla út 21. Hétköznap 9–18-ig Munkatársakat keresünk, akár 70%-os jutalékkal! 06/30/971-4846.

Bérlemény
ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es. 06/30/2626173.

garázs

Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József mester. ELMŰ minősített! 246-9021, 06/20/934-4664.
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-, központi fűtésszerelés. 06/30/944-6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs János
épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
FÉG gázkészülék szerviz és villanybojler vízkőtelenítés.
Tel.: 359-50-33 vagy 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek. 310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANY-VÍZSZERELÉS, hétvégén is. Elektromos cserépkályhák hőtárolós kályhák javítása.
www.villjozef.hu T.: 06/70/235-6644.
VÍZSZERELÉS nonstop! Mosdók, csapok cseréje, mosógépek bekötése! Vízóraszerelés! 06/30/954-9554.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-3800.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatlanokhoz,
hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák. 06/30/5177120, www.faepito.hu
MINDEN szakmában vállalunk felújítási-javítási munkákat, magyar szakemberekkel, ingyenes árajánlattal! TétényÉpszer Kft. 22-64-539, +36/20/94-67-557.

háztartási gépek

NÁDORLIGET Lakóparkban teremgarázs eladó. Körtértől
két megálló. 06/30/517-7120.

MOSÓGÉP javítás garanciával, hétvégén is. 06/20/288-5148.

Oktatás

tv, antenna, számítógép

ALLEE szomszédságában német, angoltanítás, korrepetálás. 06/30/259-7091, 466-5301.
ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire felkészít, körtérnél. 386-2382, 06/20/546-8963.
OLCSÓ angol anyanyelvi tanárokkal Kelenföld központban! 30/334-5682, www.kegy.hu
ANGOLTANÍTÁS,
vizsgafelkészítés
igényeseknek.
+36/30/432-1225.
OLASZOKTATÁS kezdőknek. +36/30/432-1225.
OLASZ és történelemoktatás középiskolai tanártól.
06/30/332-8555.
NÉMETTANÍTÁS középiskolai tanártól. 06/20/971-9374.
MATEK, fizika, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 06/30/479-7247.

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával. 06/20/542-3529.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes
kiszállás. 30/857-2653.

szolgáltatás
FAKIVÁGÁS, szállítással is. 06/20/485-6547, Kovács Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, permetezést vállalok, vidéken is. 06/30/682-4431.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 2852882, 06/30/878-8977.
LAPOSTETŐ, terasz szigetelés bádogozás hőszigetelés tetőfedés garanciával. 2046-793, 06/20/9346-993.
FESTÉS akciós téli árakkal színkártyáról. 06/20/454-2579.

ZS & M kp-ért vásárol régi bútort, könyvet, festményt, teljes
hagyatékot. 06/70/600-1727.

ÁLLÁS
XI. KERÜLETI általános iskola szeptembertől teljes állásban alsós tanítót keres. Érdeklődni a 06/30/396-9715-ös
telefonszámon lehet.
XI. KERÜLETI 40 lakásos épület egyedülálló férfi gondnokot keres ott lakással. Jelentkezni munkanapokon 8–16
között telefonon. 204-0765.
XI. KERÜLETI ingatlaniroda munkatársakat keres.
Ingyenes képzést biztosítunk. Akár 70%-os jutalék!
nagykekseg@t-online.hu

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET ez valóság! Diszkrét, fényképes társközvetítő iroda! 06/30/217-5151.

KÖNYVEK
ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és mérnök könyvhagyatékát
antikváriumunk szívesen megvásárolja. Ingyenes kiszállás,
korrekt árak, 40 év szakmai tapasztalat. Tel.: 06/1/787-9282,
+36/30/877-1460.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom,
nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

VEGYES
ELSEJÉN TALÁLTUNK egy fekete-barna kutyát Lágymányoson! Kép, elérhetőség: gazditkeresek.hu

Hirdetés felvétel a
szerkesztőségben
(XI., Csíki-hegyek u. 13.):
szerdán 8–16 óráig

Összeállítottunk egy működő rendszert,
amelynek a segítségével a saját sorsát a kezébe
veheti. Ha kevés az ideje, de szeretne tanulni,
az egyéni nyelvtanulás a legjobb lehetőség! A
szerző Gaál Ottó, aki maga is 27 nyelvvizsgát
tett a módszer segítségével. Már két évtizede,
több ezer felnőtt sikerrel használja. Nekik már
sikerült nyelvtudást szerezni! Miért ne lenne
képes Ön is egyedül, otthon a saját tempójában nyelvet tanulni?

Üzenetrögzítő
telefonszáma:
246-6259
Hirdetésfeladás
az interneten:
www.ujbuda.hu/
hirdetes

Ha Ön is elhatározta, hogy jobb állást szeretne, akkor tanuljon hatékonyan!
Ehhez minden segítséget megadunk:
1. Megfelelő szókincset. 2. Érthető nyelvtani magyarázatokat.
3. Önálló tanulási tempót. 4. Beszédgyakorlatokat.
Mindezt, egy tanfolyam árának töredékéért.
A gyakorlatok, a szókincs, a nyelvtan, a CD-n lévő hanganyag együtt, mindössze 21.990Ft!
Gondoljon bele, lehet, hogy csak ennyin múlik, hogy a legjobb állást megszerezze!
Ha ki akarja próbálni, jöjjön el az ingyenes bemutatóra, ahol jelenleg 12
nyelvből választhat.
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, norvég,
dán, eszperantó.

Rendeljen, vagy érdeklődjön
elérhetőségeinken:
Tóth László, 20-996-5533,
info@kreativnyelvtan.hu,
www.kreativnyelvtan.hu.
Tanuljon önállóan, képes rá!

RÉGISÉG

Apróhirdetés
felvétel

Nincs megfelelő munkája, mert
nem beszél idegen nyelvet?
Pedig régóta próbál megtanulni.

XI. kerület, Fővárosi Művelődési Ház (Fehérvári út 47.)
2012. február 8-án és 15-én, szerdán, 17 és 19 óra között.
Gazdagréti Közösségi Házban a Törökugrató utca 9. szám
alatt, február 7-én, kedden 17-19 óráig.

REDŐNY-reluxa gyártás-javítás. 370-4932.
TÁRSASHÁZKEZELÉST vállal kerületi Kft. jogi-műszaki hátérrel. Tel.: 204-0765, 06/30/618-7929.
MEGBÍZHATÓ pedikűrös, masszőr hölgy házhoz jön. Tel.:
+36/20/776-4656.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, referenciákkal. Tel.: 06/20/349-9937.
ASZTALOS, LAKATOS munkák, helyszíni javítások, konyhabútor, beépített szekrény, kerítések, korlátok.
06/70/545-1869.
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. 284-2540,
06/70/209-4230.
EGYEDI bútorkészítés, bútorrestaurálás. 06/30/281-8479.
AJTÓ-, ABLAK-, zárjavítás, asztalosmunkák. 06/70/262-8598.
GALÉRIAÉPÍTÉS referenciákkal. www.galeriaepites.
com, 06/70/210-3539.
PELENKA árusítása Etele út 32/b. Honlap: tutus-pelenkabolt.hu
MEGBÍZHATÓ fiatal lány takarítást vállal. 06/30/994-8819.

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 esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

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

Szenior önkéntesek az idősek szolgálatában 1.
Az egyik legfontosabb cél idős korban (is) az emberi kapcsolatok
megtartása, a magány, egyedüllét elkerülése, amely leginkább
az egyedül élő időseket sújthatja.
Legyen az idős embernek kihez szólni, beszélgetni, közösségbe
tartozni, megosztani az élményeit, gondjait, és nem
utolsósorban megbízható segítséget kapnia – lehetőleg a
lakóhely közelében –, ha megszorul, ha szüksége van valamire.
Fenti feladatokat vállalta föl az Újbuda 60+ program
közösségfejlesztő alprogramja, amely 2009-ben indult el,
úgynevezett „szenior szomszédsági önkéntesek” toborzásával,
képzésével és az önkéntesek tevékenységének támogatásával.
Jelenleg 67 önkéntes működik, 5 városrész (Albertfalva,
Gazdagrét, Lágymányos, Kelenföld és Őrmező) 6 közösségében.
Ezeken kívül működik a Médiaműhely nevű speciális csoport
is, melyben újságírók, rádiósok és fotósok írják és fotózzák az
időseket érintő, érdeklő híreket.
A programok és szolgáltatások színes palettája közösségenként
eltérő, hisz a „szomszédságiak” nem az önkormányzat
önkéntesei; saját lehetőségeik, idejük és vállalásaik szerint
tevékenykednek önzetlenül, immár 3 éve.
A közösségekről, programjaikról, a segítségkérés lehetőségeiről
az alábbi mobiltelefonszámokon (munkanapokon 9–17 óra
között), vagy személyesen a megadott időpontokban lehet
érdeklődni:

1. Gazdagrét 1.
Tel.: 06/30/2925-248
Fogadóórájuk ideje, helye: Gazdagréti Közösségi Ház (1118
Budapest, Törökugrató utca 9.), minden hétfőn 14–16 óráig.
További fogadóórákról a fenti számon lehet érdeklődni.
2. Gazdagrét 2.
Tel.: 06/30/2925-204
Fogadóórájuk ideje, helye: VI. sz. idősek klubja (1118
Budapest, Gazdagréti tér 1.), minden hétfőn 16–19 óráig.
3. Kelenföld
Tel.: 06/30/2925-302
Fogadóórájuk ideje, helye: Petzvál József u. 42., minden
kedden 9–11 óráig.
4. Albertfalva
Tel.: 06/30/2925-297
Fogadóóra ideje, helye: Albertfalvi Közösségi Ház (1116
Budapest, Gyékényes u. 45–47., tel.: 204-6788), minden
hétfőn 14–16 óráig, (előzetes bejelentkezés szükséges
204-6788).
További fogadóórákról a fenti számokon lehet érdeklődni.
5. Őrmező
Tel.: 06/30/2925-292
Fogadóórájuk ideje, helye: Őrmezei Közösségi Ház

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága (XI., Bocskai út 39–41.) kétfordulós nyilvános
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:
Cím
Bertalan L. u. 20.
Fehérvári út 86.
(Lecke u. 1–9.)
Kökörcsin u. 22.
Ulászló u. 22.
Vegyész u. 1–5.

(1112 Budapest, Cirmos u. 8.), minden hónap első
szerdáján15–16 óráig.
6. Lágymányos
Tel.: 06/30/2925-255
Fogadóórájuk ideje, helye: MÚ Színház épülete,
1117 Budapest, Kőrösy József. u. 17., keddenként és
csütörtökönként 10–14 óráig.
7. Médiaműhely
Tel.: 06/30/2925-237
Fogadóórájuk ideje, helye: Újbuda 60+ Központ (Zsombolyai
u. 6., 372-4636 TIT épülete), minden hétfőn 10–12 óráig.
A szomszédsági önkéntesek várnak minden 60 év feletti
érdeklődőt, aki beszélgetni szeretne, csatlakozni egy jó
hangulatú társasághoz vagy segítséget kérne valamiben!
Feng Shui – természetgyógyászati előadás
Témája: Melyek a leggyakoribb környezeti tényezők,
amelyek erőteljesen befolyásolják a közérzetünket?
Hogyan méregtelenítsünk fizikai, szellemi és környezeti
szinten? Technikai megoldások.
Időpont: 2012. február 7. 9.30 órakor
Helye: Újbuda 60+ Programközpont

Alapterület (nm) Albetét száma Fekvése
291
39
utcai bejárat, alagsor
58

88

utcai bejárat, földszint

18
35
65

1
26
--

előkertből nyíló bejárat, alagsor
utcai bejárat, földszint
utcai bejárat, földszint

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályához (Budapest, XI.,
Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt
borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. február 23.
(csütörtök) 12 óra
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás
tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető

Műszaki állapota
jó
jó
rossz
jó
közepes

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg
letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).
További információ kapható a 381-1312, 381-1311 és a
372-4655-ös telefonszámon.
Budapest, 2012. január 19.
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
2011. évi pályázatai
Az Erzsébet-utalvány kibocsátására a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány, míg forgalmazására az egyszemélyes
tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. jogosult.
A kormány döntése szerint útjára indul az Erzsébetprogram, azaz a szociális üdültetés új rendszere.
Az Erzsébet-program keretében, első lépésként 2
milliárd forint értékben pályázatot hirdetünk meg
szociálisan hátrányos helyzetűek részére üdülésük,
pihenésük, rekreációjuk elősegítésére. Így a nyugdíjasok,
a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok, illetve a
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók
támogatásban részesülhetnek üdülési szolgáltatás
formájában, amelyet állami tulajdonban lévő üdülőkben
vehetnek igénybe a szociálisan rászorulók.
A pályázati kiírás már megtekinthető a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány honlapján, a kérelem benyújtásához
szükséges adatlap január 16-ától február 29-éig nyújtható be.
www.mnua.hu - Erzsébet program menüpont

Keresztrejtvény
Juhász Gyula: Magyar tél c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (N, A, O, B, S). 13. Római
szerelemisten. 14. Londoni por! (DUST) 15. Európai hegység.
16. Jelenleg. 17. Pompás nőszirom. 19. Kan betűi keverve. 20.
Kiejtett betű. 21. … missa est. (a katolikus szentmise befejező
szavai) 23. Török katonai rang. 24. Három, több szláv nyelven.
25. Építész, író (Károly). 26. Jónás célállomása. 28. Magot héjaz. 30. Fényérzékenység az USA-ban. 31. Függ. 32. Poco …
(zenei kifejezés: fokozatosan, 2 szó). 34. Körszelet! 36. Felmagasztal. 39. Állatot ellát. 40. Haszon. 42. Égiháború. 44. Trezor
páratlan betűi. 45. A francia uralkodó megszólítása. 47. Desztillál. 49. Numero, röv. 50. Férfinév. 52. … Angeles, USA-város.
53. Értesülés. 55. Vajdasági teniszező (Mónika). 57. Dél-amerikai folyam. 59. Számnév. 61. Nagy Konstantin szülőhelye. 62.
Szögfüggvény, röv. 63. Pest megyei település. 64. Juttat. 65.
Talajművelő eszköz. 66. Észak-magyarországi népcsoport. 68.
Németh Miklós. 70. Érverés, angolul. 72. Borbála becézése. 73.
Francia író, a szadizmus névadója (Donation Alphonse Francois Marquis de).
Függőleges: 1. Apó. 2. Cremonai hegedűkészítő család. 3. …
Derek, amerikai színésznő. 4. Országos Rendezőiroda, röv. 5.
Verona folyója. 6. Növényevő hal. 7. Ütőkártya. 8. Néma nóta!
9. … Tikaram, angol popénekesnő. 10. Kettőzve: mellébeszélés. 11. Rövidítés zeneművek címében. 12. Iskolai figyelmeztetés. 16. Az idézet második sora (D, E, N, A, M). 18. Agyafúrt.
19. Korona egynemű betűi. 22. Becézett női név. 24. Bővítés.
25. Atlaszkötésű, egyik oldalán fényes pamutszövet. 27. Tanintézmény a gyermekek nyelvén. 28. Retekfajta. 29. Oxigén,
foszfor és jód vegyjele. 31. Tésztaféle. 33. Normandiai város.
35. A másikra szintén (2 szó). 37. Tiltás fele! 38. Kopasz. 41.
Francia világbajnok autóversenyző (Alain). 43. Futó. 46. Az
elején elzár! 48. Elírás része! 51. Hegy a Villányi-hegységben.
54. Fogoly. 56. Az első ENSZ-főtitkár (Trygve). 57. Dunántúli
hegység. 58. Dél-amerikai futómadár. 60. Ritka női név. 62. A
legyőzöttre kivetett adó. 65. Középen mesél! 66. Stigmatizált
dél-olasz szent. 67. Triplán: társastánc. 69. Igekötő. 71. Lyka
Károly. 72. Bór és kálium vegyjele. 74. Névelő.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 16. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Az 1. szám rejtvényének megfejtése: „Északi Odüsszeia, Kaland, Tavasz, Nyár, Európa elrablása,
Én és az oroszlán, A waterlooi csata, Angyal, Liliom, A cárnő,
Ülő akt, Vera”. Nyertese: Sipos Erika 1114 Bocskai út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíkihegyek u. 13.) vehető át.
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Kelenvölgyi piac
A kelenvölgyi termelői piac – a téli időszakban is – minden csütörtökön délelőtt 7–12
óra között várja vásárlóit. A Kelenvölgyi Közösségi Ház mögött, a Karhegy utca 4. szám
alatt megújult kínálatot és megszokott minőséget talál. Amennyiben első kézből szeretne
értesülni az újdonságokról és az aktuális akciókról, iratkozzon fel a piaci hírlevélre a
gazdagretiosszefogas@freemail.hu e-mail címen.

Kettőt fizet egyet kap

Szkéné Színház-totó
Melyik színművészeti egyetem adja
elő a Galaxis útikalauz stopposoknak
című előadást, amely a Szkéné
Színházban látható?
a.) Marosvásárhelyi Színművészeti
Egyetem
b.) Színház- és Filmművészeti
Egyetem, Budapest
c.) Kaposvári Egyetem, Művészeti kar
A megfejtéseket telefonszámmal ellátva a
media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk!
Bővebb információ az előadásokról: www.szkene.hu
A helyes választ beküldők közül egy páros jegyet
sorsolunk ki a február 26-i előadásra a Szkéné Színházba.
Előző szkénés játékunk nyertese: Fodor Lajos. Gratulálunk!

Karinthy Színház – Újbuda-totó nyertese
Az 1. szám megfejtése: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-a, 9-c,
10-a, 11-b. Nyertes: Ivanovné Szigeti Éva, Háromszék u. Nyeremény: Páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük a jegyek
átvételéről.

– Nagyon jól járnak vele! Rozsdamaró, sampon és
szájvíz egyszerre!

IMPRESSZUM

Főszerkesztő: Tóth Zoltán András
Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 246-6259,
e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft.
Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója • Lapterv: Földházi Árpád és
Eperjessy László • Nyomdai előkészítés: MediaHero Kft. info@mediahero.eu
Nyomdai előállítás: KMH Print Production • Felelős vezető: Pusztai Ferenc
igazgató • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség
felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések a szerkesztőségben adhatók le.

Újbuda, a mi városunk.
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Programajánló
Február 3. 17.00

Don Bosco-napi programok
Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola
és Óvoda (Albertfalva utca 9–11.)
Február 3. 17.00

Bogyó és Babóca: A papírsárkány
FSZEK Kelenföldi Könyvtára (Etele út 55.)
Mesevonat – minden pénteken 17 órától diavetítés
óvodásoknak és kisiskolásoknak

Február 7. 20.00

Overdose
MU Színház (Kőrösy József u. 17.)
Duda Éva Társulat
Február 11. 16.00

Kodály-quartet
Fonó Budai Zeneház (Sztregova utca 3.)
Wine&Violin – Hangszerkészítők szalonja
Február 14. 12.00

Formák és vonalak
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)
A Montázs Fényvarázslók szeniortársasága kiállítása
Megtekinthető: február 22-éig, hétköznap 15–18 között

Mérnöki Tudás kiállítás
Budapesti Műszaki Egyetem (Műegyetem rakpart 3.)
A sakkozógéptől az intelligens robotig
Megtekinthető: Február 20-áig, hétköznap 8–18,
hétvégén 9–14 között

Február 3. 18.00

Február 15. 14.30

Február 3. 18.00

Humor a kortárs komolyzenében
Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.)
Az Alkotó Muzsikusok Társasága művészeinek előadása

A betűk varázsa – a szavak bűvölete
FSZEK Kelenföldi Könyvtára (Etele út 55)
Mit meséljünk gyermekeinknek?
Szilágyiné Gálos Ildikó előadása

Pintér Tibor története az Újbuda TV-ben
Pintér Tibort a Gazdagréten játszódó, Szomszédok című teleregény motoros
rendőreként és Julcsi szerelmeként ismerte meg az egész ország. Azóta számos szerepe volt, a színészet különböző területein kipróbálta már magát, de
úgy érzi, sikereit leginkább a gyerekkorának köszönheti.

– Szerencsés csillagzat alatt és nagyon jó energiával születtem. Úgy érzem, igazán
szeretnek engem ott fent. Hálás vagyok ezért, és igyekszem úgy élni, hogy ki is
érdemeljem – fogalmaz a színész. Pintér Tibor gyermekként Veszprémben töltötte
mindennapjait. – Édesapám egy művelődési ház igazgatójaként tevékenykedett,
édesanyám pedig népművelőként dolgozott. Mindkettőjüktől elég komoly családi
indíttatást kaptam arra, hogy végül a művészet mellett kössek ki. Szüleim jóvoltából gyerekkoromtól részese lehettem annak, ahogy egy színházi előadás megszületik. Teljesen természetes volt számomra, hogy amint érettebb és bölcsebb leszek,
én is kipróbálom magam ezen a területen. Mai napig úgy látom, a leggyönyörűbb
feladat életre hívni egy új előadást a színpadon.

Műsorainkat megtalálja a www.ujbudamedia.hu oldalon

