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Evezőgépes verseny
Házibajnokság a Pető Intézetben

A tudományról közérthetően az Újbuda TV műsorán

Állásajánlatok
Budapesti cég munkatársakat keres
az alábbi pozícióba:
Adatrögzítő csoportvezető

Feladatok: adatrögzítés, az adatrögzítői
csoport irányítása, feladatok kiosztása,
ellenőrzése, beosztások készítése.
Budapesti multinacionális cég keres
angolul és spanyolul beszélő munkatársat, az alábbi pozícióba:
Beszállítói koordinátor

Feladatok: az AP számlák egyeztetése , tranzakciók követése, a szállítói
törzsadatok kezelése, teljesítési határidőmódosítással kapcsolatos ügyintézés,
konferenciahívások kezelése partnerekkel, SOX szerinti megfelelőség biztosítása, kapcsolattartás a társosztályokkal.
(Treasury team)
Budapesti multinacionális cég munkatársakat keres az alábbi pozícióba:
Sajtológép beállító

Háromműszakos munkarendben
történő munkavégzésre!
Feladatok: ellátja a kért gyártási
feladatokat a sajtológépen betartva a
megkívánt mennyiséget és minőséget, a
műhelyben felszereli, előkészíti és beállítja a szerszámokat és a sajtoló gépeket,
biztosítva az elvárt követelményeknek
megfelelő termelést, medvemagasság
beállítása, sajtoló szerszámot felrakni,
sávot befűzni, tekercset cserélni, rajzot
olvasni, tolómérővel mérni.
Magyar magántulajdonban lévő, XI. kerületi uszodatechnikai cégünk gyakorlattal rendelkező munkatársat keres
Logisztikai vezető pozícióba

Feladatok: készletgazdálkodás fejlesztése, raktár működésének biztosítása,
fuvarszervezés, kapcsolattartás.
XI. kerületi, orvoselektronikai eszközök
fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozó, stabil hátterű magyar
tulajdonú vállalat
Tesztcsoportvezetőt

keres orvosi laborműszerek
fejlesztéséhez.
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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„Adj nevet játszóterednek!”

Kedves Szülők,
Kedves Gyerekek!
A XI. kerület igencsak bővelkedik játszóterekben, és egyre nő azok száma, amelyek kerítéssel vannak körülvéve, hogy még biztonságosabbak
legyenek. Ezek közül viszont szinte
egyiknek sincs neve, amin most változtatni szeretnénk. Olyan változtatásokról van szó ugyanis, amelyek nem
kerülnek semmibe, csak néhány ügyes
és frappáns ötletbe: az pedig igazi büszkeséggel tölthet el mindenkit, ha a saját
történetét olvashatja viszont az újságban,
vagy az általa javasolt név található egyegy játszótér bejáratánál.
Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet a zárt, kerítéssel körbevett kerületi
játszóterek elnevezésére, melyek listája
elérhető a www.ujbuda.hu weboldalon.
Gyerekek, felnőttek javaslataira egyaránt
kíváncsiak, bármilyen kreatív ötletre
nyitottak vagyunk. A névjavaslatokat a
jatszoter@ujbuda.hu címre várjuk 2012.
március 16-áig, hogy tavaszra már a névtáblák is kikerülhessenek a játszóterek bejáratai fölé.

„A legjobb játszótéri sztorim”
Pályázatokat várunk továbbá „A legjobb
játszótéri sztorim” kategóriában, amelyek
közül a legsikeresebbeket megjelentetjük
az Újbuda újságban, valamint a www.
ujbuda.hu weboldalon. A történeteket
szintén e-mail-ben várjuk a jatszoter@
ujbuda.hu címre.
Terjedelmi és formai korlátok:
az írások hossza: max. 5000 karakter
12-es betűméret, Times New Roman
betűtípus
A névjavaslatok és az írások megküldésekor is kérjük, tüntessék fel a pályázó a
nevét, életkorát, címét, e-mail címét és
telefonos elérhetőségét. Kérjük, a pályázatok „Névjavaslat”, illetve „Játszótéri
történet” jeligével érkezzenek.

Évet értékelt a miniszterelnök
A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület felkérésére idén tizennegyedik alkalommal tartott évértékelő beszédet Orbán Viktor. A Millenárison elhangzott közel
egyórás beszédben egyebek mellett az Európát érintő nehézségekről szólt.
2011, Európa megrendítő éve

Orbán Viktor méltatva a január 21-i békemenetet, köszönet mondott azoknak, akik a
hazánkra zúduló méltánytalan pergőtűz közepette kiálltak Magyarországért és egymásért. A kormányfő hangsúlyozta: – Tudtuk,
hogy 2011 izgalmas év lesz, de azt kevesen gondolták, hogy mi minden vár ránk. A
2011-es év megrendítő volt Európa számára. Hozzátette, hogy nem egyszerű gazdasági visszaesés, hanem a tervek és remények
megingása volt tapasztalható. A kontinensünket érő megrázkódtatások kapcsán kijelentette: – Devecser és Kolontár mutatta föl
a jövőnk szempontjából meghatározó igazságokat. E két település kétségbevonhatatlan bizonyítékát adta annak, hogy nincs
helyzet, amiből az ember ne tudna sikerrel
talpra állni – szögezte le a miniszterelnök.
Magyarország új alapokon áll

Orbán Viktor úgy fogalmazott, 2010-ben
hatalmas vállalkozásba kezdtek, hogy
„megépítsünk egy erős Magyarországot”.
Hangsúlyozta, tudták, hogy nyolc év súlyos hibáit és húsz év mulasztásait nem
lehet pár hónap, vagy akár egy-két év alatt
helyrehozni. A miniszterelnök kijelentette,
a 2010-es választásokat követően úgy látta, három bajt kell orvosolni: az adósságcsapdát, a munka elveszett becsületét és
a tartalékok hiányát. Ezzel kapcsolatban

Újbuda, a mi városunk.

emlékeztetett arra, hogy 1998 és 2002 között, az első Orbán-kormánynak sikerült 52
százalékra leszorítani az ország államadósságát. – Ha úgy állnánk, mint 2002-ben,
nem lenne más dolgunk, mint azon vitatkozni, hány légitársaságot hozzunk létre,
hány új kórházat vagy gyárat építsünk, és
mennyivel emeljük a nyugdíjakat meg az
egészségügyi dolgozók fizetését – mondta
a kormányfő.
Gyermekvállalás

A miniszterelnök aláhúzta: ma már képesek vagyunk arra, hogy a gyereknevelés
költségeinek legalább egy részét ne adóztassa meg az állam, így a gyerekeket nevelők átlagkeresete nőtt. Véleménye szerint
el kell érni, hogy az újból három évig járó
gyesről a munkába visszatérő édesanyák
választhassanak, milyen formában akarnak
dolgozni, és ne jelentsen hátrányt a munkavállalásnál a gyerek. – Ehhez bölcsődékre
és óvodákra van szükség, amiket a következő két évben létre is fogunk hozni – fűzte
hozzá.
Ne a dolgok után kullogjunk

– Magunkra figyeljünk, a saját meggyőződésünket kövessük, és ne ijedjünk meg
a váratlan nehézségektől! – szólított fel a
kormányfő, rámutatva: a sikeres jövő nem
ajándék, nem nyeremény, hanem csakis
megérdemelt győzelem lehet.

Tisztelt Olvasók!
Önkormányzatunk az elmúlt hetekben elkészítette a 2012-es év költségvetés-tervezetét, melyet a képviselő-testület február 23-án tárgyal részletesen. Bár a részletek tekintetében még változhat a kerület pénzügyi terve, a legfontosabb számok,
fő irányvonalak világosan látszanak. Az elmúlt ciklusok gyakorlatával szemben a tervezetet minden érdeklődő számára
elérhetővé tettük a www.ujbuda.hu oldalon, ehhez szeretnék rövid összegzést fűzni néhány sorban.

A 2012-es pénzügyi terv megalkotása során minden eddiginél nehezebb helyzetben volt Újbuda Önkormányzata, hiszen a gazdasági válság hatására jelentősen csökkentek a felhasználható források.
Míg 2010-ben közel 32 milliárd forintból gazdálkodhatott a városvezetés, 2012-ben ez az összeg mindössze 23 milliárd körül mozog.
Emellett a költségvetésre vonatkozó jogszabályok is szigorúbbak
lettek, a korábbinál lényegesen feszesebb tervezést írnak elő.
A kormányzati szándék e tekintetben világos és helyes: meg kell
állítani az önkormányzatok eladósodását, a vagyon ésszerűtlen felélését. A gyakorlat szintjén mindez azt jelenti, hogy az évtizedek óta görgetett adósságok tovább már nem tolhatók,
ebben az esztendőben rendezni kell őket. Egy családi
költségvetés mintájára ettől az évtől csupán annyit költhet
a kerület, amennyi pénz a rendelkezésére áll, nem finanszírozhat hitelből fejlesztéseket, vagy más, távlati célokat. Emellett azokat az adósságokat is rendeznünk
kell, melyeket a szocialista vezetés az önkormányzati cégek terhére vett fel.

Újbuda Önkormányzata egyetért a törvényalkotók céljaival, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy mindez nagyon nehéz feladat elé
állítja a városvezetést és a kerület polgárait egyaránt. Az idei költségvetés célja megőrizni a közszolgáltatásokat és azok színvonalát,
valamint a csökkenő források mellett is fenntartani a szociális hálót.
Ennek érdekében minden lehetséges ponton mérsékeljük a működési költségeinket, tovább formáljuk az intézmények működését. Végezetül a nehéz helyzet ellenére nem mondunk le azokról a kiemelt
fontosságú beruházásokról, melyek az egész kerület számára jelentősek, így a feladatok között szerepel a Móricz Zsigmond körtéri
Gomba felújítása, és a Gyermek-egészségügyi Központ tervezésének megkezdése is. 2012-ben, közös erőfeszítéssel, megteremthetjük a következő évtizedek fenntartható gazdálkodásának alapjait.
Tisztelettel:
Dr. Hoffmann Tamás
Polgármester

Aranylakodalmat ünnepeltek
A Flamenco Szálloda dísztermébe a jól ismert esküvői indulóra vonultak be a kerületben élő idős házaspárok. A megjelentek, akik 50 és
60 évvel ezelőtt léptek frigyre választottjukkal, most úgy döntöttek, a
polgármester jelenlétében szeretnék megerősíteni esküjüket. Az önkormányzat minden évben megünnepli az arany- és gyémántlakodalmukat tartó párokat.

Az eseményen megjelenteket verscsokorral köszöntötték, majd a polgármester
szólt az idős párokhoz. Hoffmann Tamás
arra emlékeztetett, világszerte február 12én ünneplik a Házasság Világnapját. – A
‘80-as években Amerikából indult jeles
nap azt hirdeti, igenis léteznek tartós, boldog és hosszú házasságok – tette hozzá a
városrész vezetője. Az arany- és gyémántlakodalmat tartó házasok anyakönyvvezető jelenlétében mondták ki egymásnak
újra az igent, majd gyűrűvel és aláírásukkal erősítették meg 50, illetve 60 évvel
ezelőtt tett fogadalmukat.
Újbuda Önkormányzata díszebédre hívta
vendégül a nyugdíjas házaspárokat, a fogások között pedig szívesen meséltek arról,
hogyan tudtak ilyen hosszú időn keresz-

tül kitartani egymás mellett.
Pásztor Joachimné, aki ráadásul negyven évig egy munkahelyen dolgozott férjével, azt
mondja, a kompromisszum a
titka a hosszú házasságnak.
– Türelem, megbocsátás és szeretet. Ezek nélkül
nincs jó kapcsolat – mondja
Halász Lajosné, aki soha
nem tudta volna elképzelni,
hogy más lehetne a férje, mint akivel ötven éve együtt él. Kádár Tihamérné pedig
azzal büszkélkedett, még 45 éves szomszédasszonya is irigykedik harmonikus
életükre. – Mindig azt mondogatja, Judit
néni, olyanok vagytok, mint a mérgezett
egér, örökké járkáltok. Valóban rengeteg

programunk, és barátunk van, jó kedéllyel
viszonyulunk idős éveinkhez – meséli az
újraházasodott ara. A polgármester éppen
ezeket a párokat nevezte követendő példának, amelyek kapcsolatukkal azt hirdetik,
mennyire fontos érték a család együtt maradása a mai rohanó világban.

Kálmán bácsit köszöntötték
Sasadi lakásában, szűk családi környezetben ünnepelte meg 100. születésnapját dr. Sasvári Kálmán,
akit Endrődi József önkormányzati képviselő egy hatalmas ajándékcsomaggal köszöntött fel. Az
évszázadot megélt úr ugyancsak szépkorú, 93 éves feleségével él együtt szeretetben, békességben,
immár 66 éve.

Az 1931-óta kerületünkben élő Sasvári úr aktív éveiben komoly tudományos karriert futott be, matematikafizika tanárként a Műszaki Egyetemen oktatott, majd a Központi Kémiai Kutatóintézetben kristályszerkezetek röntgenvizsgálatával foglalkozott.
Bár Kálmán bácsi ma már nem hall túl jól, nagyon rosszul
lát és csak járókerettel tud közlekedni, szellemileg igencsak
friss, sőt, a tisztálkodást és öltözködést is önállóan végzi. – A
napjaim imádsággal, szundikálással és bibliai filmek nézésével telnek, a gyerekek elfoglaltak, velük csak reggel és este
találkozom. Az udvarra már nem tudok kimenni, sétáim a
szoba egyik végétől a másikig tartanak – számol be mindennapjairól Kálmán bácsi. Az idős házaspár néhány éve tartós
felügyeletre szorul, az egykori tanár lánya vigyáz rájuk, és
segíti őket mindenben. A 100 éves bácsi 10 unokával és 10
dédunokával büszkélkedhet.

Újbuda, a mi városunk.
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Hidegriadó volt
A katasztrófavédelem, a rendőrség, a
tűzoltóság, a közterület-felügyelet és
a Vöröskereszt kerületi képviselőivel
folytatottegyeztetést
Hoffmann Tamás
polgármester, valamint Horti István
jegyző
február
1-jén a jelentős hőmérséklet-csökkenéssel kapcsolatos
intézkedésekről.
Újbuda Önkormányzata
hasznos
tanácsokat
fogalmazott meg
a
hidegriadóval
kapcsolatban, és
felhívta a figyelmet, hogy minden
háztulajdonosnak
el kell takarítania a
havat a járdáról a balesetveszély megelőzése érdekében.
Negyven férőhelyes ideiglenes éjjeli menedékhelyet nyitott február 2-án a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesten, a Volánbusz Etele téri pályaudvarának emeletén. A hideg időre való tekintettel a közlekedési társaság az oktatási
központjának helyiségeit biztosította átmeneti használatra.
A Katolikus Karitász február 4-én nappali melegedőt nyitott a Tétényi út 18.
szám alatt (a Tétényi út–Bártfai utca
sarkán). A 30 fő befogadására alkalmas
fűtött helyiségben a hét minden napján
várják a hideg elől menedéket keresőket.

Hóemberépítő verseny
Játékos hóemberépítő verseny indult még januárban.
Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő és
az Őrmezői Közösségi Ház által közösen szervezett
versenyre gyerekek és felnőttek alkotásait
egyaránt várják a szervezők.
Építs te is hóembert vagy készíts hószobrot
családoddal, barátaiddal, az alkotást fotózzátok le
és küldjétek el a megadott e-mail címre. Az újszerű
formai és helyszíni megoldásokat a zsűri kiemelten
díjazza, ám nevezni csak Újbudán készült alkotásokkal
lehet. Minden résztvevő oklevelet kap, a díjazottak
jutalomban részesülnek!
Néhány fontos tudnivaló:
A verseny kezdete: 2011. január 16.
A fotók beküldési határideje:
2012. március 9.
Kiállítás időpontja:
2011. március 21. Őrmezei Közösségi Ház
A pályaműveket a következő e-mail címre várjuk:
junghausz.rajmund@ujbuda.hu
Ha kérdésed van a versennyel kapcsolatban, esetleg
a fotó elkészítéséhez kérnél segítséget, hívj bátran a
06/70/9424-624 mobilszámon vagy
írj a fenti e-mail címre!
Találjuk meg egymást Facebookon (Újbudai
Hóemberépítő Verseny) is, a fotókat, észrevételeket,
ötleteket, tanácsokat ide is várjuk!
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Jó meleg otthon – van, akinek nincs

Fiatalok Önsegítő Közhasznú Egyesülete
Ebben a kíméletlen, farkasordító hidegben gyakrabban eszünkbe jut: „de jó lesz
otthon a melegben”. Az ember azonban sokszor nem értékeli és becsüli meg azt,
ami megadatott számára – olyan helyzeteket és „ajándékokat”, amelyek mások számára talán elérhetetlennek látszanak: például fedél az ember feje felett.
Szalai Gábor, a Fiatalok Önsegítő Közhasznú Egyesülete munkatársa pontosan
tudja, hogyan is lehet minden nap értékelni ezt: hiszen volt, hogy ő is csak álmodott erről, 19 évesen az utcán élve.

A Fiatalok Önsegítő Közhasznú Egyesülete Újbudán, a Major utcában, egy
háromszintes családi házban 1985-től
Önsegítő Klubként működött, majd 1989ben alakult át egyesületté, alapítója Kürti
Erzsébet pedagógus volt.
Az egyesület 65 ember, többek között
pszichiátriai beteg hajléktalanok számára működtet nappali melegedőt, illetve
hajléktalan, főként volt állami gondozott
18–35 éves korú férfiaknak nyújt átmeneti szállást. A „vendégek”, nők és férfiak,
veszélyeztetett, szenvedély-, illetve pszichiátriai betegséggel küzdő, börtönből
szabadult, krízishelyzetbe került 18–90 év
közötti fiatalok és felnőttek.
Az átmeneti szálláson élők segítése,
gondozása és rehabilitációja mellett napjában 100–120 hajléktalan, idős, beteg,
munkavállaló vagy munkát kereső ember
fordul meg a nappali melegedőben, és
veszi igénybe az egyesület szolgáltatásait. A házban lehetőség nyílik számukra
az étkezésre, fürdésre, mosásra, alvásra, oktatásra vagy orvosi tanácsadásra és
gyógyszerkiváltásra. A betérő kulturális
programokon is részt vehet, illetve használhatja az internetet is. Szalai Gábor is itt
él és dolgozik már két éve – miután megjárta saját kálváriáját. Három hónaposan
ugyanis nevelőintézetbe adták, a Tiszadobi Gyermekvárosból 18 évesen utógondozó intézetbe került, ahonnan kirúgták,
mert ahogy ő fogalmaz „kiitta” magát, és
az első emeletről részegen kiesett. A csúnya búcsú után Gábor fél évig az utcán élt,
akkor még nem látta, hogy a végső megoldást a munka jelentené számára.
Később hallott az egyesületről, és maga
is rájött, hogy tanulás és önképzés nélkül
örökre megreked ezen a szinten – az utcán
fogja végezni, ha ezen nem változtat. Erős
Emese négy éve dolgozik az intézménynél, három éve a vezetője, egy éve pedig
az egyesület elnöke. Számára a rászorulók
érdekében végzett karitatív munka egyértelműen hivatásnak számít. 19 évesen,
első éves szociálpedagógus hallgatóként
a Tiszadobi Gyermekvárosban volt gyakorlaton, azt gondolja, ott kezdődött minden. Később dolgozott más területen is, de
alapvetően a szülők, család nélkül felnövő
fiatalok, a kilátástalan helyzetbe került,
segítségre szoruló ember problémáinak
megoldása jelent számára kihívást és hoz
megnyugvást. – Választásomban persze
az is közre játszott, hogy engem sem a saját szüleim neveltek föl, mert édesanyám
kétéves koromban meghalt. Nevelőszülőkhöz kerültem, akik tisztességgel, becsülettel neveltek, szerettek, iskoláztattak,
tanítottak – folytatta intézmény vezetője.
Emese szerint az ott élők vagy betérők
számára a legnehezebb feladat elsősorban
az életben maradás, illetve saját helyzetük
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felismerése és elfogadása, megtalálni a lehetőségeket és a kiutat. Ezeknek az embereknek meg kell küzdeniük a kilátástalansággal, a magánnyal, sokuknak nincsenek
baráti-családi kapcsolataik sem, az egyik
legnagyobb gát pedig a munkanélküliség
és az alulképzettség.
Ebben a téli, különösen hideg időben
pedig még nehezebb a helyzetük. Sokan
nem hajlandók csak az utolsó pillanatban
szálláshelyre menni, persze ennek is van
oka, hisz kevés az olyan hely, ahol biztonságban érzik magukat, rendesen tisztálkodhatnak, a személyes tárgyaik sem
tűnnek el. Az egyesület Gábor mellett
több olyan példával is büszkélkedhet, akik
valóban sokra vitték.
Ilyen például O. György is, aki állami
gondoskodásban nevelkedett előbb csecsemőotthonban, majd egy vidéki gyermekotthonban. Mivel a szakemberek
fogyatékosnak minősítették, speciális iskolába járt, és szakmát nem tanulhatott.
Később egy darabig utcán és pályaudvarokon élt, de eközben sokat olvasott főként
filozófiai műveket. Ezután került Kürti
Erzsébethez, aki mindenben támogatta, és
mivel látott benne fantáziát és tehetséget,
beíratta egy gimnáziumba, ahol megszerezte érettségijét. Gyuri rengeteget olvasott, és egyéves felkészülés után felvételt
nyert az ELTE-re filozófia szakra, majd
több ösztöndíjat is elnyert, és klasszika
filológiát is tanult, végül filozófia tanári
diplomát szerzett. Később németországi
főiskolákon tanított heideggeri fenomenológiát, jelenleg doktori disszertációján
dolgozik Heilderbergben.
A ház általában nyolc munkatárssal működik, e mellett persze vannak önkéntesek
is, Gábor szintén minden nap ételt is oszt
a házba betérőknek, azt mondja, ez nem
engedi elfedtetni vele, mennyire szerencsés ember.
– Végre a helyes biztonságos útra léptem, egyenesen a cél felé – meséli. Ebben
nagy támasza volt Emese, akit akár szombat este 11-kor is fel lehet hívni, ha nagy
baj van. Gábor egy dolgot nagyon megtanult: – El kellett telnie két évnek, hogy
belássam a saját hibáimat, és nem másra
mutogassak. Ha hazudok magamnak és
másoknak, saját magammal tolok ki, a
változás és az előrelépés kulcsa az önkritikában, a belátásban van – véli Gábor.

Tetten érték a zsaroló közterület-felügyelőket
Előre megszervezett akció során érték tetten a Fővárosi Közterület-felügyelet két munkatársát, amint azok egy XI. kerületi
kávézó vezetőjétől vettek át egy előre megbeszélt összeget. Az akció előkészítésében és lebonyolításában az Újbudai Közterület-felügyelet is közreműködött.

2012. február 7-én a délutáni órákban a
BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság
civil ruhás rendőrei tetten értek két, zsarolással gyanúsított fővárosi közterület-felügyelőt. Az akciócsoport akkor csapott le
a felügyelőkre, amikor azok átvettek egy
előre megbeszélt összeget a Retro Rotana
Café nevű szórakozóhely üzletvezetőjétől.
Az akciót több hónapos felkészülés előzte meg, mivel az első bejelentés még 2011
novemberében érkezett az ügyben. A két
felügyelő azóta többször is megjelent a
XI. kerületi kávézóban, ahol különböző
összegeket követeltek, ellenkező esetben
– a megfelelő engedélyek hiánya miatt
– szabálysértési feljelentéssel fenyegetőztek. A tettenérés napján a két zsaroló

a kora délutáni órákban jelent meg a szórakozóhelyen, ám az ott dolgozó alkalmazott közölte, nincs elegendő összeg a
kasszában, így megbeszéltek egy későbbi időpontot a pénz átadására. Addigra
azonban a rendőrség munkatársai már a
helyszínen tartózkodtak, és az üzletvezető
két, előre megjelölt bankjegyet adott át a
felügyelőknek. A rendőrök ezután igazoltatták, majd előállították a tetten ért zsarolókat, akik beismerték tettüket.
A fővárosi közterület-felügyelők lebuktatásában az Újbudai Közterület-felügyelet is közreműködött. A rendőrökkel
közösen teljesített térfigyelő szolgálaton
belül folyamatosan figyelemmel kísérték
a zsarolók tevékenységét az üzlet környé-

kén, valamint az üzlethelyiség biztonsági
kameráinak felvételei alapján segítettek
az azonosításban is. A rendőrök munkájának támogatásán túl az Újbudai Közterület-felügyelet elhatárolódik az esettől, és
elítél mindennemű korrupciót.
Az eset továbberősíti a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság és az Újbudai
Közterület-felügyelet közös munkáját, és
bizonyítja annak hatékonyságát. A közösen ellátott térfigyelő szolgálat felállítása óta számos esetben bizonyult hasznos
segítségnek különböző eljárások során. A
közterület-felügyelők és a rendőrök több
alkalommal is e szolgálat jelzésére hajtottak végre sikeres akciókat, illetve intézkedéseket.

A rend őreit jutalmazták
Ünnepélyes eseményen kapták meg jutalmukat a XI. kerületi rendőrkapitányság alkalmazottai. Az önkormányzat összesen 14 millió forinttal támogatta a rendőrök munkáját.

– Meg kell becsülnünk azokat az embereket, akik a lakótársaink, polgártársaink biztonságáért felelnek, és áldozatos munkával szolgálják a kerületet – nyilatkozta az
Újbuda TV-nek Simicskó István honvédelmi államtitkár. A
kapitányság épületében február 2-án dr. Tóth Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya, Hoffmann Tamás polgármester,
Simicskó István honvédelmi államtitkár és Kohári Péter,
Újbuda rendőrkapitánya köszöntötte a megjelenteket.
– 168 kollégám kapott jutalmat Újbuda Önkormányzatának támogatásából. Ez egy megelőlegezett bizalom a kerületi vezetőség és a lakosok részéről, akik a
tavalyi munkánkat értékelték, mi pedig minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ebben az évben is
hasonlóképpen teljesítsünk – mondta el a kerületi televízió stábjának a rendőrkapitány. – Újbuda Önkormányzata sokféleképpen igyekszik segíteni a városrész rendőreinek, akik a polgárok biztonságáért
dolgoznak. A mostani támogatás fontos eleme annak, hogy a közbiztonsági rendszer minél szélesebb és
minél jobb lehessen – tette hozzá a kerület első embere.

Fórum Sashegy közbiztonságáról
Harmadik állomásához érkezett a közbiztonsági fórumsorozat. A meghívott szakemberek a Farkasréti Általános Iskola Szilvásgombóc Galériájában január 31-én
18 órától várták az érdeklődőket.

A konzultációt Sass Szilárd önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki hangsúlyozta,
hogy bár a környék aránylag biztonságos, ennek ellenére így is előfordulhatnak kisebb
szabálysértések és bűncselekmények, amelyekre mindenképpen megoldást kell találni.
A fórum egyik fő momentumaként dr. Perjés-Petrekovich András, a XI. kerület Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke köszöntötte Mészáros Istvánt és Mészáros Csabát,
akik a rendőrséggel együttműködve sikeresen lelepleztek egy veszélyes bűnözőbandát.
A két polgárőrt Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere és Kohári Péter, Újbuda
rendőrkapitánya jutalomban részesítette. Ezt követően a megjelent lakosok feltehették
kérdéseiket a közbiztonsággal kapcsolatban, továbbá lehetőségük nyílt a lakókörnyezetükben felmerülő problémák és igények megbeszélésére.

Újbudai Konzultáció
KELENFÖLD KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
lakókörnyezetünk biztonságának jobbá tétele
érdekében tisztelettel meghívja Önt
2012. február 21-én (kedden) 17 órás kezdettel
a Fővárosi Művelődési Ház (FMH)
épületében megrendezendő fórumra
(1119 Budapest, Fehérvári út 47.)
A fórum vendégei:
Dr. Hoffmann Tamás (polgármester),
Dr. Simicskó István (országgyűlési képviselő),
Dr. Kohári Péter (rendőrkapitány),
Füri István (Újbuda Közterület-felügyelet igazgatója),
Dr. Petrekovich-Perjés András (a XI. Kerület
Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának
elnöke), Kerékgyártó Krisztina (közbiztonsági
tanácsnok), Nagyné Antal Anikó (önkormányzati
képviselő), Ludányi Attila (önkormányzati képviselő),
Zsargó Krisztián (önkormányzati képviselő)
A megjelenő lakosok számára lehetőséget
szeretnénk biztosítani a lakókörnyezetükben
felmerülő közbiztonsági kérdések, igények, elvárások
megfogalmazására, a felmerülő problémák
megbeszélésére a meghívott szakemberekkel. A
lakossággal szoros együttműködésben jelentős és
mérhető eredményeket kívánunk elérni Kelenföld
közbiztonságának érdekében!
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Újbudai körkép
Lassan három hónaposak
a legifjabb Újbuda-babák!
Hosszú évek óta hagyomány, hogy a
november 11-én világra jött gyermekeket a kerület „örökbe fogadja”. 2011.
november 11-én három újbudai csöppség látta meg a napvilágot a Szent Imre
Kórházban.

2003 óta összesen
63 Újbuda-babával
büszkélkedhet városrészünk. A tavaly
született apróságokat
Tuli Katalint, Pártl
Mártont és KissVárvizi Aurélt január
végén látogatta meg
Hoffmann
Tamás
polgármester, tisztelete jeléül pedig kisebb ajándékokkal
és egy-egy hatalmas
virágcsokorral lepte
meg a mamákat, babákat.
– Nagy öröm számomra, hogy a kerületben ilyen sok
gyermek születik,
hiszen ez is azt bizonyítja, hogy jó itt
élni és családot alapítani – fogalmazott Újbuda első embere. Kiss-Várvizi Aurél egyike a legifjabb
Újbuda-babáknak, 2550 grammal érke-

zett, és február 11-én lesz három hónapos.
A boldog szülők szerint Aurél igazi szerelemgyerek, aki minden napjukat bearanyozza.
November 11-én, a Kerület Napján a
három csöppség együtt ünnepelheti majd
első közös születésnapját az Újbuda által
szervezett babazsúron, ahol rajtuk kívül
még 60 Újbuda-baba fújja el a születésnapi torta gyertyáit.

Sikeres együttműködés
a két városrész között
Decemberben született együttműködési megállapodás a XI. és XXII. kerület között arról, hogy Újbuda átveszi a
Budafok-Tétényben élő, megváltozott
munkaképességű polgárok foglalkoztatását, míg ennek költségeit továbbra
is a XXII. kerület állja.

A 30 új munkatárs januárban kezdett el
dolgozni az Újbuda Prizmában, ahol a
kötészeti részlegen helyezkedtek el. A
két városrész vezetője, Hoffmann Tamás,
Újbuda és Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere, valamint Németh
Zoltán országgyűlési képviselő február
8-án látogatott el az intézménybe, hogy
személyesen győződjön meg arról, milyen
hamar illeszkedtek be az új munkatársak
az új munkakörnyezetbe.
Az országos szinten is egyedülálló kooperáció azzal a céllal jött létre, hogy a
megváltozott munkaképességű emberek
között a foglalkoztatottak, mindenekelőtt
az integráltan foglalkoztatottak számát

ÉTELKISZÁLLÍTÁS

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

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

és arányát növeljék. A szakértők szerint a
speciális, védett munkahelyek segítségével a foglalkoztatottak jelentős része vis�szavezethető a munkaerőpiacra, ugyanakkor az együttműködő felek azok számára
is biztos hátteret nyújtanak, akik még segítséggel sem képesek teljesíteni a normál
munkahelyeken elvárt feltételeket.

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

www.trofeaonline.com-on.

Ezt a sikeres megállapodást a két kerület
között várhatóan továbbiak követik majd,
hiszen Hoffmann Tamás úgy fogalmazott,
már javában folynak a tárgyalások az állásirodával kapcsolatos összefogás ügyében is.
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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)

www.trofeagrill.com

UGYE, HOGY JÓL LÁTSZIK A HIRDETÉS?
ÚJBUDA, A XI. KERÜLETIEK LAPJA!
Hirdesse termékét, szolgáltatását még kedvezőbb áron az
Újbuda Újságban! Minden felületünkre
11+11%, azaz 22% kedvezményt adunk a XI.
kerületi vállalkozók számára, amennyiben
hirdetését február 22-ig megrendeli!
Kihagyhatatlan ajánlatunkról bővebb
információ:

szobonya.timea@ujbudamedia.hu
+3630/619-3323.
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Szeretne
...friss pékárut úgy, hogy ki sem teszi
a lábát otthonról?
...cipekedés nélkül bevásárolni?
Csak pár kattintás és mindez megtörténik!

www.web-kozert.hu
INGYENES házhozszállítás
akár 2 ÓRÁN BELÜL.
Tegyen most egy próbát!

Fővárosi hírek
Tüntettek a BKV dolgozói február 7-én
a cég Akácfa utcai székháza előtt. A demonstrálók az ellen tiltakoztak, hogy a
főváros és a BKV vezetése a bérükön spóroljon. A felszólalók szerint a legutóbbi intézkedések, például a Kollektív Szerződés
felmondása vagy az utazási kedvezmények megvonása, 12 ezer család biztonságát sodorták veszélybe. A beszédek után
a szakszervezeti vezetők petíciót adtak át
a tömegközlekedési cég vezérigazgatójának, majd hozzátették: ha nem rendeződik
a helyzet, márciusban sztrájk lesz. „Bár
egy demokráciában a véleménynyilvánítás elfogadható és természetes formája a
tüntetés, a demonstráció, mégis azt gondoljuk, hogy ebben a helyzetben, amikor
a BKV menedzsmentje a társaság fennmaradását, minden BKV-s munkáját és fizetését igyekszik biztosítani érthetetlen és
értelmetlen” – áll a BKV közleményében.
A BKV vezetése nem ért egyet a tüntetéssel, de elfogadja az érdekképviseletek
véleménynyilvánításának ezen módját. A
BKV vezetése továbbra is azon van, hogy
a tulajdonossal együttműködve megtalálja
a társaság finanszírozásának hosszú távú
megoldását, illetve hogy tárgyalásos úton,
a szakszervezetekkel egyetértésben kialakítson egy olyan új, korszerűbb Kollektív
Szerződést, amely összhangban áll az új
Munka Törvénykönyvével. A BKV veze-

tése az utasok felé továbbra is a szolgáltatás biztonságos fenntartását, a munkavállalók felé pedig a fizetések biztosítását
tekinti elsődleges feladatának.
– Teljes tévedés, rémhírkeltés a Blikk cikke, nincs olyan uniós szabály, amely szerint duplájára kéne emelni a tanuló- vagy
nyugdíjasbérletek árát májustól, és nincs
is ilyen terv. Egy ilyen mértékű, kétszeres áremelésnek sem gazdasági racionalitása, sem jogi indoka nincs – reagált a
Budapesti Közlekedési Központ a Blikk
cikkére. A bulvárlap azt írta, kétszeresére
drágulhat a BKV-bérlet a diákoknak és a
nyugdíjasoknak májustól, így hatezer forintba fog kerülni. A lap szerint a drágulás oka nem a cég nehéz helyzete, hanem
az, hogy az állam eddig kifizette az árkülönbözetet a BKV-nak. Ez azonban nem
fedezte a teljes árú és a kedvezményes
bérlet közti különbséget, így jelenleg bérletenként négyezer forintot a közlekedési
vállalatnak kellett lenyelnie.
Idén március 16. és 26. között tartják a
32. Budapesti Tavaszi Fesztivált. Noha
a takarékosság jegyében a korábbi tizenhét helyett ez évben tizenegy naposra
zsugorodik az esemény, a szervezők ezt
igyekeznek minél színvonalasabb előadásokkal, ős- és hazai bemutatókkal ellensú-

lyozni. Az idei mustrán 15 helyszínen 48
program várja az érdeklődőket, a zenekari
hangversenyektől az operán, a musicalen, a crossoveren és a színházi estéken át
egészen a néptáncig és a dzsesszig. Egy
sorozatgyilkosról szóló, ária- és zenekari
betétekkel tarkított darabbal Budapestre
érkezik a világhírű amerikai színész, John
Malkovich is. Csomós Miklós oktatásért és
kultúráért felelős főpolgármester-helyettes szerint a tavaszi fesztivál híre messze
a határokon túl is elér, így szerepe nem
kizárólag kulturális, de turisztikai szempontból is jelentős. A programok közül
Vitézy Zsófia fesztiváligazgató kiemelte:
a rendezvénysorozat nyitókoncertjén a
120 éve született, itthon korábban méltatlanul elhallgatott Lajtha László emléke
előtt tisztelegnek a Hortobágy című 1936os filmhez komponált azonos című szvit
előadásával, Bartók Béla születésnapjára pedig a Szegedi Kortárs Balett készít
előadást a Nemzeti Filharmonikusokkal
karöltve. Különleges újításnak ígérkezik,
hogy az egyik nap kórusok, énekegyüttesek lepik majd el Budapest köztereit, hogy
dalra fakasszák a városlakókat. Emellett
a Karácsonyi Vásárhoz hasonlóan kísérő
programként megrendezik a Tavaszi Vásárt. Ezen nemcsak a hazai mesterek, kézművesek termékeit szeretnék bemutatni,
de magát az alkotót, az embert is.

Konferencia a kommunizmus áldozatairól
A Gellért Szállóban rendezték meg azt a tudományos szimpoziumot, amely a
kommunizmus áldozatainak történetét kutatja. A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete (HKEE) és a Konrad Adenauer Alapítvány közös
szervezésében létrejött konferencián kijelentették, a sokáig elhallgatott borzalmakról mindenkinek tudomást kell szereznie.

A Rákosi-rendszerben a kitelepítés a politikailag veszélyesnek minősített rétegek
eltávolításának egyik bevett módjának
számított. A nemzetközi találkozón filmek
és beszámolók meséltek arról, hogy 1950
nyarától vádemelés és bírósági tárgyalás
nélkül a vidéki parasztság és a városi értelmiség köreiből közel tízezer embert
fosztottak meg minden vagyonától és hurcoltak el hortobágyi kényszermunkatáborokba. A bűnük az volt, hogy osztályellenesnek titulálták őket.
Az AVH 1950–1953-ig több hullámban
szállított el erőszakkal családokat állami gazdaságokban felállított gulagokba,
ahol a foglyok embertelen körülmények
között, fűtés, orvosi ellátás nélkül éltek,
rendszeresen verték, éheztették őket. Sokan a végkimerülésig dolgoztak, akik
pedig nem bírták a megaláztatást és
a körülményeket, öngyilkosságba
menekültek. A külvilágtól el-

zárva éltek itt, levelet, csomagot, látogatót nem fogadhattak. Az ország lakossága
nem tudott róluk, a megfélemlített falvak
népe hallgatott.
Az Adenauer Alapítvány elnöke, Hans
Kaiser beszédében azt hangsúlyozta,
életben kell tartani az emlékezést, hogy
ilyesmi többé ne fordulhasson elő. A volt
német miniszter ugyanakkor hozzátette:
– Nem szabad, hogy a düh és a szomorúság vezéreljen bennünket. Sokkal inkább
az a tanulság, hogy egy állam soha nem
képviselheti az igazságtalanságot, mások
leigázását, hiszen annak a szabadságot és
jogállamiságot kell hirdetnie.
A találkozón elhangzott, hogy a KDNP
tanszékvezető egyetemi tanárok, jogászok
és újságírók részvételével „Kommunizmus bűnei” néven munkacsoportot alakított a rendszer visszaéléseinek feltárására.
A munkacsoport vezetője, Eötvös Péter
arról adott hírt, hogy Réthelyi Miklós és
Navracsics Tibor miniszter határozati javaslatot
nyújtott be, mely szerint
a parlament ezentúl különös figyelmet szentel a
deportálások áldozatainak.
Eötvös szerint a diktatúra embertelenségét muÚjbuda TV-n tatja az is, hogy az első
Nagy Imre-kormány az

A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
Február 25-én az

1953-as amnesztiával közel 800 ezer embernek adott közkegyelmet, ez pedig azt
jelenti, hogy akkoriban minden második
felnőtt ember büntetés alatt állt Magyarországon.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő
lapunk megkeresésére elmondta: a határozati javaslatot az Országgyűlés február
14-én tárgyalja, és még a hónap folyamán
dönthet róla. Az indítvány szerint az Országgyűlés a Rákosi-rendszer által elkövetett tömeges kitelepítések és deportálások
60. évfordulója alkalmából hozna határozatot, kimondva, hogy szükségesnek tartja
a méltó megemlékezést a kommunista önkény áldozatairól, és felhívni a figyelmet
a totális diktatúrák embertelenségére. – A
totális diktatúra kegyetlensége emberek
százezreinek életét tette tönkre. Sokszor
egy tollvonással húztak át jövőket, szakítottak el embereket korábbi életkörnyezetüktől, családjuktól, barátaiktól, fosztottak
meg megélhetésüktől. A nemzeti emlékezés megköveteli, hogy megemlékezzünk
a magyarság e történelmi tragédiájáról, a
kommunista önkényuralom embertelenségéről, a kitelepített és meghurcolt honfitársaink tragikus sorsáról – hangsúlyozta
a kereszténydemokrata képviselő.

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

A trükkök ára – A költségvetési vita elé…
Molnár Gyula, a Fővárosi Közgyűlés
tagjaként a napokban arról beszélt, hogy
szerinte több kerület is felesleges presztízsberuházásokra költi a pénzt, miközben
komoly terheket rónak az adófizetőkre. A
kerületi szocialisták csapata ugyanakkor,
egy nemrég megjelent „újbudás” cikkben,
nagy költségvetésű fejlesztéseket kér számon a városvezetésen. Arra kérjük a baloldali nyilatkozókat, hogy egyeztessenek
egymással, van mit!
Újbuda 2012-es költségvetési tervezetének tanulsága szerint ez évben az Önkormányzatnak a korábbinál lényegesen
kevesebb pénzből gazdálkodva kell biztosítania a kerület zavartalan működését,

fejlődését. Mindezt úgy, hogy csak annyit
költhet, amennyi a számlán van, hitelt
idén már nem vehet fel hozzá. Ennek oka
részben a gazdasági válság, részben az a
kormányzati törekvés, amely gátat kíván
vetni az önkormányzatok eladósodásának,
a vagyon elherdálásának. 2012 biztosan
nehéz év lesz, cserébe azonban letehetjük
egy hosszú távon stabilan gazdálkodó kerület alapjait.
A költségvetési sorokból azonban az is
kiderül, hogy idén nem csupán a húsz éve
görgetett milliárdos adósságot kell rendezni, de 2012-ben kell kifizetni a szocialista városvezetés trükkös megoldásainak
árát is. Így tehát a fejlesztésekre, szociális

kiadásokra, sportra és más fontos
célokra tervezett összegekből kell
spórolni az önkormányzati cégekbe
eldugott hitelek rendezéséhez (ezeket korábban nem vizsgálta az Állami Számvevőszék). De ide tartoznak azok a büntetések is, melyeket a szabálytalanul kifizetett
támogatások, illetve más pénzügyi műveletek után kell befizetni idén. Ezek együtt
már nagyon komoly összeget tesznek ki,
melyet a kerület fejlesztésére, az itt élők
körülményeinek javítására is lehetne fordítani.
XI. kerületi Fidesz-frakció

Szebb jövőt!

Kerületi tisztújítás a Jobbikban
A XI. kerületi Jobbik Alapszervezet tagsága a legutóbbi taggyűlésén az előtte álló feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében
új elnököt választott.
Megköszönjük Szabó Gábornak eddigi odaadó munkáját, amelyet a megnövekedett országgyűlési képviselői és pártigazgatói
feladatai mellett végzett kerületünkért. Az új elnök, Jeszenszky
Sándor feladata a helyi szervezet további fejlesztése, a szimpatizánsokkal való széles körű kapcsolattartás megvalósítása.
Ahogy eddig is, jelen leszünk a közterületeken, hogy
közvetlen kapcsolatot tudjunk kiépíteni a lakossággal.
Eljuttatjuk Önökhöz a Hazai Pálya című időszakos kiadványunkat, amely tájékoztatást ad máshol elhallgatott belpolitikai eseményekről. Folytatjuk az Újbudai
Nemzeti Estek című rendezvénysorozatunkat, neves
nemzeti gondolkodású közszereplők meghívásával. Új

elemként rendszeresen fogunk lakossági
fórumokat szervezni, ahol képviselőink
beszámolnak az általuk végzett munkáról,
megismerhetjük a kerület lakosainak problémáit.
Ezúton meghívjuk Önöket az új kerületi
elnök bemutatkozó és programismertető
lakossági fórumára, melyet 2012. február
29-én 18 órakor tarunk a Bartók Béla út
96. szám alatti Jobbik-irodában.
Számítunk szimpatizánsaink aktív segítségére, hogy elérhessük közös célunkat:
Magyarország legyen végre a magyaroké!
Jobbik-frakció

Képviselői fogadóórák
DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk.
képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Március 5-én 17–18 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Március 7-én 17 órától. Villányi út 20/A.
Egyeztetés: 06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u.
45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önkormányzati képviselő
Egyeztetés telefon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Február 28-án 16–18 óráig
önkormányzati képviselői irodában
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14–16 óráig.
(Bocskai út 39–41., félemelet 26.)
Tel.: 06/30/988-2626
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.
miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
XI. Kerületi Logopédiai Intézet (Kanizsai
utca 17–25.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19
óra között Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig
Őrmezei Közösségi Ház. Második péntekén
17–18 óráig Hétszínvirág óvoda, Dayka
G. utca 4.
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)
önkormányzati képviselő
Március 1-jén 17 órától.Villányi út 20/A.
Egyeztetés: kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100,
www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
ogy. képv., alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620

Újbuda, a mi városunk.

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Képviselői: minden hónap első keddjén
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap
második keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. II. 227.
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk.
képv.
Minden hónap második hétfő 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Február 15-én 17 órától. Villányi út 20/A.
Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik
csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda)
Bejelentkezés hétköznap du.: 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfő 17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.)
sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő

Minden hónap első keddjén 16 órától.
Fejér Lipót utca 63., félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Február 23-án 17 órától. Villányi út 20/A.
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)
fővárosi önkormányzati képviselő
Március 12-én 17 órától. Villányi út 20/A.
Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első csütörtök 17–18.30
óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45.).
06/20/250-3420, szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtök 16.30–17.30
óráig. Keveháza utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19
óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30
Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.)

Asztalitenisz-verseny Deák András emlékére
2012. január 21-én az Ormai László asztalitenisz-csarnokban került sor a Kereszténydemokrata Néppárt Sportbizottsága
és a Regnum Marianum Sport Egyesület
közös rendezésében ötödik alkalommal
kiírt Deák András asztalitenisz emlékversenyre.
A szépszámú versenyző Budapest és
Pest megye különböző KDNP szervezeteit
és egyházközségeit képviselte.
A megnyitó beszédet Soltész Miklós tartotta. A kereszténydemokrata államtitkár
személyes szavakkal emlékezett egykori
barátjára, Andrásra.
Deák András 1951-ben született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán diplomázott.
Fejlesztőmérnökként dolgozott, majd az
Energiafelügyelet munkatársa lett. Feleségével, Edit asszonnyal hat gyermeket
neveltek.
András 1968-tól volt tagja a Regnum
Marianum Katolikus Közösség Egyesületnek. A Nagycsaládosok Országos
Egyesületének egyik alapítója. 1989-ben
lépett be a KDNP-be.
1994-ben Belváros-Lipótváros alpolgármestere lett. 1997-ben a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ügyvezető
titkára lett, majd alelnökké, budapesti elnökké is megválasztották.
1998-ban a Fidesz–MDF közös listájáról
bejutott a Fővárosi Közgyűlésbe. 2004-ben
lett országgyűlési képviselő, miután Isépy
Tamás halála miatt őt hívták be az országos
listáról a megüresedett helyre. 2006-ban
kerületünkben szerzett egyéni országgyűlési mandátumot: Szentimreváros parlamenti
képviselőjévé választották. A KDNP-frakció tagja lett, a Gazdasági és Informatikai
Bizottságban dolgozott.
Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után ötvenhat éves korában, 2007. ok-

tóber 20-án tért meg Teremtőjéhez.
2008 februárjában, az András halála miatt kiírt időközi
választásokon a KDNP és a
Fidesz jelöltje, Rétvári Bence
71 százalékos eredménnyel
győzött.
András életútja mindannyiunk
számára példamutató. Legyen szó akár
versenyről, akár a ránk bízott feladatokról, azokat becsületesen és derűsen kell
végeznünk, úgy, ahogyan ő.
Az idei emlékversenyen 12 asztalon zajlottak a küzdelmek. Izgalmas, ám sportszerű meccsek, remek játék, kellemes
hangulat jellemezte az eseményt, amely
egy olyan közösségi találkozási lehetőség,
olyan baráti együttlét, amely híven idézi
Deák András szellemiségét.
KDNP-frakció
Karinthy Borklub február 27-én 18.30
órától. Bemutatkozik Tokajból a
Ludányi pincészet és Egerből Gál Lajos és Péter családi pincészete.
Előzetes jelentkezés 1500 ft. befizetésével lehetséges a KDNP irodában.
Cím: Karinthy F. út 9.

Nehéz helyzetben az újbudai ellenzék
Nehéz helyzetben vagyunk.
Az elmúlt évek nyilatkozatai alapján biztosak vagyunk
benne, hogy jó költségvetés
készül a kerületben. Nehéz
lesz rá nemet mondani, nem
is kell. Bár még nem láttuk a
számokat, bizakodóak vagyunk, mert
hiszünk az ígéreteknek, hisszük, hogy
a kimondott szónak van jelentősége és
következménye. Törvényes rend, betartott ígéretek.
Az „elmúlt nyolc év” alatt a ma hatalmon lévők ellenzékből javasoltak nagy
ívű fejlesztéseket, bővülő szociális támogatásokat, adócsökkentéseket. Mára
szerencsére minden akadály elhárult
az akkori tervek megvalósítása elől!
Azt várjuk, hogy Kupper, Simicskó,
Rétvári képviselőink államtitkárként,
kormánypárti képviselőkként még hatékonyabban követelhetnek milliárdos
újbudai fejlesztéseket a Parlamentben,
mint tették azt ellenzékben. Azt várjuk,
hogy a fideszes képviselők ugyanolyan,
százmilliós fejlesztési javaslatokkal
állnak elő, mint ellenzékben; lesz pél-

dául fedett játszótér Gazdagréten, vagy
félmilliárdért Márton Áron tér, milliárdos Feneketlen-tavi rekonstrukció,
zajvédő falak a vasút mellett élőknek,
Tüske Csarnok a sportolóknak. Azt várjuk, hogy az elmúlt hónapok lakossági
fórumain megfogalmazott ígéretek is
megvalósulnak, meglesznek a megígért
padok, fák, járdák, szemetesek, javul a
parkolási és közbiztonsági helyzet, és
talán még a csikkek is eltűnnek a lakótelepekről. Azt várjuk, hogy lassan elindul
a gyermekorvosi ügyelet, újranyitnak a
rendőrőrsök, megújulnak városközpontjaink, kerékpárutak épülnek, gyermekeink a megígért újbudai vadasparkban
simogathatnak őzikéket. És mindezt
úgy, hogy dacolva a mérséklődő állami
forrásokkal, az adók nem emelkednek,
az önkormányzati ingatlanvagyon pedig
nem csökken.
Ha mindez megvalósul, pártállástól
függetlenül mindannyian jól járunk, jó
lesz Újbudán élni. Ha nem, csúnyán be
lettünk csapva. Nem kicsit...
MSZP-frakció

Most lesz más…
Mostanság mindenki évértékelőket tart,
ezért mi is összeszedtük, hogy mit gondolunk a XI. kerület elmúlt évéről és várható
jövőjéről.
2011-ben az újbudai közterületeket is elérte az újabb átnevezgetési hullám, talán
azt is leplezendő, hogy nem rendeződött
a Feneketlen-tó parkjának vagy a Bikás
Parknak a színvonalas fenntartása. Nem
lett címlapsztori az sem, hogy a 4-es metró beüzemelése továbbcsúszik; nem oldódtak meg az akkut óvodai és bölcsődei
férőhelyproblémák; a vezetés többszörösére emelte a nyugdíjasok étkeztetésének
díját; és nem sikerült az iskolai menü silány színvonalán sem javítani.
Ha előre akarunk lépni, akkor nem keseregni kell, hanem megkeresni a kialakult helyzetben, az emberekben rejlő új
lehetőségeket, amikre a helyi politika vak
volt. Igen. Az általános kiábrándultság
és politikától való elfordulás ellenére továbbra is úgy látjuk, hogy igen, lehet más
a politika! Sőt. Éppen most lesz más.
A Zöld Pardon bezárása ellen szerveződött tüntetés, vagy az idő előrehaladtával
egyre nagyobb számban utcára vonuló
emberek megmutatták, hogy a kerületben
is vannak, akik hallatni akarják a hangjukat, csak nehezen találják a csatornát
ehhez. A döntéshozók hagyományosan
félnek a széles körű egyeztetéstől, s a lakosság ellenérzéseitől. Ennek oka abban
rejlik, hogy a lakossági fórumok természetükből fakadóan nem lehetnek sikeresek. Lényegesen több (és célzottabb)
egyeztetés kell ahhoz, hogy a választók,
a civil szerveződések, az elégedetlenek
hangja megértésre és érdemben becsatornázásra kerüljön.
Éppen ezért most már biztossá vált,
hogy állandó LMP-irodát nyitunk a kerületben. Egy olyan közösségi teret kívánunk létrehozni, ahol mindenki találhat
neki tetsző programot az irodalmi estektől
és a könyvcseréléstől kezdve a szappanfőzésen át az Új Ellenállás gyűlésekig. Nem
utolsósorban lesz egy hely, ahova bárki
bejöhet, ha javaslata van a kerület jövőjével kapcsolatban, és biztos lehet benne,
hogy az eljut a döntéshozókig.
Az ünnepélyes megnyitóig kérjük
e-mailben, vagy a képviselőink fogadóóráin, esetleg a delbudamaskepp.blog.hu
oldalon mondják el, hogy Önök hogyan képzelik kerületünk jelenét és
jövőjét!
LMP XI. kerületi frakció

Újbuda, a mi városunk.
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OKTATÁS

Ünnep a Don Boscóban

Ünnepélyesen is átadták

Új óvodai épület Őrmezőn
stábjának elmondta, hamarosan újabb
épületet adnak át, tavasszal nyitják meg
az albertfalvai óvodát, amely további,
mintegy 70 gyermek és persze családjaik
mindennapjait könnyíti majd meg.

Bár valójában tavaly év végén birtokba
vehették a gyermekek a Neszmélyi úti
Óvoda új tagépületét, az ünnepélyes átadás február elsején volt. Az egykor bölcsődeként működő ingatlant néhány hónap leforgása alatt teljesen felújították, és
két új csoportot hoztak benne létre. Az 50
fő befogadására alkalmas új intézménybe
jelenleg 36 kiscsoportos jár. Őket korábban létszámhiány miatt utasították el a kerületi óvodákból.
Az ünnepségre zenés-táncos és verses
produkcióval készültek a kicsik. Az eseményre ellátogatott a körzet önkormányzati képviselője, Endrődi József, az oktatásért felelős alpolgármester, Molnár
László, valamint Hoffmann Tamás is, aki
nemcsak polgármesterként, hanem apaként is úgy látja, fontos, hogy minél több
óvodai férőhelyet teremtsenek a kerületben. A városrész vezetője az Újbuda TV

Fejlesztés a Gesztenyéskertben is
A Gesztenyéskert Óvodában is bővítették
a csoportlétszámot. Az intézmény udvarában lévő régi épületben pár hónapon belül
átalakították az egyik helyiséget egy 25 fő
befogadására alkalmas csoportszobává. A
termet nemrégiben még a Szent Gellért
Óvoda bérelte az intézménytől, amelynek
Újbuda Önkormányzata egy másik helyszínt biztosított a működésre. A kiscsoportosok január elején kezdhették el birtokba

venni az új szobát, amelynek a szülők is
nagyon örültek, hiszen korábban nem sikerült helyet kapniuk az intézményben.

Főherceg a Szent Benedek Iskolában
A Szent Benedek Iskolaközpont jelentős nemzetközi adományokból épült fel, melyeket főként Habsburg Mihály odaadó gyűjtésének köszönhet. A főherceg február 2-án 18 órakor

a Szent Benedek Iskolaközpont nyílt napján
tartott előadást. Az iskola nagy hangsúlyt
helyez a mély, Krisztus-központú lelkiségre,
minden diák egyéni lelki vezetésben részesül, a másik fontos pillér pedig a közösség
építése, hiszen a gyerekek gondolkodását
erősen befolyásolják baráti kapcsolataik.

Az albertfalvai Don Bosco Katolikus
Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda január 31-én ünnepelte az iskola fennállásnak 20. az óvoda fennállásának 10. évfordulóját.

20 évvel ezelőtt ezen a napon adta meg az
Önkormányzat az iskola működési engedélyét. Az előkészítő munkában Verbényi
István plébános atyának volt kiemelkedő
szerepe, aki elmondta: imával és kitartással
végül sikerült elérnünk célunkat.
Az intézmény diákjai és tanárai közös
szentmisében ünnepeltek, melyet Erdő
Péter bíboros, prímás érsek celebrált. Bíboros úr prédikációjában hangsúlyozta,
hogy bár a keresztény vallás nem kötelezi
közvetlenül az egyházat és az egyes embert
arra, hogy tanuljon, oktatási intézményeket létesítsen, vezessen vagy látogasson
mégis különleges feladatának érzi az oktatást és nevelést. Ez azért is fontos, mert a
felnövekvő ember számára a hit ismerete,
a hit világa, a hívők életritmusa, ünnepei,
magatartásformái szervesen illeszkednek
világszemléletének, egyéniségének alakulásában, fejlődésében.
Emlékeztetett arra is, hogy a nagy tanító
rendek nem kulturális ambícióból születtek,
hanem irgalmasságból: tanítani akarták a
szegény gyerekeket, hogy kenyér legyen
a kezükben, hogy jól elsajátítsanak olyan
ismereteket, olyan mesterségeket, amelyekkel azután tisztességesen boldogulhatnak
az életben. Ezért aktuális ma is, hogy a katolikus iskola megbízhatóan és hatékonyan
adja át az ismereteket, olyan képzést nyújtson, amely növeli a fiatalok esélyét az életben való boldogulásra – mondta a bíboros.

Rockballada Rákóczi fejedelem emlékére
A SASFA Egyesület februári rendezvényének vendége Benkő László, a legendás
Omega Együttes tagja. A neves zeneszerző
és előadóművész a Rákóczi szabadságharc
300. évfordulója alkalmából rockballadát
készített szerzőtársával, Gubcsi Lajossal.
Benkő László, a rockopera zeneszerzője a
darab keletkezésének körülményeiről, aktualitásáról, a forgatás érdekességeiről beszél, miközben a rockopera tavaly elkészült
DVD-jéből részleteket mutat be.
Az elkészült DVD-t a SASFA rendezvényén, február 29-én 18 órától a Farkasréti Általános Iskolában láthatja először a
közönség. Ismét Vereckénél című Rákóczi-balladát tavaly nyáron különböző kárpátaljai helyszíneken: a munkácsi várban,
a beregszászi református templomban, az
ungvári várban kiváló előadóművészek és
magyar zenészek bevonásával adták elő és
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vették filmre.
Magyarországon a sárospataki várban volt
az ősbemutató. A darab címe, az Ismét Vereckénél arra utal, hogy Rákóczi – Árpád
vezérhez hasonlóan – 1703 júniusában szintén Vereckénél lépett be Magyarországra. A
mű ezt a pillanatot ragadja meg és dolgozza
fel, bemutatva, hogy miként lehet reménytelennek tűnő helyzetben, a népet szolgálva
küzdeni a szabadságért.
A Farkasréti Esték sorozaton belül a SASFA februári előadása: Benkő László Liszt
Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, az
Omega Együttes vezetője „Rákóczi balladája”
Az est időpontja: 2012. február 29., szerda
18.00 órakor
Helyszíne: a Farkasréti Általános Iskola,
XI., Érdi út 2.
Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Újbuda, a mi városunk.

Sédyné Esztergár Klára igazgatónő örömmel hangsúlyozta, hogy tapasztalatai alapján egyre több szülő érdeklődik és szeretné
katolikus nevelésben részesíteni gyerekeit.
A szentmisét követően Kriesch Tamásné
által betanított, Don Bosco életéből vett jelenetet adtak elő az iskola tanulói.
A szentmisén részt vett Hoffmann Tamás
polgármester, Molnár László alpolgármester és Csernus László frakcióvezető is.
Az ünneplés február 3-án folytatódott,
ahol öregdiákok és volt tanáraik számára
tartottak gálaműsort.

Evezőgépes verseny a Pető Intézetben

EMBERKÖZEL

A központi idegrendszeri mozgássérültekkel foglalkozó Pető Intézet a rendkívül eredményes konduktív pedagógia egyetlen
és világhírű művelője. A fejlesztő iskola legutóbb ergométeres házibajnokságot rendezett, amelyre Mosonmagyaróvárról,
Győrből és budapesti kerületekből is érkeztek versenyzők. A megmérettetésen a sérült gyerekek hatalmas elszántsággal
húzták az evezőgép drótkötelét, talán azért is, mert sokan a sportban látják a kiugrási lehetőséget.

Az agyvérzésen átesett betegek, a baleseti koponyasérültek és a Parkinson-kórban
szenvedők rehabilitációját is végző intézet
már a negyedik házibajnokságát szervezi,
de a „petősök” az edzőtermi gépeken túl
is rendkívül aktív sportéletet folytatnak.
A speciális fejlesztő sportágakban – melyek között az úszás és a „Vii” nevű egész
testtel végezhető videojáték is szerepel –
számos hazai versenyen vesznek részt; az
ergométerezésben, vagy másképpen adaptív evezésben pedig már országos bajnokot
is avathattak. Sőt, a nagyobb fiúk közül
többen a valódi, vízi evezésben is dobogós

versenyeredményekkel büszkélkedhetnek.
Dr. Túri Ibolya, a Pető Intézet főtitkára

szerint ezek a mozgásos tevékenységek
a konduktív pedagógia kiegészítő kezeléseként a legjobb utat jelentik a sérült
gyermekek integrációja felé. – Talán ennél is fontosabb, hogy a gyerekek nagyon
élvezik ezt az aktivitást, minden izmot
megmozgat, és közösségi élményt nyújt
számukra – tette hozzá a főtitkár.
Az eseményre a Pető Intézet fővédnöke,
Schmittné Makray Katalin asszony is ellátogatott, aki boldogan konstatálta, hogy
országszerte egyre nagyobb figyelem irányul a sérült gyerekekre.
T. D.

Budapest szépségei
Doktor Pados Gyula, a túlsúly szakértője
vitaminhiány mellett a téli táplálkozás problémája a tavaszra megjelenő többa Budai Klub-Galériában Aletkilók.
Ebben az időszakban jobban is kívánjuk a laktatóbb, nehezebb, sokszor
A Szent István-bazilika, a Parlament és
a Gellért tér is szerepelt Forster Jakab
gyönyörű festményein, melyeket ezúttal a Budai Klub-Galéria állított ki.

Forster szinte kizárólag a szabadban alkot
különleges vegyes technikát alkalmazva, melyben különböző hatásokat kelt az
akvarell finomsága, a rajz részletei és az
olajfesték intenzitása. A néző azt is felfedezheti a képeken, hogy a rendkívül mozgalmas fókuszponttól távolodva egyre
halványulnak a színek, vázlatosabbá válik
a látvány.
A festőművész ezt sajátos humorával
magyarázza: – Egy szép hölgy is akkor a
legizgalmasabb, ha marad rajta egy kevés
ruha. Szeretem, ha a festményeimen is
marad egy kis titok, a kép nyitva hagyása
ugyanis azt sejteti, a világ tovább folytatódik a kereten túl is.
p. k.

zsírosabb ételeket – nem beszélve a karácsonyi ünnepek bűnözéséről. És a tél
hosszú és hideg, a töltött káposzta pedig ilyekor valahogy még finomabb.

– A magyar lakosság mintegy 60%-a
küzd túlsúllyal vagy tartozik az elhízottak kategóriájába, 20%-ának pedig olyan
az anyagcseréje, hogy ha annyit étkezne,
amennyit kíván, rövidesen a túlsúlyos
kategóriába kerülne. De ki kell, hogy
ábrándítsuk önöket, ugyanis erre csodagyógyszert még mindig nem talált fel a
tudomány – mondja a fogyókúrázok „fő
doktora”, Pados Gyula, a Szent Imre Kórház Lipid Részlegének főorvosa, aki kollegáival együtt közel 18 ezer fogyókúrázó beteget látott már el. A doktor úr hisz
abban, hogy életmódváltással, ügyelve
a helyes táplálkozásra, minden folyamat
megfordítható.
Pados doktor az orvosi egyetem elvégzése után két évet a szombathelyi kórházban dolgozott, azóta a Tétényi úti Kórház
belgyógyászati osztályain tevékenykedik,
1983 óta osztályvezetőként. Ausztriai tanulmányútjai alapján alakította ki a Lipid
Részleget, ahol magas vérzsírszintű és túlsúlyos betegekkel szereztek tapasztalatokat. Mindeddig 18 000 elhízottat kezeltek,
és kidolgoztak egy olyan rendszert, amely
magába foglal egy intézeti, rövid távú
600–800 kalóriás diétát, egy kivizsgálást
és egy kiképzést az otthoni, 1200–1500
kalóriás fogyókúrára. A szakember szerint
az elhízás szinte megállíthatatlan, a magányosan fogyókúrázók 95%-a visszahízik,
azon páciensek esetében, akik a Lipid
Részlegen próbálnak megszabadulni feles
kilóiktól, csak 70%-uk.
Egészséges életmód és hatékony fogyás
pedig nem létezik testmozgás nélkül, ezt
persze Pados doktor is tudja, hiszen a hatvanas években a honvéd tartalékos játékosaként rúgta a bőrt, ahol a kor sztárjaival
játszott együtt, és a Bozsik Józseffel kötött
barátságért nagyon hálás a sorsnak.
A családban nem csupán Gyula szerzett
magának méltó hírnevet szakmai sikereivel (Semmelweis-díj, Életműdíjas Kandidátus és Címzetes Egyetemi Docens),

hiszen fia, aki szintén Gyula, operatőr, és
az internetes keresőkben róla jóval több
idézés előhívható, mint édesapjáról, mivel
nemzetközi karriert futott be. Az itthoni
Sorstalanság, Kontroll, Kalandorok című
filmek után olyan többek között Oscardíjas színészekkel forgatott, mint Meryl
Streep, Vanessa Redgrave, legutóbb például az Evening, illetve a Hercegnő című
mozikban.
Az elhízás elleni küzdelem úttörője nagyon szereti a filmeket, persze főleg a fia
alkotásait. Erről így fogalmaz: – Néha
érzékenyen elgondolkodom azon, hogy
én voltam, aki megvettem az első fényképezőgépet és filmfelvevőt a fiamnak, most
pedig ilyen sztárokkal dolgozik együtt hónapokon keresztül.
A doktor természetesen lányára is ugyanolyan büszke, aki egy magyar származású
német fiatalemberhez, a Német Pszichiátriai Társaság elnökéhez ment feleségül.
Tanár úrnak négy unokája született, köztük van ikerpár is.
H. N.

Újbuda, a mi városunk.
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SPORT
A foci szeretete diadalmaskodott a Kelen Kupán
Az időjárási nehézségek ellenére teljes részvétellel zajlott február 4-én az MKB-Euroleasing–Kelen Kupa. A 88 csapat sok-sok
izgalmas pillanatot szerzett a szurkolóknak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt. A szervezők a kupa után nyilatkozva reményüket fejezték ki, hogy a tornával sikerült a foci szeretetét erő-

síteni a pályára lépő valamennyi játékosban. A kerületi csapatok
közül az Őrmező SE megnyerte az U10 Zöld Divíziót (2002-es
korosztály), az Őrmező SE többi gárdája és a Kelen SC is szépen
helyt állt a mérkőzéseken.
B. U.

Újdonság! Tollaslabdapálya-bérlés

Kenesei Zsanett győzött
az Olimpiai Reménységek Versenyén

Pályabérlet:
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. új sportolási lehetőséget biztosít a tollaslabdázók
részére. Célunk a tollaslabdasport megismertetése és népszerűsítése. Igény esetén,
előzetes egyeztetés alapján, oktató segíti a bérlőket a tollaslabdatudásuk bővítésében.
9 pálya áll rendelkezésére a tollaslabda szerelmeseinek, kortól és nemtől függetlenül
bárkinek.
Helyszín:
Gabányi László Csarnok
1116 Budapest, Bocskai út 39–41.
Időpontok:
2012 március 3., szombat 10.00–12.00
2012 március 10., szombat 10.00–12.00
Pályabérleti díjak:
3500 Ft/óra/pálya
Pályafoglalás, bővebb tájékoztatás:
06/30/512-9658,
varhegyi.katalin@gmail.com
Mindenkit szeretettel várunk!

VÉGRE BUDÁN is!
A TV-ből jól ismert termékek...
WS Teleshop budai mintabolt
XII.ker. Nagyenyed utca 11.
Tel: 06(70)367-8048
Nyitva: hétköznap:10-18
szombaton: 10-14 óráig
AKCIÓK! KEDVEZMÉNYEK!
PLUSZ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!
Személyessé tesszük a vásárlást!
Valentin napi meglepetések!

Új exkluzív jógastúdió
a Bartók Béla úton.
Tíz napos próbabérlet most
csak 2500 Ft!
www.bikrambuda.hu

A hazai fedett pályás versenyek elmaradása miatt rekordszámú magyar serdülő, ifjúsági és junior magyar atléta állt
rajthoz – szlovák, cseh, lengyel és osztrák riválisaik mellett
– az immár hagyományosnak mondható pozsonyi Olimpiai
Reménységek Versenyén. Ebben a nemzetközi mezőnyben a
BEAC atlétái kiváló helytállással, 6 versenyszámban érték el
a legjobb időt korosztályukban.

Legkorábban Kovács Abigél serdülőkorú versenyzőnk futotta le
500 méteres versenyét. Abigél nagyon bátran kezdett, és a megmérettetés folyamán végig jól helyezkedett, így kiváló idővel ért
célba két és fél kör teljesítése után.
Bő három óra múlva két 800-as lányunk, Balog Evelin és Kenesei Zsanett állt rajthoz. A versenyben – a tavalyihoz hasonlóan – idén is volt némi csúszás, de korántsem olyan enerváló és
hosszú. A pisztoly eldördülése után Zsanett rögtön az élre állt,
és közepes, inkább 1500-as tempót futva, 2:16-tal lett abszolút
győztese a 800 méternek.
Evelin kisebb betegségekkel küszködött a télen. Ennek és a közel sem teljes „pendülésének” ellenére egyéni csúcsa közelében
teljesített a fedett pályán 800 méteren, és korosztályában az első
helyet szerezte meg.
A lányok után Göllény Zsombor és Richter Bence 600 méteres
futama volt hátra: Bence és Zsombor meglehetősen erős mezőnyben versenyezhetett, s a késői időpont és egész napos várakozás
ellenére mindketten jó idővel értek célba.
Vasárnap, az „ELAN Miting”-en három 800-asunk, Perjés
Fanni, Pernesz Zsófia és Kenesei Zsanett nézett szembe az ellenfelekkel, és specifikusan a futóórával is. Az első futamban Zsanett „vezette fel” Zsófit a négykörös versenyen, aki több mint öt
másodpercet javított egyéni csúcsán (2:13,8).
A hatalmas egyéni csúcs ellenére Zsanett és Zsófi is könnyedén
futott, jókora tartalék maradt még mindkettőjük lábában. A második futamban indult Perjés Fanni, aki tavalyi, nagyon komoly
betegsége óta folyamatosan feljövőben van – ezt a versenyen egy
biztató 600 méteres részidővel már bizonyította is, és a nyári felkészülésre még rengeteg idő van…
BEAC Atlétikai Szakosztály (2012. 02. 03.)

Apróhirdetés
Lakás, ingatlan
SAS-HEGYEN, természetvédelmi területen eladó egy 14 éves,
5 lakásos társasházban lévő 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-es, 2 szobás öröklakás eladó.
30/911-2668.
INGYEN energiatanúsítvány! – 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.
ELCSERÉLNÉM vagy eladnám dél-budai, Sportmaxhoz
közeli, 2–3 generációs, 160 nm-es 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.
ELADÓ-kiadó ingatlanokat keresünk a kerületben. Mi gyorsan
eladjuk és kiadjuk ingatlanát Sárkány Ingatlan. 06/70/320-9960.
TULAJDONOSTÓL eladó 1 szobás, 34 nm-es, magasföldszinti, gázkonvektoros lakás a Fehérvári úton. Irányár: 10 900
000 Ft. Tel.: 06/20/921-7728.

Bérlemény
ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es. 06/30/262-6173.
ÜZLETHELYISÉG kiadó a Rétköz u. 51/D-ben 65 nm.
06/30/989-4864.

garázs
NÁDORLIGET lakóparkban, Körtértől 2 megállónyira,
teremgarázs-beállóhely eladó. 06/30/517-7120.

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-, központifűtés-szerelés. 06/30/944-6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
FÉG gázkészülékszerviz és villanybojler vízkőtelenítése. Tel.:
359-50-33 vagy 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek. 310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANY-VÍZ SZERELÉS, hétvégén is. Elektromos cserépkályhák hőtárolós kályhák javítása. www.villjozef.hu. T.: 06/70/235-6644.
VÍZSZERELÉS, vízóraszerelés nonstop! 06/30/954-9554.
VILLANYSZERELŐ XI. 06/30/947-6036, Pálfi Zoltán.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-3800.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatlanokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
MINDEN szakmában vállalunk felújítási-javítási munkákat,
magyar szakemberekkel, ingyenes árajánlattal! Tétény-Épszer
Kft. 22-64-539, +36/20/94-67-557.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása! 06/20/961-6153.

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/479-7247.
ALLEE szomszédságában német-angol tanítás, 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
OKJ-s keramikusképzések felnőtt- és gyermektanfolyamok
indulnak febr. 17-étől az új Art station alkotó Stúdióban. 7831035, 06/70/321-3534.

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 ingatlaniroda munkatársakat keres. Ingyenes
képzést biztosítunk. Akár 70%-os jutalék! nagykekseg@t-online.hu
ESZTERGÁLYOST felveszünk budafoki munkahelyre, hagyományos gépre, élő gyakorlattal, lehet 4 vagy 6 órás is. Tel.:
06/20/980-8077, 228-2737.

GONDOZÁS
LAKÁS gondnokságot, személyi titkárságot, gyermekfelügyeletet vállalok. 06/30/906-2718.
IDŐSGONDOZÁS, Szent Anna Otthonápolási Szolgálat.
06/30/238-9003.

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

KÖNYVEK

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

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.

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

FAKIVÁGÁS, szállítással is. 06/20/485-6547, Kovács Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, precíz
munkavégzéssel, ingyenes kartondobozokkal! 10% hétvégi
kedvezmény. T.: 06/70/2144-235, 280-2542.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, permetezést vállalok, vidéken is. 06/30/682-4431.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 285-2882,
06/30/878-8977.
LAPOS TETŐ, terasz szigetelése, bádogozás, hőszigetelés,
tetőfedés garanciával. 2046-793, 06/20/9346-993.

FIGYELEM! VÁLTOZÁS!
Budai központi házi
gyermekorvosi ügyelet
Hétköznap este 20.00 órától másnap
hétköznap 08.00 óráig illetve hétvégén
(péntek 20.00 órától hétfő reggel
08.00 óráig) és munkaszüneti napokon
folyamatosan (24 órában) a Főnix Med
Zrt. biztosítja a központi sürgősségi házi
gyermekorvosi ügyeleti ellátást a Szent
János Kórház (1125 Budapest Diós árok
1-3.) területén: 24. sz. épület.
Ambulancián történő ellátás, illetve
telefonon történő bejelentkezés esetén
helyszíni ellátás.
Telefon: 212-5979

RÉGISÉG

háztartási gépek

szolgáltatás

Oktatás

FESTÉS akciós, téli árakkal színkártyáról. 06/20/454-2579.
REDŐNY-reluxa gyártás-javítás. 370-4932.
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás, megbízható mérnök. 06/30/863-7680.

KÖZLEMÉNY
BALÁZS ATTILA Gondolatok című februári fotókiállítása
megtekinthető a Club Playben. Cs–p 12–18 óra között, szombaton 22–05 között.
EGYCSATORNÁS gyűjtőkémények felújításának támogatása! Sikerdíjas pályázatírás! Tel.: 06/30/631-4869, www.palyazatiras-uszt.hu

APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
Hirdetés felvétel a szerkesztőségben
(XI., Csíki-hegyek u. 13.): szerdán 8–16 óráig
Üzenetrögzítő telefonszáma: 246-6259
Hirdetésfeladás az interneten: www.ujbuda.hu/hirdetes

Ízelítő az ÚJBUDA 60+ PROGRAMJAIBÓL
Kedves Érdeklődő!
További információért keresse az Újbuda 60+
Programközpontot (Zsombolyai utca 6., TIT épülete,
nyitva tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 3724-636)
Február 16. 23. 7–13 óra Piac: őstermelők árulják
terményeiket. Kardhegy u. 4., a közösségi ház mellett.
Február 16. 14 óra Kézműves foglalkozás: álarckészítése.
III. sz. INO, Keveháza u. 6.
Február 17. 17 óra A Kodály Zoltán-emlékév tiszteletére
kiállítás a rajzpályázatra érkezett alkotásokból, valamint
koncert Kodály, Bartók és Liszt műveiből. Őrmezei
Közösségi Ház, Cirmos u. 8.
Február 20. 9–10 óra Nyugdíjas Angol Társalgási Klub
(középhaladó): nyelvtudás gyakorlása, fejlesztése.
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9.
Február 21. 9.30–11.30 óra Feng Shui
természetgyógyászati előadás Kunczly Judittal. 60+
Programközpont.
Február 22. 16–17.45 óra 60+ Portré Pódium és fafaragás
kiállítás-megnyitó. Vendégünk Erdélyi Tibor Erkel-díjas
koreográfus és népi iparművész. Közreműködik a Cavinton
táncegyüttes. Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes u. 45–47.
Február 22. 11–12 óra 3-1-2 Meridián torna:
egészségmegőrző torna 20–30 percben. 60+ Programközpont.
Február 22. 15 óra Interaktív előadás az egészségünkről,
vezeti: Kunczly Judit. VII. sz. INO, Bocskai út 43–45.
Február 23. 9–10 óra Ízületi torna Horváth Péter tanár

vezetésével. Csíki-hegyek utcai Általános Iskola.
Február 24. 15.30 óra Irodalmi teadélután: válogatás a
60+ Vers- és prózaíró pályázatra érkezett művekből. GKH
Február 25. 19 óra Jelmezes farsangi bál, zenél: Orfeus
Band. Svédasztalos vacsora, tombola, jelmezverseny. ŐKH
Február 26. 13.45 óra A Szent István-bazilika bejárása.
Találkozás: a bazilika előtt.
Február 26. 9 óra Budai-hegység: Jegenyevölgy–Virágos
nyereg–Fenyőgyöngye. Érd.: Somóczi Szilvia, 06/70/2075374. Találkozás: Széll Kálmán tér, az óra alatt.
Február 27. 16 óra Vidám percek! Dallamok délutánja
Valentin Ferencné vezetésével. VI. sz. INO, Gazdagréti tér 1.
Február 28. 15 óra Kézműves foglalkozás: üvegfestés. IV.
sz. INO, Kisújszállás u. 10.
Február 28. 19 óra Előhívő Művész Filmklub: Danny Boyle,
Trainspotting című filmjének megtekintése után illatos tea
és zsíroskenyér mellett beszélgetés a filmről. ŐKH
Február 29. 16 óra Filmvetítés: István Ági úti beszámolója
Burmáról. 60+ Programközpont
GYALOGLÓKLUB
Az Újbuda 60+ Program szakképzett oktató vezetésével
gyaloglóklubot indít 2 kurzusban, csoportonként maximum
18 fővel.
Jelentkezési feltételek:
– Újbudai lakos
– Betöltött 60. életév
– 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása (heti 1 alkalommal)

Jelentkezni: 2012. február 27. és március 9. között a 60+
Programközpontban lehet.
A gyaloglóklub csoportfoglalkozások időpontjai:
1. csoport: 2011. március 13-ától, keddenként 10.00 órakor
2. csoport: 2011. március 14-étől, szerdánként 10.00 órakor
3. csoport: 2011. március 14-étől, szerdánként 11.30 órakor
A gyaloglóklub díja/fő: 6000 Ft/10 alkalom
Újbuda 60+kedvezménykártyával: 1200 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó
ÚJBUDA 60+ KONDITORNA indul
Jelentkezési határidő: 2012. február 20. és 24.
között 9.00–16.00 óráig a Gazdagréti Közösségi Házban
személyesen (XI., Törökugrató u. 9.)
Tanfolyam időpontja: 2012. február 27-étől,
hétfőnként: 10.00–11.00 óra
Tanfolyam helye: Gazdagréti Közösségi Ház (XI.,
Törökugrató u. 9.). Tel.: 246-5253
Jelentkezési feltételek:
– XI. kerületi lakos
– Betöltött 60. életév
– 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával 1000 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó

Vizirendészeti felhívás
A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívása
Megjött a tél, és a vízirendészeti szolgálat szeretné,
ha ebben az évben csökkennének a balesetek, ezért
indokoltnak tartja kellő időben felhívni a lakosság
figyelmét a jégen való tartózkodás és közlekedés
legalapvetőbb rendelkezéseire. A szabad vizek jegén
tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú,
nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok
alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő
szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10
cm-t.
Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
– Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között.
– Járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével.
– Kikötők és veszteglőhelyek területén.
– Folyóvizeken.
Teherbírást csökkentő tényezők:

– Fenékről előtörő kisebb-nagyobb források.
– Csatornabekötések.
– Áradás, apadás által kialakított jégmozgás.
– Felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen
tartózkodók számára veszélyes lehet.
Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a
már beállt jégmezőre újabb táblák torlódnak, ezek nem
biztonságosak, a rajtuk való közlekedés életveszélyes és
tilos! A folyóvizek vízszintváltozásai jégmozgást idéznek
elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég
állapota megváltozik, beroppanása várható.
Többnapos melegebb idő hatására a jég vastagsága
csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közlekedés,
sportolás, tartózkodás veszélyes. Különös veszélyeket
rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát nem
lehet időben felismerni
Ajánljuk még, hogy azokon az állóvizeken, ahol a lakosság

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága (Bp. 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.

Alapterület (nm) Albetét száma
291
39

Műszaki állapota
jó

58

88

utcai bejárat, földszint

jó

18
35
65

1
26
--

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

rossz
jó
közepes

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5. II.
em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni:
„Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. március 13.
(kedd) 12 óra
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás
tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető

14

Fekvése
utcai bejárat, alagsor

Újbuda, a mi városunk.

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (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 372-4655ös telefonszámon.
Budapest, 2012. január 19.
Dr. Hoffmann Tamás

tömeges megjelenése várható, például szabadstrandok
jegén, átkelési helyeknél, a jégből való mentéshez
felúszó, nagy felületű tárgyakat, mint falétrát, pallót és
megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet tartsanak
készenlétben.
Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert
ne vigyük azonnal túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel
próbáljuk a vérkeringését beindítani, előzőleg a jeges
ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt minden
esetben orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell
részesíteni.
A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.)BM rendelete alapján
a jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások
miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a
vízirendészet fokozottan ellenőrizni fogja!
Felhívásunk betartása, az állampolgárok törvénytisztelete
megelőzheti a tragikus balesetek bekövetkezését.
Tisztelettel,

ArtStation
Művészeti Alkotóstúdióban

Tanfolyamok indulnak:
Február 17- június 8
Kerámia - Felnőtt alapképzés
Kerámia - gyerekeknek
Alakrajz, képalkotás - gyerek, felnőtt

www.artstation.hu

Budapest 1113
Karolina út 16.
+3617831035
+36703213534

KREATÍV

Karinthy Színház – Újbuda-totó
1. Hány bemutatója volt eddig a Karinthy Színháznak a 30.
jubileumi évadban?
a) 7 b) 4 c) 2
2. Hol játszódik a Szegény Dániel című krimi cselekménye?
a) egy francia hegyi nyaralóban b) egy olasz tengerparti villában c) egy angol szállodai szobában
3. Ki alakítja a Karinthy Színház 100. bemutatójának főszerepét?
a) Kováts Adél b) Voith Ági c) Pogány Judit
4. Milyen színű Szent Péter esernyője?
a) sárga ezüst csillagokkal b) piros zöld virágokkal c) fehér
piros pöttyökkel
5. Hány éve van műsoron a Karinthy Színházban a Tanár úr,
kérem! című komédia?
a) 16 b) 9 c) 5
6. Melyik vígjátékban láthatják a rajongók Kovács Patríciát?
a) Szent Péter esernyője b) A Bermuda Háromszög botrány
c) A templom egere
7. Mire van szüksége a Szent Péter esernyője elmaradott tót
12-02-15
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településének, Glogovának a fejlődéshez?
a) vasútra b) zsidó kereskedőre c) eszes ügyvédre
8. A templom egere Nagy Zsuzsijának mi az első dolga,
amint állást kap a bankvezértől?
a) élelmiszereket rendel a fűszerestől b) autót vásárol
c) hitelt vesz föl
9. Melyik Kosztolányi-mű színházi adaptációja látható a
Karinthy Színház Beavató színházi sorozatában?
a) Pacsirta b) Édes Anna c) Aranysárkány
10. Miért képtelen megrendezni a rábízott filmet az Eredeti
helyszín „kapitánya”, Hajtmanszky?
a) a permanens ihletkihagyásai miatt b) mert nem kapott forgatókönyvet c) pulzáló fejfájás gyötri
11. Melyik kávéház nevét viseli a repertoárbérlet a Karinthy
Színházban?
a) Centrál b) Hadik c) Gerbeaud
Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje.
Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. Kérjük, a megfejtések mellé
tüntessék fel telefonszámukat is.
Matsuó Bashó haikuja (Tandori Dezső fordítása)
Vízszintes: 1. Az idézet első része (S, L, É, K). 13. Telefontárs. 14. Szülő kedveskedő megszólítása. 15. Kellemetlen illat. 16. A végén kapod! 17.
Testrész. 18. Új-Zéland-i alagút. 19. Vadat lelövi. 21. Berlini hársfa! 23.
Omszk folyója. 24. Felülről szemlél. 25. Háziállat. 26. Részben besározódik! 27. Benkó Sándor. 28. Iskolapadot koptat. 30. A három testőr egyike.
32. Csúcs a Mátrában. 33. Annál lejjebbről. 34. Folt fedi. 36. A dadaizmus
atyja (Tristan). 38. Bor, latinul. 40. … Caesar, … nihil (vagy Caesar leszek,
vagy semmi). 41. Gyöngy, angolul. 42. Kellemetlenség. 43. Egykori autóbuszgyárunk. 45. Megfeneklik. 47. Vanádium és kén vegyjele. 49. Város
Honshu szigetén (GOSEN). 50. Budai terület. 51. FÉZ. 52. Oda-vissza:
falatozna. 53. A Pireneusok északnyugati részén élő nép. 55. Amerikában
honos páros ujjú patás. 57. Teréz becézve. 58. Műszálféleség. 59. Kommunista politikus (László). 61. Renegát. 63. Lábbeli.
Függőleges: 1. Kúpmetszet. 2. Hordó űrtartalmának megállapítása. 3. Mértéktelenül iszik. 4. Arrafele! 5. Autós csillagtúra. 6. Összevissza ken! 7.
Asztalosmunkát végez. 8. Tekézik. 9. Kiejtett betű. 10. Napszak. 11. Enzim
része! 12. Olimpiai bajnok vívó (Paula). 17. Támadás. 18. Arra a helyre vés.
20. Pl. Ki nevet a végén? 22. Város Szudánban (NYALA). 25. Zavaros. 26.
Zománc. 29. Világhálóval kapcsolatos. 31. Kifolyt vér teszi. 32. Somogyi
község. 33. Az …-i lány (Bizet). 35. Alaszkai folyó. 37. Kelet-indiai pálinka. 39. Idősebb testvér. 41. Ecuadori kisváros (PUNAS). 42. Folyóágy. 43.
Az idézet második része (N, Ú, R, E). 44. Női név. 46. Fejetlenül dolgozik. 48. Szörp. 50. Köröm anyaga. 51. Hamis alibit igazol. 54. Arcrész. 56.
Gyakori magyar családnév. 57. Némán átjövő! 58. Német hasonlító szó. 60.
Aján Tamás. 62. Utóirat, röv. 64. Egyiptomi napisten.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 43. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. Az 2. szám rejtvényének megfejtése: „Babona, bánat, borok és botorság, mind összekapnak,
és a kocsma zúg. Nyertese: Paplanos Imréné, 1112 Kérő u. Nyeremény:
könyvjutalom, mely az Újbuda Média szerkesztőségében vehető át.
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Programajánló
Február 15. 14.30

A betűk varázsa – a szavak bűvölete
FSZEK Kelenföldi Könyvtára (Etele út 55.)
Mit meséljünk gyermekeinknek? Szilágyiné Gálos
Ildikó előadása
Február 17. 19.00

David Hodek Trio koncert
Moha Kávéház és Kultúrtér (Bartók Béla út 11–13.)
Hodek Dávid 1997-ben született, hároméves kora óta dobol,
fejlődését Szlovákia, Csehország, Magyarország és Anglia
legjobb zenészei segítik. Fiatal kora ellenére sok stílusban
otthon érzi magát, játszik bluest, funkyt és természetesen
dzsesszt is.
Február 18. 10.00

Farsangi buli és jelmezes felvonulás a Szülők Házában
Szülők Háza (Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint)

Február 18. 17.00

Itt a farsang, áll a bál
TEMI Fővárosi Művelődési Háza (Fehérvári út 47.)
A Csurgó zenekar gyermekkoncertje
Február 24. 18.00

Lépteim – Balogh Gyöngyi grafikusművész kiállítása
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)
A kiállítás megtekinthető: 2012. március 7-éig, hétköznap
15–18 óráig.
Február 25. 19.00

The Beaters Band
TEMI Fővárosi Művelődési Háza (Fehérvári út 47.)
A Beatles slágerei korhű hangszerekkel és megjelenéssel,
fiatalos lendülettel.

Csilla néni története
Már egészen kiskorában magába szívta a zene szeretetét. Édesapja táncművész és koreográfus volt, így korán megérintette
a színpad varázsa. Ezért is lett énektanár, ami mai napig meghatározza életét. Az Újbuda Televízió „Az én történetem” című
műsorában Bősze Sándorné mesélt gyerekkoráról és az általa vezetett Petőfi Musical Stúdióról.

1995-ben egy kósza ötlettől vezérelve két lelkes tanár megalapította a Musical Stúdiót a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Akkor még nem is sejtették, hogy évekkel később olyan tehetségek kerülnek ki kezeik alól, mint például Bálint Ádám, Vágó
Zsuzsi, Somogyi Szilárd, Lukács Anita, Nádasi Veronika, és még
sorolhatnánk a neveket, akik mára már a Thália Színház, az Operettszínház és egyéb társulatok világot jelentő deszkáin mutatják
be, mit is tanultak a „Petőfiben”. A stúdió ma, 17 év után már
közel 100 aktív taggal büszkélkedhet. Ők nemcsak Újbudán és

Magyarországon, de külföldön is fellépnek musical-összeállításokkal. Bősze Sándorné – vagy ahogyan a legtöbben szólítják,
Csilla néni – a 17 év minden pillanatára szívesen emlékszik vis�sza. 2004-ben készült el a külön a stúdió számára írt új musical
Szabó Magda Álarcosbál című regénye alapján, melynek premierjén megjelent az írónő is, aki a következő szavakat véste a
darab emlékkönyvébe: „Megérdemlitek, hogy a ti gondjaitokra
bízzam kedvenc lányomat, az Abigélt”.

Gyógyíts nevetéssel!

Szerelem egykor és ma

Elég csak egyetlen arcizmodat használnod ahhoz, hogy mosolyt varázsolj. Először magadnak, aztán másoknak. A Matild
Média Iskola diákjai, az Újbuda Televízió Itt vagyunk! című
műsorában Beleznay Endre színész-humoristával beszélgettek többek között arról, hogyan vihetünk nevetéssel színt
hétköznapjainkba.

A szerelmi babonák, férjjóslások, varázslatok a népi hiedelemvilág eszköztárának kellékei. Ezekről beszélgettek az
UPI közreműködésével készülő „Itt vagyunk!” általános iskolás műsorvezetői Sándor Ildikó néprajzkutatóval.

Beleznay Endre elmesélte, hogy már egészen kicsiként elkezdte karrierje építését. – Kétéves koromtól színésznek készültem.
Fényképes bizonyítékom is van róla – mosolygott. – A nagymamám kertjében fogom a kerti csapot, és
Shakespeare-t szavalok. Ez az arckifejezésemből és a testtartásomból is látszik,
ahogy épp az ég felé
emelem a kezem.
Elárulta, nagyon jó
érzés számára, ha az
emberek elmosolyodnak az utcán, mikor
észreveszik. – Nem csupán elnevetgélünk a színpadon, hanem
tényleg adunk valami igazán értékeset a közönségnek. Amikor
nehezebb az élet, csak úgy van esély a problémák megoldására,
ha energikusan állunk hozzá mindenhez.
Hogyan gyógyít a mosoly és a nevetés? Mi a siker és az alázat?
A műsorvezető, Liptai Barbara segítségével többek között ezen
kérdésekre is választ kaphattunk a műsorban. A Matild Média Iskolások várják a kommenteket a www.facebook.com/ittvagyunk
címen, és a legjobb hozzászóló részt vehet a következő műsoruk
felvételén az Újbuda Televízióban. Diákportáljuk, melyen minden eddigi munkájuk megtalálható: www.matildonline.hu

Az udvarlásra rengeteg népszokás létezett az SMS-ek kora előtt
is. Az egyik legelterjedtebb szokás a májusfa állítása volt. Ezt
csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Minél több fát kapott valaki,
annál szebbnek tartották őt a faluban. A lányok Luca napján
neveket írtak papírdarabokra, és húztak közülük, hogy
megtudják, milyen
keresztnevű lesz a
férjük. András napján pedig a hasonló
cédulákat 13 darab
gombócba gyúrták,
feltették főni, és
amelyik először feljött a víz tetejére, az lett a „nyertes” név. Annó azonban nem
volt elég, hogy két szerelmes egymást válassza. Bizony szülői
hozzájárulás is kellett ahhoz, hogy az udvarlás komolyabbra
forduljon. Ennek leggyakoribb módja a családi látogatás volt.
A legény elment a szülőkhöz, majd távozáskor a szűrét – nem
véletlenül – a karosládán felejtette. Másnap újra odament, ha a
kapura volt rátéve a szűr, az azt jelentette, nem látják szívesen
a házban, ebből ered a „Kitették a szűrét” mondásunk is. Persze
számos más praktika is létezett arra, hogy a szerelmesek egymásra találhassanak. Ha kíváncsiak arra, milyen hódítási fortélyok léteztek egykor és ma, akkor semmi esetre se maradjanak le
az Itt vagyunk! február 17-i adásáról.

