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Összefogással
épült az új kert
A Domokos Pál Péter Általános Iskola
elhatározta, felújítja előkertjét, méghozzá nem is akárhogyan. Az egyetemektől
a helyi civil szervezeteken át a szülőkig
mindenkit bevont a munkába, melynek
eredményeként a résztvevők a szűkös
anyagi keretek ellenére mutatós látványkertet építettek.

Hívők és nem hívők egyaránt megünneplik a karácsonyt, bár másképpen. Nem csupán az ajándékok utáni rohanásról, a vásárlásról szól ez a néhány
hét. Kerületünkben is kigyulladtak a karácsonyi fények, november 25-én Hoffmann Tamás polgármester családjával közösen gyújtotta meg a díszkivilágítást. A keresztény kultúrkör meghatározó időszaka az advent, a várakozás, amely a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsony
napjáig terjed, míg a karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik és vízkeresztig tart. Kerületünkben számos hagyományos keresztény közösség működik, vezetőik közül kérdeztünk meg hármat: Molnár Sándort, a Budapest-Külső-Kelenföld Református Egyházközség lelkipásztorát,
Szederkényi Károly atyát, a Gazdagréti Szent Angyalok Plébániáról és Blázy Árpád evangélikus lelkészt, a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség igazgatóját, hogyan is készülnek az Úr eljövetelére, miként telik és mit is jelent a várakozás közösségük számára. Meglátogattuk Nagy
Tibort, a Vöröskereszt kerületi szervezetének vezetőjét, és megkérdeztük, hogyan lehet adakozni ebben az időszakban, de utánanéztünk az egyházi
szertartásoknak és a különböző szokásoknak is.
Összeállításunk a 8–9. oldalon.

– Kiöregedtek a fák, elszáradtak a növények, a
tövisbokrok pedig többször megszúrták tanulóinkat – indokolta a felújítás szükségességét
az egyik tanárnő. A diákok váltott turnusokban
reggel, délután és tanítási időn túl is szorgalmasan gereblyéztek, kapáltak és ástak, hogy
megszépítsék a kertet. A munkálatok során
tanösvényt is kiépítettek, amely a természetismereti órákon segíti majd a tanulókat, és
pihenő részeket is kialakítottak benne. Nem
csupán a gyerekek segítettek, a szülők és az
Újbuda Prizma parkfenntartási részlege is kivette részét a munkából. A Corvinus Egyetem
diákjai megtervezték a kertet, önkormányzati
munkatársak, a képviselők és az Összefogás
Újbudáért Egyesület pedig anyagilag és tevőlegesen is támogatták az akciót. A munkálatokban részt vevő Hoffmann Tamás polgármester elmondta, olyannyira fontosnak tartja
a helyi kezdeményezéseket és az összefogást,
hogy legutóbb saját jutalmát ajánlotta fel,
hogy két kerületi óvoda megszépülhessen.

Gyöngybetűk versenye a kerületben
Egy választott karácsonyi verset kellett leírniuk azoknak az általános iskolás diákoknak, akik neveztek a szépíró
versenyre. A zsűri dolga idén sem volt könnyű, a bíráknak több mint 500 alkotást kellett értékelniük.

A pályázat ötletgazdája, Király Nóra önkormányzati képviselő
elmondta, a szépírás nemcsak elhanyagolt területe az iskolai
oktatásnak, de az esztétikai érzéket fejlesztő feladat a versek
szeretetére is tanítja a gyerekeket. A nagysikerű felhívásra rajzokkal illusztrált alkotások is érkeztek, volt, aki festett a verse
mellé, sőt, akadt olyan is, aki bekeretezte munkáját.
A zsűri elsődlegesen a szépírást értékelte, így a második osztályosok közül Győri Dorina végzett az első helyen, a harmadik
osztályosok versenyében Virág Tímea bizonyult a legjobbnak,
míg a negyedik évfolyamon Olajos Melinda vehette át az első
helyezetteknek járó díjakat Hoffmann Tamás polgármestertől

és Simicskó István államtitkártól. A szervezők eredetileg az
első három helyezettet jutalmazták volna, azonban a rekordszámú jelentkezés miatt a dobogós helyezettek mellett évfolyamonként 10 különdíjat is átadtak.
– Már két hónappal ezelőtt elkezdtem felkeresni támogatóinkat. A helyi vállalkozók és az önkormányzati cégek nagylelkű
felajánlásainak köszönhetően számos ajándékot és nyereményt
adhattunk át a diákoknak – mondta az Újbuda TV stábjának
Király Nóra. A verseny szervezői a kerületi szépkorúakra is
gondoltak, így a gyermekek alkotásait karácsony alkalmából
újbudai időseknek ajánlják fel.

Hová tart az 1-es villamos?

Bontsuk le a falakat!

A lakosságnak tartott konzultáción ismertették,
hogy az 1-es villamos vonala öt új megállóval
bővül, és első ütemben a Fehérvári úton, később az
Etele téren lesz a végállomása.

Rendhagyó fényképkiállítás látható a Móricz
Zsigmond körtéri metróépítés palánkjain, amely
a fogyatékos emberek felé való közeledésre hívja fel a figyelmet.
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Állásbörze széles kínálattal
Az állást kínáló cégek számára is ingyenes
rendezvényre több mint 40 munkáltató jelentkezett, melyek összesen 1071 munkahelyet
hirdettek meg a kerületi álláskeresőknek.
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RÖVIDEN
Uszodakomplexum épülhet
A kormányzat hivatalos levélben értesítette
a Magyar Úszó Szövetséget (MÚSZ), hogy
támogatja egy világbajnokság rendezésére is alkalmas uszodakomple.hu
UDA
xum felépítését a lágymányosi
ÚJB
Tüskecsarnok mellett. Lázár
János Miniszterelnökséget veBővebben:
zető államtitkár bejelentette,
www.ujbuda.hu/
még ebben az évben a kabinet
hirek
elé kerül a TAO-körbe nem tartozó és jelentős üzleti szponzorációra
nem számító, ugyanakkor rendkívül
eredményes sportágak kiemelt támogatása.

I. Ászmester Tenisztorna
Az önkormányzati vezetők tenisztornáját
november 24-én rendezték meg a Park Tenisz Klubban, amelyen a budapesti kerületek
és hazánk legnépesebb városainak képviselői
mérték össze tudásukat. A hagyományteremtő
szándékkal meghirdetett esemény fővédnöki
tisztét Szűcs Lajos mellett Rétvári Bence parlamenti államtitkár látta el.

A Szovjetunióba hurcoltak
emléknapja
Idén november 25-én első alkalommal emlékeztünk meg a Szovjetunióba hurcolt magyar
politikai rabokról és kényszermunkásokról.
Hozzávetőlegesen 800 ezer magyarról van
szó, akiket 1944 őszétől hadifogolyként vagy
internáltként hurcoltak a Szovjetunióba többéves kényszermunkára, illetve akiket a II.
világháborút követően koholt vádak alapján
5–25 évre száműztek a Gulagra.

Közös Képviselők Klubja
A Közös Képviselők Klubjának következő
időpontja a megszokottól eltérően: december
11., kedd, 16.00 óra, helyszíne: Polgármesteri Hivatal ( XI., Zsombolyai utca 5.) földszinti nagyterem. Napirend: A Társasházak
és Lakásszövetkezetek 2013. évi adózásával
kapcsolatos tudnivalók (előadás és konzultáció). Vendég: Szederháti Anita, a NAV Délbudapesti Adóigazgatóság osztályvezetője.
Kérdéseiket előzetesen írásban is eljuttathatják Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Lakásgazdálkodási Osztályára (1113
Budapest, Zsombolyai út 4. III. 302.) Győrffy
József tanácsadó részére.

Hová tart az 1-es villamos?
Évek óta húzódó probléma, hogy hol legyen az 1-es villamos végállomása Budán. Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő kezdeményezésére, a lakosság tájékoztatása, illetve véleményük megismerése céljából november
28-án konzultációt tartottak a témában. A kérdésekre meghívott szakemberek, többek között Somodi László, a
BKK vezérigazgató-helyettese és Takács Viktor főépítész válaszoltak.

A Domokos Pál Péter Általános Iskolában megrendezett fórumon elsőként a
BKK és a kiviteli terveket
készítő UVATERV Zrt.
képviselője ismertette a
projekt részleteit. Eszerint
az 1-es villamos vonala
öt új megállóval bővül, és
első ütemben a Fehérvári
úton, később az Etele téren
lesz a végállomása. A beruházás részeként megújul
a vonalak infrastruktúrája,
csökken a környezetterhelés, nő az utazási sebesség és a megállókat is
akadálymentesítik. A sínek
és a megállók a legkorszerűbb technikával épülnek
meg; utastájékoztatókkal,
fedett peronnal és rendkívül halk, rugalmas sínszálakkal.
– Képviselőként szívügyemnek érzem, hogy az itt élők érdekeit közvetítsem. Nagy változás lesz ez az életünkben, hisz sok kellemetlenséggel fog járni az építkezés, ugyanakkor hosszú távon ebből mindenki csak profitálhat. A villamos biztonságos, környezetbarát jármű, ráadásul a zöldpályás villamos nem jár majd akkora zajjal, mint a régebbi szerelvények, egy jeggyel pedig körbe
lehet utazni a városon – mondta az Újbuda TV stábjának Nagyné Antal Anikó.
A fórumon részt vevő lakók közül nem mindenki támogatta a terveket. A Szerémi, illetve a Hengermalom úton élők közül többen azért aggódnak, hogy a villamos miatt megnövekszik a zaj, illetve a gyalogos- és gépjárműforgalom. Mások azt sérelmezték,
hogy a néhány éve felújított Hengermalom utat ismét fel fogják bontani, de felmerült a Szerémi úti zajvédő fal áthelyezésének és
megnyitásának problémája is. Egy hölgy statikai vizsgálatot követelt, mert szerinte az egykori lápos terület feltöltésével kialakított
telkeken épült házak nem bírják majd el a megnövekedő terhelést.

Olvassa be telefonjával a QRkódot, és nézze
meg a tavalyi
alkotásokat!

Építsünk
hóembert!

Itt a tél, és vele együtt bármikor megérkezhet a hó is. Ilyenkor szívesen töltjük időnket
a szabadban, és a mozgással az alkotás öröme is párosul, ha egy-egy látványos hóembert, hófigurát építünk. Ezzel Újbuda újabb és
újabb érdekes köztéri műalkotásokkal gyarapszik, még akkor is, ha a hóemberek „élete”
véges.

RÓLUNK SZÓL
Az avar és a szomszédok
Szerkesztőségünk beváltotta egy korábbi lapszámunkban tett ígéretét: takarításba kezdett Gazdagréten. Az
esős, fagyos napok után hirtelen megnő a fákról lehulló lomb mennyisége, ami folyamatos takarítást igényel, különös tekintettel a járdákra és a lépcsőkre. A
balesetek elkerülése érdekében ősszel is fontos, hogy
odafigyeljünk portánkra.
Télen természetesnek vesszük, hogy el kell lapátolni
a havat és megszüntetni a csúszásveszélyt, de ugyanígy
kellene ügyelnünk
a párától vagy
esőtől csúszóssá
vált avarra is. Ráadásul, ha a lombzsákokra rákerül
az FKF logója,
ingyen elszállítják
és komposztálják.
Ilyenkor érdemes
odafigyelni a vízelvezető
árkokra is, hogy
be tudják tölteni
funkciójukat, és
ne álljon a ház körül a víz, további
gondokat okozva.
Mi a megoldás?
Az
összefogás.
Egy
napsütötte
őszi
délutánon
1–2 óra munka
után kitisztul az
ember tüdeje, feje
és mosolygóssá
válik.

2012. december 5.

Olvassa be telefonjával a QRkódot, és nézze
meg a tavalyi
alkotásokat!

Idén télen immár harmadszor várja a hóból készült
alkotásokról a fotókat Junghausz Rajmund képviselő.
Kizárólag Újbudán létrehozott „klasszikus hóember”,
illetve „hószobor” kategóriákban mutatkozhatnak be a
jelentkezők a III. Hóemberépítő Versenyen. A pályázat
az első havazás időpontjától veszi kezdetét, és egész
télen át tart. A alkotásokról készült fényképeket 2013.
március 3-áig lehet elküldeni a junghausz.rajmund@
ujbuda.hu címre. Fontos, hogy nyomtatható minőségben, nagy felbontásban (300 dpi) küldjék el a fotókat.
Az újszerű formai, helyszíni megoldásokat a zsűri
kiemelten díjazza. A pályázaton a résztvevők oklevelet kapnak, a díjazottak pedig jutalomban részesülnek.
A beküldött pályamunkákból kiállítás nyílik, melynek
az Őrmezei Közösségi Ház ad majd otthont, 2013.
március 22-étől.

ZÖLD

Ingyenes
komposztálókeretek
Az avar és kerti hulladékok égetési tilalma idén lépett életbe Budapest közigazgatási területén.
Újbuda Önkormányzata a Környezetvédelmi Alapból komposztálókeretek kiosztását finanszírozza a kerület lakosai
és intézményei részére. Jelentkezni lehet a
komposztalas@ujbuda.hu e-mail címen vagy
a (+36/1) 372 -684-es telefonszámon, ahol további részleteket is megtudhatnak a keretek használatáról és az igénylési lehetőségekről.

Komposztálókeret-osztás:
Időpont:
2012. december 4. 15 óra
2012. december 11. 15 óra
Helyszín:
Hamzsabégi út 60.
(Újbuda Prizma Kft. székhelye)

OKTATÁS-NEVELÉS

2012. december 5.

Szülői felkészítés
az iskolakezdésre
Elkezdődtek az iskolaválasztó programok, és egyre több a tudatosan tervező szülő. Legtöbbjük
időben utánajár, milyen teendői és választási lehetőségei vannak. Idén azonban a törvényi változásokat is szem előtt kell tartani.

Minden szülő életében eljön az ideje annak a nehéz
kérdésnek, hogy mikor lenne ideális gyermekének az
iskolakezdés. Ha a kicsi elég fejlett és felkészült a tanulmányok megkezdésére, ráadásul betöltötte a 6. életévét, a válasz egyszerű. Vannak azonban ettől eltérő
esetek, amikor egyéb szempontokat is figyelembe kell
venni ahhoz, hogy meg tudjuk hozni a szükséges döntést. Hogy melyek ezek, arra Kocsis Gabriella gyógypedagógus volt a szülők segítségére a Csíki-hegyek
Általános Iskolában megrendezett nyílt napon, ahol a
szülőket készítették fel az iskolakezdésre.
– A tankötelezettség jövőre azokat a gyerekeket érinti, akik az iskolába iratkozás naptári évének augusztus
31. napjáig betöltik a 6. életévüket, és a kornak megfelelő testi, lelki és szellemi fejlettségi szinttel rendelkeznek, azaz iskolaérettek. Ha a gyermek nem töltötte
be 6. életévét, de a szülők és az óvodapedagógus is úgy
ítéli meg, hogy iskolaérett, korkedvezménnyel megkezdheti tanulmányait. Amennyiben komoly hiányosságai vannak valamely területen, az intézményvezető
engedélyével maradhat még egy évet az óvodában. A
legfontosabb, hogy a kudarcok elkerülése érdekében
csakis akkor kezdje meg a gyermek az iskolai tanulmányokat, ha arra minden szempontból érett – fogalmazott a szakember. Bruckner László igazgató szerint
mi magunk is fokozottabban figyelhetünk csemeténkre. Ahhoz, hogy a gyermek iskolába mehessen, fontos
a finommozgások kellő kialakulása, amelyek például a
ceruzafogásnál nélkülözhetetlenek. A jó szem- és kézkoordináció, a domináns kéz használata, az irányköve-

tési képesség és a helyes téri tájékozódás elengedhetetlen a megfelelő koncentrációhoz, valamint a tanulási
problémák elkerüléséhez.
A legtöbb ember – mint sok minden másban – a gyermeknevelésben is hajlamos a divatot és az aktuális trendeket követni. A nagy reklám- és információáradatban
megszédült szülőnek azonban az iskolaválasztásnál érdemes figyelembe venni, hogy a korai kelés, az ingázás
mennyire nehezíti meg a család életét. A szakosodásra
később is van lehetőség, nem beszélve arról, hogy a
gyermek szocializációjában lényeges, hogy barátai a
környéken lakjanak. Ahhoz, hogy
az iskola valóban beváljon saját
gyermekünknek három alapvető
A tankötelezettség
szempontot érdemes szem előtt
jövőre azokat a
tartani. – Nagyon fontos a gyergyerekeket érinti,
mek képességeinek felmérése, a
akik az iskolába
iratkozás naptári
személyisége, a rátermettsége, az
évének augusztus
érettsége. Tehát maga a gyerek.
31. napjáig betöltik
A második szempont a család. A
a 6. életévüket.
családnak az iskolához, a teljesítményhez való hozzáállása, kritériumai. A harmadik szempont pedig
az iskolaválasztás; a tanító nénikkel és a módszereikkel. Illetve, hogy a gyermek ki tud-e ott bontakozni,
hogy az ő karakterének, személyiségének, képességeinek megfelelő-e az az intézmény – foglalta össze
Polgár-Nagy Ágnes, az Újbudai Nevelési Tanácsadó
pedagógiai szakpszichológusa.

Módszertani
napok
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MISSZIÓ
Emberségesen
egymásért
Már-már közhelyesen hangzik, hogy csak akkor vesszük észre
azokat a jó dolgokat, amelyek körülvesznek bennünket, amikor már nincsenek, de ettől még nagyon is igaz. Munkánkkal
kapcsolatban viszont szerencsére tudjuk, hogy érték, és vigyáznunk is kell rá. Azonban sajnos még mindig sokaknak nem
adatik meg, hogy fontosnak, értékesnek érezhessék magukat
azon megbecsülés kapcsán, melyet a mindennapi rendszert is
adó munka világa alapoz meg. Ez a helyzet az idő múlásával
csak fokozódhat az emberben, ha álláskeresése már több hónapja tart. Az ilyen szituációkban nem mindig elég az elszántság, és még ha sokszor nehéz is beismerni, előfordulhat, hogy
segítségre van szükségünk, arra van szükség, hogy valaki utat
mutasson nekünk.
Újbuda Önkormányzata az ezen élethelyzetbe került lakosait
kívánja támogatni, ezért hozta létre egy éve az Újbuda Prizma
Állásközvetítő Irodát. A november 29-én megrendezett állásbörze bebizonyította, hogy hatékony és élő kommunikáció van
álláskeresők és az őket segítők között. A nagyfokú összefogás
eredményeként több mint 1000 álláshelyre kerestek a lehetséges munkaadók jelentkezőket. Ahhoz, hogy idáig el lehessen
jutni szükség volt aktív párbeszédre a kerületi vállalkozásokkal, amit a jövőben még intenzívebbé és állandóbbá igyekszünk
fejleszteni, ugyanis látszik, hogy így mindkét felet erősíteni
tudjuk. Míg az egyik oldalt információkkal és felkészítéssel, a
másik oldalt az őt érdeklő lehetőségekre való figyelemfelhívással tudunk felvértezni.
A meglévő pályázati és bértámogatási lehetőségek sokszor
nem jutnak el a kis- és középvállalkozásokhoz, pedig a legtöbb
embernek ők biztosítanak munkát. Meg kell tehát ismertetni
a cégeket ezen esélyekkel, mellyel saját helyzetüket is megerősíthetik. Ha számukra is előnyökkel jár minél több embert
foglalkoztatni, és nem csak költségek keletkeznek, abban az
esetben mindkét fél nyer, tehát célunk megvalósult.
Lőrincz Gergely
ügyvezető, Újbuda Prizma

Sütőtökkrémlevessel
várták a polgármestert

Az Újbudai Pedagógiai Intézet minden tavasszal és
ősszel megrendezi az óvodai és iskolai módszertani
napokat. November 19. és 22. között az önként jelentkező intézményekben más-más témákat jártak körül
a résztvevők, de kiemelt szerepet kapott a mindennapos testnevelés bevezetése.

Az elmúlt évben több oktatási, nevelési intézményben is
történtek felújítások. A Bóbita Bölcsődében a vizesblokkokat, a Gesztenyéskert Óvodában a nyílászárókat korszerűsítették egyenként közel 5 millió forintból, a Teleki
Blanka Általános Iskolában a technikatermet alakították
át 8 millióért. Hoffmann Tamás polgármester és Ludányi
Attila képviselő személyesen tekintette meg a munkálatok
eredményeit.

Az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskolában a következő problémákra keresték a választ: a kellő számú tornaterem hiánya, milyen foglalkozásokat érdemes tartani, men�nyire fejlesztik ezek a gyerekeket, illetve mennyire szolgálják
az egészségnevelést. A kérdésekre egy tornatermi és egy udvari testnevelésóra bemutatóján kaptak választ a látogatók.
– Az teljesen természetes, hogy a megnövekedett óraszám
szétfeszíti a tornaterem falait, és megoldást kell találni arra,
hogy érdemi fejlesztés, mozgásra nevelés valósuljon meg. Ne
csak egy labdát dobjunk a diákok közé, amivel kipipáltuk a
mindennapos testnevelést – mondta Bernáth Zsuzsa, az Ádám
Jenő iskola igazgatója. – Az egyik lehetőség a külső intézmények, például uszoda bevonása. A mi elsőseink a Tüskecsarnokba járnak jégkorongoktatásra, ami után mindig vidáman
térnek haza – tette hozzá Bernáth Zsuzsa.
– Minden pedagógus törekszik arra, hogy folyamatosan bővítse ismereteit. Ezért járunk évente egymáshoz szakmai bemutatókra, és az ilyenkor összegyűjtött ötleteket beépítjük saját repertoárunkba – mondta el Csehi Mariann, a Kelenvölgyi
Óvoda megbízott vezetője.

Megkezdődött az iskolák állami átvétele
Az oktatási intézmények állami fenntartásba vételéről, valamint annak gyakorlatáról tájékoztatták az érintett szakmai vezetőket az Újbudai Pedagógiai Intézet által
szervezett közoktatási konferencián. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
megbízott elnöke, Marekné Pintér Aranka szerint az intézkedés lehetőséget ad az
esélyegyenlőség megteremtésére.

A kormányzati döntés értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lesz felelős a köznevelési intézmények állami fenntartásáért. A szervezet megbízott elnöke, Marekné
Pintér Aranka arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy már zajlik
az iskolák átadás-átvétele, a közigazgatási minisztérium eddig
több mint 2700 megállapodást írt alá az oktatási intézményekkel. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár korábban
elmondta, olyan horderejű átalakulásról van szó, amely nagyságrendjében a klebelsbergi intézkedésekhez hasonló, és azon
dolgoznak, hogy eredményességében is hasonló legyen.
Az intézményfenntartó központ elnöke elmondta, az önkormányzatok feladata a működtetésre szűkül, amely az infrastruktúra, a technikai feltételek, illetve személyzet foglalkoztatásának biztosításában merül ki. Az állam pedig fenntartóként
a pedagógusok és oktatásban dolgozók bérének finanszírozásáért, valamint a szakmai irányításért felel. Az átadás után a
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tankerületi igazgatókra hárul
majd nagy feladat, akik helyben felügyelik az intézmények megfelelő működését.
Marekné Pintér Aranka kijelentette, a legnagyobb kihívást az állami szerv számára
az jelenti, hogy egyszerre
oldja meg a szegény településeken élő gyerekek közjóhoz való hozzájutását, tehát
az esélyegyenlőséget úgy,
hogy közben a tehetősebb
települések oktatási rendszere se veszítsen színvonalából
és sokszínűségéből.

– Egy teljesen modern, a 21. századnak megfelelő konyhát kaptunk,
így már kulturált körülmények között tudnak a gyerekek a háztartásórán részt venni – mondta el Prőhléné Hehl Éva, a Teleki Blanka
Általános Iskola igazgatója. A diákok különleges menüvel fogadták
a vendégeket a megújult technikateremben: sütőtökkrémlevessel,
sajtos rúddal, almás sütivel és meggyes-málnás muffinnal kedveskedtek a látogatóknak.
A Teleki Blankában folyó felújítások sora ezzel még nem zárult le.
Már készül a következő pályázati anyag, amelyben a szülői összefogás is komoly segítséget jelent. Nemcsak anyagi vonatkozásban
szokták támogatni az iskolát, hanem ki-ki a saját szakmájában elért
tapasztalataival és munkájával is hozzájárul az intézmény szépüléséhez. Jelenleg a KEOP (Környezet és Energia Operatív Program)
pályázat előkészítése zajlik, melynek segítségével a nyílászárók, a
tetőszigetelés és a külszíni szigetelés renoválása valósulhat meg. A
pályázathoz szükséges energetikai felmérést, illetve az épület 3D-s
rajzát szakmabeli szülők készítették el.
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Sikeresen
vizsgáztak
Oklevelekkel, könyvekkel és szókártyákkal
jutalmazta Újbuda polgármestere azokat a
felnőtt tanulókat, akik sikeresen elvégezték

az állásiroda által szervezett angolnyelv-tanfolyamot. Az eseménynek az Újbuda Prizma
díszterme adott otthont.
Idén januárban nyitotta meg kapuit az
Újbudai Állásiroda azzal a céllal, hogy minél
hamarabb munkához segítse a kerületi lakosokat. A munkakeresés mellett egyéb lehetőségeket, így különböző tanfolyamokat is szerveztek, hogy könnyebbé és persze sikeresebbé
tegyék számukra az elhelyezkedést. Az idegen
nyelvi tanfolyam második kurzusa négy csoporttal, több mint száz fő részvételével indult
szeptemberben, amelyet nagy arányban eredményesen el is végeztek a hallgatók.
– Többszörös a túljelentkezés tanfolyamainkra, hiszen sokan ettől remélik, hogy el tudnak helyezkedni. Ez részben igaz is, mivel a
munkáltatók zöménél alapfeltétel az idegen,
főleg az angolnyelv-tudás. Mi pedig korosztálytól függetlenül igyekszünk ezt a lehetőséget megadni a hozzánk jelentkezőknek, akkor
is, ha elsőre nem sikerül számukra a vizsga
– nyilatkozta az Újbuda TV stábjának a program felelőse, az Újbuda Prizma ügyvezetője,
Lőrincz Gergely.
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Állásbörze széles kínálattal

Állásbörzét rendeztek az önkormányzat Zsombolyai utcai üléstermében november 29-én. Az állást kínáló cégek számára is ingyenes rendezvényre több mint 40 munkáltató jelentkezett, melyek összesen 1071 munkahelyet hirdettek
meg.

A kapu előtt órákig kígyózott a sor, végül
több mint 800 álláskereső regisztrált a börFeladatunk megzén. Színes paletta várta az állásra pályázóteremteni annak
kat: kerestek fizikai munkásokat és szellemi
a lehetőségét,
dolgozókat, itthoni és külföldi munkavéghogy az újbudaiak
zésre egyaránt. Lehetett jelentkezni csoújbudai cégnél
magoló, gépkezelő, targoncás állásra, de
kapjanak állást.
villamosmérnökire, idegennyelvű adminisztrátorira, irodai, értékesítői munkára,
vagy akár kertésznek is. Németországi munkavégzésre többek között szakácsot, cukrászt, recepcióst, ápolót, festőt, villanyszerelőt vártak. Több alapítvány és nonprofit
szervezet a megváltozott munkaképességűek számára is kínált

Ügyvéddinasztia
Szentimrevárosban
Kerületünk lakója, Adamis Krisztina ügyvédi irodát nyitott Szentimrevárosban november 12-én.
Száz évvel korábban, ugyanezen a napon dédapja, Szánthó Aladár kezdte meg ügyvédi pályafutását.
– Ezzel a gesztussal szerettem volna emléket állítani dédapámnak, aki immár egy négygenerációs
ügyvéddinasztia alapítója, ugyanis két gyermeke közül egy ügyvéd lett, három unokája közül ketten
ma is ezt a hivatást gyakorolják, és három dédunokája szintén a jogi pályát választotta – hangsúlyozta
az ügyvédnő.
A Tarcali utcai házat, amelyben az irodáját megnyitotta, másik dédapja, Márk László építtette a
harmincas évek elején. – A családi iratok közt megtaláltam a házra vonatkozó adásvételi szerződést,
amely jogász szemmel egy kincs. Érdekes összevetni az akkori és a mai jogi terminológiát – lelkendezett Adamis Krisztina.
Ügyvédjelöltként főleg olasz magánszemélyek és cégek jogi ügyeivel foglalkozott, így az új irodában is elsősorban a klasszikus ügyvédi praxist (polgári jog, polgári perek, családjog, munkajog,
ingatlanjog, cégjog) szeretné vinni.

álláslehetőséget, ők a call-centeres munkától kezdve a szoftverfejlesztőn át a konyhai dolgozói, segédápolói, varrónői állásokig
szintén sok lehetőség közül válogathattak. A számos állásajánlat
mellett – munkaügyi szakemberek közreműködésével – álláskeresési, munkajogi tanácsadással, valamint információs segítségnyújtással is várták az érdeklődőket.
– Fontos, hogy minél több ember vissza tudjon térni a munka
világába. Feladatunknak tekintjük, hogy igyekezzünk megteremteni annak a lehetőségét, hogy az újbudaiak újbudai cégnél
kapjanak állást. Ennek nagyon sok előnye van a munkaadó és
munkavállaló számára is. Ehhez is jó eszköz az ilyen állásbörzék
szervezése – mondta el Hoffmann Tamás polgármester.

FŐVÁROSI HÍREK
Folyamatosan frissülő, a várható utazási időt kijelző információs táblákat telepít
a BKK az M1-M7-es autópálya és a 6-os út bevezető szakaszán és kapcsolódó
főútjain. Ezek arról tájékoztatják majd a gépkocsivezetőket, hogy az adott időpontban melyik hídhoz mennyi idő alatt juthatnak el, csökkentve így a forgalmi
dugók kialakulásának lehetőségét, mivel a torlódó útvonalakról és hidakról a
gyorsabb átjutást biztosító átkelők felé terelik majd a forgalmat. A táblákat és a
kapcsolódó háttérrendszert várhatóan az év végéig üzembe helyezik.
Bár a Fővárosi Közgyűlés korábban többször is levette napirendjéről a Vidámpark bezárásáról szóló előterjesztést, végül eldőlt, hogy az intézmény jövő év
szeptember 30-ával szűnik meg a Városligetben, és több lépésben adja át területét a Fővárosi Állat- és Növénykertnek. Az új vidámpark helyszíne még nem
ismert, több kerület is jelezte, szívesen befogadná a szórakoztató komplexumot.
A fővárosi szocialisták javaslatára a közgyűlés kinyilvánította, hogy Budapest
nem tűri, elutasítja a gyűlöletbeszéd minden formáját, és megvédi polgárait a
faji, vallási, etnikai és világnézeti különbségekből táplálkozó gyűlölettől. Az
előterjesztésre csak a háromfős Jobbik-frakció tagjai voksoltak nemmel.
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Ülésezett
a képviselő-testület
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ÜGYFÉLBARÁT

Jövőre nem emelkedik sem az idegenforgalmi, sem a telek-, sem az
építményadó mértéke, döntött november 22-i rendes ülésén a képviselő-testület.

A kerület egy korábbi határozata alapján vállalta, hogy a főváros helyett beszedi
az idegenforgalmi adót. Így, a mintegy 180 millió forintos állami normatívával
kiegészülve, 300 millió forintos bevételre számíthat. A testület mostani ülésén
arról döntött, hogy jövőre nem változtat az idegenforgalmi adó mértékén, de a
telek- és építményadó sem emelkedik.
Az Alkotmánybíróság november 12-i határozatának megfelelően a képviselők
döntöttek a közigazgatási bírsággal sújtható, tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről, illetve az ezzel összefüggő további nyolc önkormányzati rendelet módosításáról is.
Újbuda Önkormányzata még 1999-ben alkotta meg közművelődési rendeletét.
A testület most úgy döntött, hogy a többször módosított rendelet további foltozgatása helyett a korábbi alapelvek megtartása mellett egy új rendeletet alkot.

A képviselő-testület – Ludányi Attila képviselő javaslatára – a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány 300 ezer forintos támogatását is megszavazta. Az
összeggel a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tetőszerkezetének javításához kívánnak hozzájárulni. Hoffmann Tamás javaslatát is
támogatták a városatyák, mely szerint a polgármester az I. félévi – háromhavi
illetményének megfelelő összegű – céljutalmáról lemond, és abból két óvodai
alapítványt támogat.

Megvalósulhat a gyermek-egészségügyi központ
Lapzártánk után, november 30-án reggel rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. A napirenden három pont szerepelt. Elsőként a kerület jövő évi költségvetési koncepciójáról tárgyaltak, melynek célja a 2013. évi büdzsé megalapozása,
előkészítése. Szintén a következő év költségvetését érintette a második pont,
melyben a testület előzetes kötelezettséget vállalt néhány már elfogadott fejlesztés tervezésének, előkészítésének anyagi támogatására. A megszavazott 61
millió forintból megkezdődhet a gyermek-egészségügyi központ kialakításának,
a Bikás park felújításának, illetve két gyermekfoglalkoztatóval ellátott játszótér
megépítésének tervezése azért, hogy a fejlesztések 2014-re elkészülhessenek.
Végül a testület visszavonta egy korábbi határozatát, mely szerint megszüntetné az Újbudai GAMESZ-t. Mivel a közoktatási intézmények működtetését kerületünkben továbbra is az Önkormányzat látja el, kézenfekvőnek tűnt, hogy
az iskolák technikai dolgozóit (pl. portás, kertész, takarító, fűtő, karbantartó)
a GAMESZ foglalkoztassa tovább. A mostani döntés következményeként jövő
évtől a több mint 300 munkavállaló közalkalmazotti státusa is biztosított marad.

Fejlődik
az e-ügyintézés

Az országban elsőként Újbuda Önkormányzata csatlakozik az E-Közigazgatás
Szabad Szoftver Kompetencia Központ kezdeményezéséhez. Az erről szóló együttműködési megállapodást Bíró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
(KIM) államtitkára és Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere írta alá az önkormányzat üléstermében. Ennek értelmében a XI. kerület több száz dolgozója szabad
szoftverekkel kapcsolatos oktatásban vesz részt.

A közigazgatásban bevezetni
kívánt nyílt forráskódú szoftverekkel nemcsak
sokat spórolhatnak az állami és
önkormányzati
hivatalok, de az
ingyenes programok jóval hatékonyabb
és
biztonságosabb
működést is garantálnak – derült ki a KIM
sajtótájékoztatóján.
Bíró Marcell
elmondta, 200
milliós projekt
indult annak az
Európai Unió által is támogatott
célnak az érdekében, hogy ösztönözzék a hivatalokat a szabad szoftverek alkalmazására.
A Magyary Programban meghatározott a feladat, a szolgáltató közigazgatás kialakítása
ugyanis nem megy az informatikai eszközök fejlesztése nélkül. Az államtitkár az ügy
jelentőségére rávilágítva közölte, a projekt megvalósulásával az ország 2014-re tízéves lemaradást fog behozni. Véleménye szerint a szoftverek bevezetése juttatja majd el a szférát
a várva várt egyablakos ügyintézésig.
Olvassa be
A projekt koordinálásával megbízott Szabad Szoftver Kompetencia Központ egyik fő
telefonjával a
feladata, hogy honosítsa a már közhasználatú szoftvereket, és magyar nyelven is elérQR-kódot, és
hetővé tegye azt a közigazgatási szervek számára. Fekete Gábor közigazgatásért felelős
nézze meg a
helyettes államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a szabadon átvehető, ingyenes szoftvideónkat!
verek jelentős költségmegtakarítást eredményezhetnek. – München városa például, amely
már régóta kizárólag szabad szoftverekkel dolgozik, évente 10 millió eurót takarít meg – emelte
ki az államtitkár, aki szerint az informatikai reform legnagyobb haszna mégsem ez. – Az archiválhatóság, valamint a számítógépes rendszerek közötti átjárhatóság, az interoperabilitás miatt
elengedhetetlen bevezetni a szabad szoftvereket, hiszen a közigazgatásban 20 év múlva is meg
kell tudnunk nyitni az adott fájlt – tette hozzá Fekete Gábor.

KÖZBIZTONSÁG

Gépjármű-felderítési akció
A polgárőrséggel együttműködve összevont gépjármű-felderítési akciót tartott november 17-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség.

A rendőrök és polgárőrök közösen láttak el szolgálatot, mely során fokozottan ellenőrizték a forgalomban részt vevő gépjárműveket, és szűrték ki a körözött vagy forgalomból kivont autókat. Az akció
során mintegy 25 ezer gépjárművet ellenőriztek, 106 esetben történt rendőri intézkedés. Egy esetben
szándékos bűncselekmény elkövetőjét érték tetten, akit előállítottak az intézkedő rendőrök.
Az akcióban a Lágymányosi Polgárőrség is részt vett, online rendszámfelismerő rendszerükkel a
7-es főút XI. kerületi szakaszán mintegy 1500 kocsi ellenőrzése történt meg.

HASZONKULCS
Mami, a cégvezető
Nőként visszatalálni a munkaerőpiacra nem könnyű feladat, gyakran csak egy módon lehetséges: saját vállalkozás indításával. Ráadásul a hölgyek nem is annyira biztonsági játékosok, mint
gondolnánk, egyre többen döntenek úgy, hogy belevágnak. A női szemlélet, problémaérzékenység pedig az üzletben is jó tanácsadó lehet.

Az elmúlt két évtized nagyon sok lehetőséget hozott az internet- és mobileszközök elterjedésével.
Sokkal több munkát lehet elvégezni otthonról, ráadásul minőségi színvonalon. Mivel 2–3 gyermek
után még a csemetékhez kötődő logisztikai feladatok megszervezése is komoly kihívás, sokan nem tudják összeegyeztetni a 9–10 órás
munkaidőt a családi feladatokkal. Így sok anyuka számára vált kézenfekvővé, hogy az interneten keresztül tegye hasznossá tudását, esetleg
Olvassa be
webáruházat nyisson az általa készített termékek számára.
telefonjával a
A kreatív ötleteknek még a jelenlegi válságos korszak sem
QR-kódot, és
szabhat
határt. Egy jó gondolat, egy jól felismert piaci igény,
nézze meg a
és persze a kitartás, meghozza az eredményt. A világháló naműsort!
A Haszonkulcs
gyon jó plattform, hogy ne csak közvetlen környezetünkből
korábbi
műsorai
szerezzünk vásárlókat, ügyfeleket, hanem az egész országból, vagy
megtekinthetők
a
akár az országhatáron túlról is. Az internetes vásárlás és a közösségi
www.ujbudamedia.hu
oldalak adta marketingeszközök hatalmas lehetőséget rejtenek. Ráoldalon.
adásul nem kerülnek semmibe. A Haszonkulcs Cukorkalap című adásában egy négygyermekes anyuka otthonról indult vállalkozása példáján keresztül mutatjuk be az ezzel járó kihívásokat és sikereket.
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Az aktív időskor
és a közművelődés

EMBERKÖZEL

Bontsuk le
a falakat

Rendhagyó fényképkiállítás látható a Móricz Zsigmond
körtéri metróépítés palánkjain december 8-áig. Varga
Imre koncertfotóin a Nemadomfel Együttes tagjai szerepelnek sztárfellépőkkel: Kiss Tiborral, Varga Lívius�szal, Lovasi Andrással, Hobóval és más zenészekkel.

A fotótárlat célja kettős: egyfelől, hogy a december 3-i
Fogyatékos Emberek Világnapja felé közeledve felhívja a figyelmet a fogyatékos és ép emberek közötti
Olvassa be
telefonjával a
kommunikáció, együttműködés és elfogadás szükséQR-kódot, és
gességére, másfelől, hogy bemutassa a Jobb Velünk a
nézze meg a
Világ! jótékonysági rendezvénysorozat elmúlt öt évévideónkat!
nek varázslatos pillanatait képekben.
Eddig több mint húszezren vettek részt a koncerteken, és a
sérült és ép zenészek közös színpadi munkájának és gyűjtésének eredményeként közel 40 millió forint adomány gyűlt ös�sze.Ezzel, már most több száz hátrányos helyzetben élő emberen tudtak segíteni. Többek között megújult a Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc
Alapítvány által működtetett csíksomlyói árvaház, felépült és
elindult Szendrőládon a Nemadomfel-ház, valamint megkezdődött az első passzívházként üzemelő közintézmény építése
Óbudán. A 2012-es Jobb Velünk a Világ! rendezvény bevételeit
egy újbudai önsegítő közösségi otthon megépítésére fordítják.
– Számomra jelképes üzenete van annak, hogy a metróépítés ideiglenes paravánjain kerültek kiállításra a képek. Ezt a
falat hamarosan lebontják, és remélem, hogy a fotókiállítás is
hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékos és az egészséges emberek
közötti falat közösen bontsuk le – mondta el Varga Imre fotográfus.

Ezzel a címmel rendeztek szakmai konferenciát
Újbudán, ahol többek között kerületünk idősügyi
referense, Toldi Tamás is
előadást tartott arról, mit
tehet egy önkormányzat
azért, hogy méltó időskort élhessenek az ott
élők. A referens előadásában részletesen kifejtette, hogy városrészünk
idősügyi programja mitől vált országos szinten
is példaértékűvé, majd
a program számos fontos elemét osztotta meg
a közönséggel, amely
sorai között jelen voltak
azok az újbudai önkéntesek is, akik abban segítenek,
hogy minél több idős emberhez eljussanak a 60+ program legalapveAz időseknek
tőbb információi és hírei. Sőt, maguk
szervezett eseméis folyamatosan szerveznek újabb és
nyek célja, hogy
újabb idősbarát eseményeket, közműsokszínű programokkal aktivivelődést szolgáló rendezvényt. Toldi
zálják az ötven
Tamás részletesen beszámolt a 60+
felettieket.
kedvezménykártya sikeréről is.
A 2012-es év az aktív idősödés és a
nemzedékek közötti szolidaritás európai éve, amely a
tevékeny időskorral kapcsolatos kérdésekre szeretné
felhívni a figyelmet, és megtalálni a válaszokat. Az
ország számos intézményében indultak el követésre, illetve átvételre méltó kezdeményezések, ezekből
a jó példákból, gyakorlatokból többet is bemutattak
a FMH-ban rendezett konferencián, amelyen a Tempus Közalapítvány, a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus, a Szociális Innováció
Alapítvány, valamint a Zsigmond Király Főiskola

FELHÍVÁS
Újbuda kíváló sportolója és edzője
Újbuda Önkormányzata a kerületi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 36/2012./VI. 6./ XI.ÖK sz.
rendelet értelmében “Újbuda kiváló sportolója, illetve “Újbuda kiváló edzője” kitüntetések
adományozására
A kitüntetések olyan személyeknek adományozhatók, akik 2011. évben hazai és nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő helyezést értek el XI. kerületben lakó vagy kerületi
sportegyesületben versenyző sportolóként;
továbbá olyan személyeknek, akik utánpótlásnevelésben, a sportolók versenyekre történő
felkészítésében kiemelkedő és példamutató
munkát végeznek XI. kerületben lakó vagy

kerületi egyesületben tevékenykedő edző-,
sportszakemberként.
Részletekért kattintson a www.ujbuda.hu
weboldalra.
A kitüntetési javaslatot a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság sportmunkatársainak
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41. félemelet
30., tel: 372-3482) személyesen, 2012. december 28-ig lehet benyújtani, vagy postai
úton 2012. december 31., hétfőig küldhető
be az önkormányzat címére (1113 Budapest,
Bocskai út 39-41.) .
A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda kiváló sportolója” vagy „Újbuda kiváló edzője”.
A kitüntetések adományozásáról a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület dönt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újbuda Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázatot
hirdet a XI. ker., Egry J. u. 3–11. (Stoczek u. 21.) szám alatt
elhelyezkedő, 4126/12 hrsz.-ú, 8299 m2 alapterületű, kivett általános iskola megnevezésű, 3581 m2 nagyságú nem
lakás céljára szolgáló épületrész és a hozzátartozó 3485 m2
nagyságú telekterület bérbeadására.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. december 17. (hétfő) 12 óra

2012. december 5.

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető 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 a 3811312-es, a 381-1311-es és a 372-4655-ös telefonszámon
kapható.

Geroedukációs Kutatóközpont képviselői számoltak
be tapasztalataikról, kutatásaik eredményéről.
A konferencia szervezője, Zánki-Tóth Enikő előadásában az FMH időseknek szervezett eseményeinek
sikeréről beszélt, amelyek célja, hogy sokszínű programokkal aktivizálják az ötven felettieket és közösségeket építsenek.
Kiss Gábor, a Budapesti Művelődési Központ (BMK)
koordinációs és fejlesztési osztályvezetője pedig az intézmény intergenerációs programjainak fejlődéstörténetét tárta a hallgatóság elé.
A közművelődési, művészeti, illetve szórakoztató
rendezvények célcsoportja is sok esetben a szépkorúak,
de az amatőr művészeti közösségek, szakkörök, illetve
a felnőttképzés területén is egyre több tevékenységbe
vonják be ezt a korosztályt. Mind a közművelődési,
mind a felnőttképzési szakterület hamar felismerte,
hogy az időskori elidegenedés ellen legtöbbet az aktivitás növelésével, az információs társadalomtól való
leszakadás elleni küzdelemmel tehetünk.

Semjén Zsolt
Budafok-Tétényben
A Fidesz–KDNP által elindított Országjárás elnevezésű fórum budafok-tétényi
rendezvényén Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes tartott
politikai helyzetértékelést.

Németh Zoltán országgyűlési képviselő, a Fidesz 18. választókerületi elnöke vitaindítóként elmondta: az IMF és az Európai Unió
szégyenpadról kínpadra ültette
Magyarországot. A szégyenpadot
még értjük, hiszen azt az előző
nyolc év miatt szabták ki ránk, hiszen a Gyurcsány-, illetve Bajnaikormány soha nem tudta három
százalék alatt tartani a hiányt, de
a kínpadot már nem értjük. Annál is inkább nem értjük, mivel egy sor olyan intézkedést hoztunk, mellyel
7,5-ről 3 százalék alá csökkentettük az államháztartási
hiányt, és az államadósságot is lefaragtuk.
A miniszterelnök-helyettes Németh Zoltán vitaindítójára válaszolva kijelentette: az IMF kettős mércét
alkalmaz velünk szemben. – Törekszünk a megállapodásra, de rossz megállapodást nem kötünk – hangsúlyozta Semjén Zsolt, aki fontosnak tartotta elmondani,
hogy csupán készenléti hitelre van szükségünk, amit a
befektetői bizalom erősítése végett vennénk fel.

A miniszterelnök-helyettes a Promontor televíziónak
adott interjújában az őt ért plágiumváddal kapcsolatban leszögezte: – A balliberális oldal velejéig aljas támadása volt plágiumgyanúba keverni engem. Ahogy
előtártam bizonyítékaimat, minden vádjuk kártyavárként omlott össze. A politikus még hozzátette: – Lényegében még örülhetek is neki, hiszen a diplomamunkáknak nem éppen nagy az olvasótábora, viszont
most ezrek és ezrek olvasták el azt, amibe annak idején
óriási munkát fektettem.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újbuda Önkormányzata egyfordulós pályázat útján felajánlja
bérbevételre alábbi ingatlanát:
Az ingatlan jellemzői:
A Budapest, XI. kerület, Hamzsabégi út 2854/8 hrsz.-ú, 9262 m2 alapterületű ingatlan 700 m2 és 440 m2 nagyságú része autóbemutató telephelyként volt bérbe adva. A 700 m2 alapterületű ingatlanon egy 10-15 m2 alapterületű irodahelyiségként funkcionáló felépítmény áll. A 440 m2
nagyságú rész jelenleg üres. Az elvárt bérleti díj: 456 Ft/m2/hó.
A bérleti jogviszony időtartama: 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig, mely szerződéses jogviszony évente meghosszabbítható mindaddig, míg az ingatlan végleges hasznosításra kerül, azaz a Hamzsabégi út szélesítése elkezdődik.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. december 14. ( péntek ) déli 12 óra
A pályázatokat Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére
levélben, vagy személyesen, a Budapest XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a
381-1309 telefonon kapható.
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Megnyitotta kapuit az
Újbudai Karácsonyi Vásár
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125 éves a budapesti villamos- és
HÉV-közlekedés
1887. november 28-án indult el az első villamos Budapest utcáin.
A 125. évforduló napján, valamint az azt megelőző hétvégén több
helyszínen nosztalgiajáratok, járműkiállítás és meglepetések várták

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

Forralt bor, sajtkülönlegességek, gyermekprogramok és dzsesszkoncertek várják az érdeklődőket
december 24-éig a Kőrösy József utcában.

– Már harmadik alkalommal szervezzük meg a Karácsonyi Vásárt, és örömmel tapasztalom, hogy évről
évre többen látogatnak el hozzánk. Szeretnénk hagyományt teremteni, és remélem, a finom illatokat árasztó, étel- és italkülönlegességeket kínáló, ajándékoktól
roskadozó standjaink sora kedvelt találkozópontjává
válik a kerületi polgároknak – nyilatkozta az Újbuda

TV stábjának Niederlander Pál, a programsorozat
szervezője.
A november 25-i megnyitón Hoffmann Tamás polgármester családjával közösen gyújtotta meg az ünnepi díszkivilágítást. Az est jó hangulatáról a Don Lázi
együttes gondoskodott, amely karácsonyi dalaival
csalt mosolyt a közönség arcára.

a látogatókat. November 25-én, vasárnap a Széll Kálmán téren egyszerre lehetett megtekinteni a villamosok színe-javát. A 4-es villamos vonalára kigördültek a remizekből a régi favázas szerelvények
és a ma is közlekedő járművek, de bemutatkozott a frissen felújított
106 éves, 2624-es pályaszámú G típusú motorkocsi is. Lehetőség
nyílt arra is, hogy a járműveket kívül-belül bárki megnézhesse.

Színtelen, szagtalan gyilkos a lakásban
Szén-monoxid-mérgezéses halálesetek sora borzolja a kedélyeket a fővárosban, legutóbb egy tizenéves lány esett áldozatul az alattomos gázszivárgásnak. A színtelen, szagtalan légnemű anyag 1
térfogat százalékos koncentrációban is képes megölni egy embert, öt percig tartó belélegzése már
végzetes lehet.

Idén november 10-éig Budapesten több
mint száz szén-monoxid-mérgezéses
esethez kellett kivonulniuk a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóinak, melyek során 53 felnőtt és 22
gyermek szenvedett mérgezést, négyen
pedig életüket vesztették. A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb
háztartási baleset, amelyet legtöbbször
a nem megfelelő műszaki állapotú,
vagy a helytelenül használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló,
gázsütő vagy kazán okoz. Ha a szénvegyületek tökéletlen égése során kép-

ződő gáz a lakótérbe kerül, megmérgezi az ott lévőket. Belélegezve a
tüdőn át a vérbe jut, ahol megakadályozza az oxigénfelvételt.
Szabó Bálint kerületi tűzoltó főhadnagy arra hívta fel a figyelmet,
legyünk óvatosak már az elsődleges tünetek megjelenésekor. Így ha
fejfájást, hányingert, gyengeséget, levertséget, netán látás- és hallászavarokat is észlelünk, azonnal szellőztessünk, és zárjunk el minden
gázkészüléket a lakásban. A másodlagos tünet, azaz az egy-két perccel
később beálló eszméletvesztés jelentkezésekor ugyanis már késő lehet.
– A legfontosabb mégis a megelőzés, a fűtési szezon kezdetekor minden gázkészüléket érdemes szakemberrel átvizsgáltatni, és szén-mo
noxid-érzékelőt beszerezni – javasolta a tűzoltó. Ezek a jelzőkészülékek
néhány ezer forintért megvásárolhatók, és már alacsony CO szintnél
riasztanak, 80 decibeles szirénájuk pedig biztosan felébreszti az alvó
embert is.

!

A lépcsőház menekülési útvonal, nem raktár
Ismét változott az országos tűzvédelmi szabályzat, amely enyhíti a lakóházakat érintő rendelkezéseket. Bár éghető anyagok a
menekülési útvonalakon továbbra sem tárolhatók, a biciklik és virágok elhelyezése bizonyos esetekben megengedett.

A belügyminisztériumi rendelettel kiadott
Országos Tűzvédelmi Szabályzat 575. § (4)
bekezdése értelmében lakóépületek közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyag akkor
tárolható, illetve éghető burkolat abban az
esetben helyezhető el, ha azt a tűzvédelmi
hatóság engedélyezte. Erre csak akkor van le-

hetőség, ha továbbra is biztosítva marad a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség. Nem
adható ki az engedély, ha az elhelyezni kívánt
tárgy tárolásra szolgál, tüzet idézhet elő (pl.
hűtőszekrény), illetve nehezíti a tűzvédelmi
berendezések, kezelőszerkezetek észlelését,
működtetését, elmozdulása akadályozná a

kiürítést, a tűzoltói beavatkozást. A mentést,
hő- és füstelvezetést, légutánpótlást biztosító
nyílászárók megközelítését legalább egy méter szélességben biztosítani kell, ezekben az
épületrészekben tárolásra nincsen lehetőség.

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2012. november 26-án
megnyílt a 1114 Budapest,
Ulászló utca 32–36. szám
alatti felnőtt háziorvosi rendelő, emiatt a háziorvosi rendelési helyekben az alábbi
változások következtek be:
1117 Budapest, Szerémi sor
4. szám alatt rendel:
Dr. Horváth Erzsébet
Dr. Bodrogi Attila
1114 Budapest, Ulászló utca
32–36. szám alatt rendel:
Dr. Ablonczy Dalma
Dr. Orosz Sándor
Dr. Poór László
Dr. Ördög Sándor
Dr. Goda Emese
Dr. Borvendég János
Dr. Esztári Sándor
Dr. Tokodi György
A 1114 Budapest, Bartók
Béla út 61. szám alatt a háziorvosi rendelő megszűnt.

November 25-én megnyitotta kapuit az Újbudai Karácsonyi Vásár
a Kőrösy József utcában (Allee melletti sétálóutca).
A vásár ideje alatt a gasztronómia kedvelőit forralt boros
sátrak, hússütő kunyhó, mézeskalácsház, karácsonyi sütemények és téli teavariációk várják.

A legnagyobb választékú
játékáruházak!
Budaörsön
, Allee,
XI. Nándorfejérvári út. 23-25.

Állítható korcsolya

8990,-

5990,-

12990,-

6990,-

A meghitt karácsonyi hangulat mellett tiroli ruhák, könyvek,
ásványok és egyéb ajándéktárgyak is kaphatók.
Újbuda legifjabb lakói december 6-án személyesen
is találkozhatnak a Mikulással, aki meglepetés-programokkal és ajándékokkal várja a gyermekeket!

Altató és mesemondó
óriás játékok

7569,-

3990,-

www. regiojatek. hu

Az érdeklődők a legfinomabb hazai sajtok és mézek mellett pálinka-, és borkülönlegességeket is kóstolhatnak.

Hercegnős ékszerkészítő

Legyen részese az ünnepi forgatagnak, látogasson el Ön is a Karácsonyi
Vásárra december 24-ig!
A BUDA-HOLD Kft. és a Maribella Trade Kft.
ezúton kíván Önöknek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

FÓKUSZ
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A világosságot várjuk minden nap
A Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal veszi kezdetét
és karácsonyig tart az adventi időszak. Eredete a 4. századig nyúlik vissza, amikor VII. Gergely
pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.
A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken
„kisböjtnek” is nevezték ezt az időszakot.

A katolikus egyházban advent liturgikus színe
a lila, mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és
összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon (gaudete
vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az
egész időszakban dísztelen a templomi oltár,
az orgona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik. Elterjedt szokás az adventi
hétköznapokon hajnali (roráté) misét tartani.
E szertartásokon különös hangsúlyt kap Szűz
Mária tisztelete és a karácsonyi várakozás.
A Szent Család-járás már a 20. század elejéről származó katolikus szokás. A hívek
minden nap más házhoz visznek egy, a Szent
Családot ábrázoló képet, és e képnél imákat
mondanak, majd kisebb szertartásokat mutatnak be. A népszokás arról a bibliai eseményről
emlékezik meg, amikor a gyermekét váró Szűz Mária és Szent Az egész időJózsef Betlehembe érvén szállást szakban dísztekerestek maguknak.
len a templomi
Korábban szokás volt az ad- oltár, az orgona
venti időszakban böjtöt tartani. szerepe pedig az
Az adventi böjti idő alatt tiltot- énekek kíséretéták a zajos mulatságokat és az re korlátozódik.
ünnepélyes házasságkötéseket.
A böjtölés hagyománya a 20. század közepén
tűnt el.

A koszorú története
Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839ben Johann H. Wichern német evangélikus
lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek
közül minden nap eggyel többet gyújtott meg
karácsonyig.
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból
készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus
körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapra
jutót, amely rózsaszín. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg,
minden alkalommal eggyel többet. A világító
gyertyák számának növekedése szimbolizálja
a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya
szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak. Ádám és Éva – mint akiknek
elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
zsidó nép – amelynek megígérte, hogy közülük származik a messiás (remény); Keresztelő
Szent János – aki kihirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez
(szeretet); Szűz Mária – aki megszülte a Fiút
(öröm – rózsaszín gyertya).

a várva várt karácsonyi ajándékok miatt.
Az édesanya ezért érdekes és meglepő
játékot talált ki gyermeke számára: egy
kemény papírlapot huszonnégy részre
osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy
darab csokoládét, majd megengedte, hogy
a gyermek minden este megegyen egyetegyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem
felejtette el édesanyja meglepetését, és
üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy darab csokoládé
vagy cukorka volt elrejtve, és ezek csak a
spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.

Kigyulladtak a karácsony fényei
Forralt bor, sajtkülönlegességek, gyermekprogramok és dzsesszkoncertek várják az érdeklődőket december 24-éig a
Kőrösy József utcában, ahol az ünnepélyes megnyitón, november 25-én Hoffmann Tamás polgármester családjával
közösen gyújtotta meg a karácsonyi díszkivilágítást.

Régi Karácsonyok Díszei
Érdekes hagyományőrzési akciót indított
el Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő és az Összefogás Újbudáért
Egyesület Régi Karácsonyok Díszei címen. A pályázat célja, hogy összegyűjtsék
és megosszák másokkal is a régi karácsonyok meghitt emlékeit, ezért várják olyan
nagyszülők jelentkezését, akik unokájukkal együtt megmutatják legkedvesebb
karácsonyfadíszeik fotóit, és elmesélik a
hozzájuk fűződő személyes emlékeket.

„Előmbe jön...”
– Advent időszaka az év egyik legszebb,
leginkább mélységes ideje – fogalmazott Molnár Sándor, a Budapest-KülsőKelenföld Református Egyházközség
lelkipásztora. – Sok szép forma, klisé
kapcsolódik hozzá: jelek, díszek, stílusok,
színek. Egyszer csak megjelennek ezek a
klisék az utcákon, az otthonok ajtóin, ablakain, és egy időre meghatározzák az emberek gondolkodását, viselkedését: hiszen
advent ideje a karácsonyra való készülés,
a várakozás ideje. A világnak volt már egy
nagy adventje. Azok az évszázadok, amikor a megígért Szabadítót, Jézus Krisztust

Adventi naptár
Az adventi naptár használatának népszokása
1900 körül kezdődött, kialakulása egy német
édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard
már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett

SZERETLEK!

Szertartások és szokások

Magyar Advent Temploma

várta az emberiség. Csodálatos beteljesedése volt ennek a nagy, adventi várakozásnak az első karácsony, a betlehemi bölcső,
Jézus Krisztus születése, majd kereszthalála, feltámadása és mennybemenetele.
Utóbbihoz kapcsolódik egy olyan ígéret,
amelyben egy újabb nagy advent sejlik
fel. Hiszen Jézus elmenetelekor megígérte, hogy visszajön! Ebben a második adventben élünk mi is, ezekben a napokban,
években, évtizedekben, évszázadokban.
Az emberiség egy része újra várja, visszavárja Jézus Krisztust. Az Ő visszajövetele,
megérkezése és ítélete zárja le majd ezt a
világkorszakot.

Legyen időnk
az elcsendesedésre
Blázy Árpád evangélikus lelkész, a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség igazgatója arról beszélt, hogy az adventtel gyakorlatilag az újévet ünnepeljük
keresztény módon. A másik üzenete a karácsonyi várakozás, ez jelképesen visszavezet bennünket az Ószövetségbe, ahogy
évszázadokon keresztül várták Jézust
mint Messiást – ennek beteljesedésére
emlékezünk, Krisztusban megjött a megígért megváltó. A harmadik üzenete, hogy
örök adventben vagyunk, hiszen Krisztus
azóta végzi a maga munkáját itt, a mi világunkban. Az a feladatunk, hogy hirdessük
az embereknek: Krisztussal ma is közösségre lehet lépni. Az advent gyakorlatilag
egy örök dolog. A negyedik üzenete az eljövendő advent, az örök életnek a remény-

Ön hogyan készül a karácsonyra, az adventi időszakra?
Gabriella: – Minden évben igyekszünk megoldani,
hogy legyen egy szép adventi koszorúnk az asztalon. Csak az alapokat vesszük meg, utána saját kezűleg díszítjük, mert nem szeretjük a giccseset. Mi
az egyszerű, természetes dolgokat kedveljük ebben
az időszakban. Az adventi estéken mindig együtt
van a család, és közösen gyújtjuk meg a gyertyákat
hétről hétre.
Tamás: – A mi koszorúnk a hagyományos lila és
rózsaszín helyett idén szép narancssárga. Ebben a
várakozással teli időszakban számunkra a nyugalom a legfontosabb. Együtt vagyunk és szeretjük
egymást.

Beatrix és unokája, Csenge: – Minden évben advent első
hetében kezdjük a karácsonyi készülődést. Az unokáimmal
közösen csinálunk koszorút, mert nagyon jó a kézügyességük, és együtt sokkal izgalmasabb elkészíteni, mintha megvásárolnánk. Ahogy pedig egyre több gyertyát gyújtunk meg
az adventi koszorúnkon, úgy izgulnak mindinkább a kicsik
is, mert már most nagyon várják a szentestét.
Vali: – Nálam az egész advent a várakozásról, készülődésről
szól. Segítek, ahol csak tudok, süteményt sütök a szomszédomnak, a környékbeli gyerekeknek is készítek apró
falatokat. Rendszeresen járok templomba, most vasárnap is
a Szent Angyalok Plébániában voltam. Viszont a szentestét
már hosszú évek óta Mátraházán töltöm, ott van egy kápolna, az jelenti nekem a testi-lelki megújulást.

sége, amit szintén várunk, hogy Krisztus
majd egykor a világ végén újra eljön, és új
földet és új eget fog teremteni.
Az advent aktualitása, hogy annak ellenére, hogy nagy izgalomban vagyunk és
készülődünk a karácsonyra, tudjunk időt
szakítani a megállásra, tudjunk időt szakítani Istenre. Ne csak arról szóljon az advent, hogy sürgünk-forgunk az ajándékok
beszerzése érdekében, és hogy minden a
helyére kerüljön karácsonyra. Természetesen meg kell tenni mindezt, de akkor
lesz igazán teljes az ünnep, ha Istennel
együtt készülünk a karácsonyra, és marad
időnk a meg-megállásra, elcsendesedésre.
Ugyanakkor az adventi időszak egy bűnbánati periódus is. Az oltár terítője lila színű, ami a bűnbánat jele, és fontos, hogy
ezzel kezdjük az évet. Az Isten elé állással
megköszönjük a mögöttünk lévő esztendőt, és kérjük Isten további vezetését, bocsánatát, oltalmát.

Ne engedjük kiszolgáltatni
magunkat a körülményeknek
– A katolikus hagyományok négy adventi vasárnappal és a hajnali szentmisékkel
készítik elő a híveket karácsony ünnepére – kezdte beszélgetésünket a Gazdagréti
Szent Angyalok Plébániáról Szederkényi
Károly atya. – Jézus úgy mutatkozott be
az embereknek, hogy Én a világ világossága vagyok, aki engem követ, nem jár
sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Adventnek eszmeileg három
üzenete, három vetülete van. Az időben a
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A Gyermekekért XI. Közhasznú Alapitvány ismét megrendezi karitativ, gyüjtő akcióját, az
ÚJBUDAI MIKULÁSGYÁRAT december 5., 6., 7., szerda, csütörtök, péntek 10–18 óra között,
december 8. szombat 8–12 óráig a Tétényi úti üzletközpont területén.

múlt, a jelen és a jövő. A múltban az emberiség a bűn és a reménytelenség sötétségében
várta a megváltó érkezését, és készült erre a
választott nép, Izrael népe is. Ezt a történelmi várakozást éljük át a jövőre vonatkozóan

Jézus Krisztus második eljövetelét
várva, amely az evangélium tanítása
szerint a világ végét is jelenti. Jézus azt mondta erről: „nem tudjátok
sem a napot, sem az órát”. Mi pedig
nem fogadunk el semmilyen konkrét
időpontot, amit esetleg mostanában
emlegetnek a világvége bekövetkezésére. Dolgunk a mindenkori készenlét a jó cselekedetekkel, a tiszta
élettel, a jóra való törekvéssel, ez a
készenlét jellemzi a keresztény ember életét. A jelenben pedig készülünk a konkrét karácsonyra, mert
hiszen most is eljön Jézus.
Szintén benne van az evangéliumban, hogy Jézus Krisztus azonosítja
magát az embertársakkal. Bármi jót
teszünk, vagy akár rosszat, esetleg,
amit elmulasztunk, mind-mind Jézusra vonatkoztatva tesszük, tehát
mindent Jézusnak teszünk ilyen értelemben. Jézus azt mondta, hogyha
a nevében többen összegyűlünk, akkor Ő ott lesz közöttünk.
Az üzenetem pedig az lenne mindenki számára: hívőknek, esetlegesen nem hívőknek, vagy keresőknek egyaránt, hogy ne engedjük
kiszolgáltatni magunkat a körülményeknek. Ez
a világosság és
Dolgunk a mindensötétség harcát
kori készenlét a jó
érzékelteti szácselekedetekkel, a
munkra, hiszen a
tiszta élettel. Ez a
készenlét jellemzi a világosságot várkeresztény ember
juk mindennapjaéletét.
ink sokszor borús
vagy reménytelen helyzeteiben. Ne engedjük, hogy
külső körülmények alakítsanak
minket, mert annak az embernek
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Csokis naptár

– Számításaim szerint még tizennyolc, az adventi naptárod
szerint már csak három nap van karácsonyig.

van világosság az életében, még ha
az időjárás vagy a természeti évszaknak megfelelő sötét is van, aki
megtalálja a lelki világosságot. Az
ember a hitével, bizalmával, jóakaratával meg tudja teremteni a belső
világosságot magában, hogy ne a
külső körülmények irányítsák, és ne
azt sugározza a környezete felé.

Várakozás és adakozás
Karácsony közeledtével egyre többet gondolkodunk azon, mivel szerezhetünk örömet szeretteinknek,
de vajon eszünkbe jut-e azokon segíteni, akik jelképes ajándékok helyett valódi segítségre szorulnak? A
Vöröskereszt idén is minden követ
megmozgat, hogy a nélkülözőknek
is szép karácsonyuk lehessen.
Nagy Tibor, a Vöröskereszt kerüle-

ti szervezetének vezetője elmondta,
ez évben is hatalmas méretű gyűjtést
szervez a Mikulásgyár, de a szervezet más úton is igyekszik adományokat gyűjteni. Decemberben például hipermarketekben szerveznek
akciót, mely során a vásárlók eg�gyel több tartós élelmiszert tehetnek
a kosarukba, amivel a rászorulókat
segíthetik. A vezető szerint az ünnepek tájékán szerencsére megnő
az adakozási kedv, de sajnos évről
évre bővül a rászorulók száma is. –
Korábban alig találkoztunk fiatalokkal a rászorulók között, többnyire
középkorúak és nyugdíjasok vették
igénybe a segítséget. Az elmúlt két
évben viszont rengeteg harmincas
családos párral találkozunk az adományosztásoknál – mondta el Nagy
Tibor.
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Az érszűkület az élet

is beszűkíti

Bár egyre többet hallunk arról, hogy egészségünk megőrzése céljából milyen sok múlik önmagunkon, ennek ellenére változatlanul minden második ember túlsúlyos vagy éppen elhízott, dohányzik, keveset mozog, kiegyensúlyozatlanul táplálkozik, tartós stressz alatt él. Az
ilyen életstílus számos súlyos betegséget okozhat, mint a magas vérnyomás, magas koleszterin, cukorbetegség. A vérből a káros anyagokat
szállító részecskék az érfal belső szerkezetébe
rakódnak, melynek következtében az érfal
megvastagodik, elveszti rugalmasságát, merevvé, keménnyé válik. Később a megvastagodások akár körkörösen is szűkítik az ér belső
átmérőjét. Az érelmeszesedés, az érszűkület
korunk népbetegsége, amely az egész testet
érintheti. Hazánkban ez a betegségcsoport
vezető haláloknak számít. Nagyobb fokú érszűkület esetén már egy kisebb vérrög is érelzáródást okozhat. Mivel az érelmeszesedés, az
érszűkület az egész érrendszert érintheti, így
attól függően, hogy hol jelentkeznek, a tünetei különböző betegségtípusokra osztották fel
e megbetegedéseket, úgymint a szív, az agyi
artériák megbetegedései, a has és a medence
artériáinak és a végtagok (főképp a láb) artériáinak megbetegedései. Az érszűkület mintegy
fele az alsó végtagon jelentkezik. A lábakon
jelentkező érszűkület tünetei: lábszáron hideg
érzet, görcsök, zsibbadás. A beteg mozgását is
jelentősen korlátozza. Szomorú végső kimenetele az érszűkületnek a végtag csonkolása (am-

tora többek között a
Az érszűkület rizikófak , a dohányzás és a
ség
teg
túlsúly, a cukorbe
magas vérnyomás

putációja). Az érszűkület
ma népbetegség, a halálozás 55 százaléka érbetegségre, és annak következményeire
vezethető vissza, mindannyian veszélyeztetve
lehetünk, ezért rendkívül fontos az időben
történő felismerése. Egy gyors szűrővizsgálattal még idejében megállítható a betegség
elhatalmasodása. A betegek 80 százalékánál lehetséges a folyamat előrehaladásának
lassítása. Sajnos a számok riasztóak: jelenleg
Magyarországon egy kezelt érszűkületes betegre 4 tünetmentes érbeteg jut. Felismerés
és kezelés nélkül a betegek közel egyharmada öt éven belül meghal. Évente pedig 10-12
ezer amputáció történik. Az állapotjavulás
csak időleges, és az érsebészet is csak a műthető nagyságú ereket tudja pótolni, kicserélni,
de a hajszálerek elváltozásaival nem tud eredményesen foglalkozni. Ebből következik, hogy
ilyenkor az egyik legtragikusabb állapot következik be: amputálni kell a megbetegedett végtagot. Nagy segítséget jelent az infra, ultra és
hallható hanghullámot kibocsájtó NashwanParasound készülék, amely rugalmassá teszi
az ér falát, és a beszűkült, elzáródott érszakasz
környékén mellékerek képzésére serkenti a
szervezetet. A panaszok csökkenéséhez, megszűnéséhez mindössze 20 kezelésre van szükség. A kezelést műszeres állapotfelmérés előzi
meg, melyet szakorvos végez dopplerrel. A
kúra végén ismételt vizsgálat történik.

A Karácsony közeledtével lepje meg magát
vagy szeretteit! Az akció keretén belül
mindazoknak, akik elkezdik a kezelést az
e havi kezelendő csoporttal Budapest, XI,
XIV, XV, XVII. és XXIII. kerületében található
rendelőben, 30.000 Forint kedvezményt
biztosítunk a kúra árából. Az akció keretén
belül a vizsgálat 3000 Forint. Azon betegek
részére, akik részt vesznek a kúrán, jár
egy ingyenes vizsgálatra jogosító kupon
szerettei részére!
További felvilágosítás:
www.medhungary.com, 06-20/327-6835,
06-30/249-9289, 06-70/620-4121, 0672/551-714
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A szeretet túlcsordulása

KAPCSOLATOK
Az utolsó hívás

Jókai Anna Kossuth-díjas írónőt köszöntötték barátai, pályatársai, tisztelői 80. születésnapja
alkalmából a Gellért Szállóban, november 24-én. Az esemény egyben egy új kötet, A szeretet túlcsordulása – Annáról Annának című könyv bemutatója is volt, melyen beszédet mondott többek
között Balog Zoltán miniszter és Vizi E. Szilveszter akadémikus. A rendezvény házigazdája Tarlós
István főpolgármester volt.

Már jócskán elmúlt éjfél, de még mindig nem tudott elaludni. Ott
ült a nappaliban, a kedvenc foteljében gubbasztott a sötétben, és
a telefonját bámulta. Céges mobil, a legújabb modell, mondhatni csúcskategória, az ára pedig ennek megfelelően csillagászati. Sokan irigyelték érte, de a nőt ez nem zavarta, mert sosem
érdekelték a státusszimbólumok. Számára ez a telefon nem volt
más, csupán egy hasznos eszköz a munkájában, amit évek óta
szenvedéllyel végzett. Már közel öt éve a mobil folyton csörgött:
keresték rajta reggel hétkor, este tizenegykor, fogadott hívást a
keresztfia születésnapi zsúrján, olvasott sms-t a horvát tengerparton, a számtalan, azonnali megoldást sürgető beszélgetéseket
pedig mindig ezzel zárta le: nem gond, máris intézem. És zokszó
nélkül mondta le a megbeszélt mozit, adta át barátainak a három
hónapja lefoglalt színházjegyet, halasztott el közös esti borozást
a társaságával.
Kezébe vette a telefont, megnézte a híváslistát. Utoljára, még
kora délután, a főnöke hívta. Azt mondta, mindenképp menjen
fel az irodájába, mielőtt elmegy. Szűkszavú volt, még el sem köszönt, ami furcsa volt a mindig udvarias, barátságos cégvezetőtől.
A nő tudatalattijába befészkelte magát az idegesség, attól kezdve
képtelen volt a feladataira összpontosítani. Lecsukta a laptopját,
felhörpintette az utolsó korty kávét, majd bekopogott a főnökhöz.
Akkor tudta meg, bár elsőre képtelen volt felfogni. Válság, átszervezés, csak kényszermegoldás, nem a munkáddal volt
a baj, értsd meg – magyarázkodott neki a férfi. A nő nem
válaszolt, egyszerűen nem jött ki hang a torkán. A lakáshitelére gondolt, a tömérdek ki nem vett szabadnapra, az elért eredményeire, a kollégáira, akik az évek alatt észrevétlenül a barátai lettek. Úgy érezte, felesleges is beszélnie,
Olvassa be
arra úgy sincsenek szavak, hogy a közös munka ezzel a
telefonjával a
mondattal ért véget: a recepción add le a belépőkártyádat,
QR-kódot, és
holnaptól nem érvényes.
látogassa meg
A telefon nála maradt. – Majd holnap reggel leadom a
a lepesekfeled.
blog.hu oldalt!
portán – gondolta a még mindig szolgálatkész nő, majd
tanácstalanul körbenézett a sötét nappaliban.
Tekintete az adventi koszorúra tévedt. Vasárnap meg kellett volna gyújtani az első gyertyát, de valahogy kiment a fejéből. – Nem
jössz aludni? – bukkant fel ekkor férje a nappaliban. A nő nem
felelt, csak kikapcsolta a telefont, megfogta a férfi kezét, és elindultak a hálóba. Még nem múlt el a fájdalma, mégis, valahol a
szíve mélyén megnyugodott, mert tudta, vannak dolgok, amelyek
többet érnek minden izgalmas projektnél, fontos telefonhívásnál,
és a belépőkártyákkal ellentétben, örökké érvényesek.
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December
5. 18.00 Klasszikus karácsonyi díszek kiállítása.
Kő-Tár-Lat Galéria. Megtekinthető: 2013. január 4-éig.
Őrmezei Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Telefon: 309-007
6. 18.00 Hoffer Ildikó Bojtor Károly-díjas keramikusművész
kiállításának megnyitója. Kiállítást megnyitja: Dvorszky Hedvig
művészettörténész. Budai Klub-Galéria, 1111 Budapest Budafoki út
9–11.
7. 13.00 Kiss Katalin textilművész kiállításának megnyitója. Újbuda
Galéria, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. I. emelet
14. 18.00 20 éves a Rét Galéria – kiállítás-megnyitó. Gazdagréti
Közösségi Ház, 1118 Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253

SZÍNHÁZ

December
5. 15.00 Lúdas Matyi. Karinthy Színház, 1115 Budapest,
Bartók Béla út 130. Telefon: 203-8994
9. 10.30 Télapó karácsonyi rénszarvasa. „Pici” mesebérlet 2. előadása.
Karinthy Színház
15.00 Káva Kulturális Műhely, MU Színház: Gubanc, zártkörű
színházi nevelési program. MU Színház
11. 14.00 Mirkó királyfi – magyar népmese. Fonó Budai Zeneház, 1116
Budapest, Sztregova u. 3. Telefon: 206-5300
13. 10.30 Békeffi István: Janika – Nyilvános főpróba. Karinthy Színház

PÓDIUM

Az Éghajlat Könyvkiadó összegyűjtötte Jókai Anna
barátai: neves művészek, tudósok, közéleti szereplők, politikusok köszöntő sorait, esszéit, festményeit,
grafikáit,
szobrait és más képzőművészeti alkotásait. Az összművészeti
könyv több mint kétszáz ember közös
alkotóerejébéből, ös�szefogásából született
meg. Ugyanez a tolongó, túláradó tömeg jellemezte a rendezvényt,

December
8. 11.00–15.00 Írók a műveik tükrében. Előadók: 11.00
Fülöp Bea – Életbe vágó válaszok (Korszakváltó interjúk
a rákról); 12.00 Bokor Pál – A magyarok Hollywoodban (Nagy
emberek a rivaldafényben és a színfalak mögött); 14.00 Hatala Ágnes
– Emeld a fénybe kapcsolataidat (Önfejlesztés elhatározásból); 15.00
Nemere István – Hatszáztíz felett (Könyvek és álnevek az évtizedek
tükrében). A részvétel ingyenes! Őrmezei Közösségi Ház
12. 17.30 „Rejtekajtón régi házba” a Budapest folyóirat estje:
Eszpresszók Budapesten (1927–1992) – Zeke Gyula író, történész
előadása. Karinthy Frigyes Könyvtár, 1117 Budapest,
Karinthy Frigyes út 11.
13. 18.00 Neoavantgárd fotó Magyarországon, 1965–1984. Előadó:
Jerovetz György, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. Próféta Galéria,
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. Telefon: 06/20/313-2000
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illetve a dedikálást is, amelyen órákig kígyózott a sor.
Ha már szülinap, illik ajándékot is adni. Törley
Mária és még sokan mások is meglepték az írónőt, de
az egyik legkülönlegesebb ajándék mégis Józsa Judit
kerámiaszobra volt, mellyel a Magyarok Nagyasszonyát mintázta meg az irodalom nagyasszonyának. Az
írónő elmondta, életművét már késznek tekinti, de ha
a Jóisten is erőt ad hozzá, még folytatja a munkát. Egy
olyan memoár, vallomásszerű kórtörténet megírására
készül, mely önmagáról, családjáról és az ország változásairól, bizonyos értelemben a politikusokról fog
szólni. Szeretne egy olyan képet hagyni az utókornak,
amelyről legalább ő azt gondolja, hogy reális és hiteles, és a jövőben talán lehet okulni belőle.

Harmatozzatok egek onnan felülről…
Advent! Gyermekkoromban ez egyet jelentett a templomba járással, hiszen advent első vasárnapjától karácsony első napjáig a minden nap hajnalban tartott szentmise Szűz Mária tiszteletére és
Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére adott alkalmat.

Emlékszem, csodálatos érzés volt még pirkadat előtt
felkelni, és édesanyámmal kézen fogva a havas fenyőfák alatt a roráté misére menni. És nemcsak ketten
sétáltunk a hajnali sötétben, hanem sorra nyíltak a kapuk, és csendben csatlakoztak hozzánk a falubeliek.
Semmi sem világított, csak az útszéli villanyoszlopok
közül minden ötödik. Még most is érzem azt a megnyugtató érzést, amikor a „leheletlátszó” hidegből –
így neveztem akkoriban a téli hideget – a meleg templomba érkeztünk. A templom sötét volt, ösztönszerűen
találtuk meg a padokat. Akkoriban nem értettem, miért nem kapcsolta fel a villanyt senki. Idővel viszont
rájöttem, hogy a roráténak pontosan ez a lényege. A
pap is emlékezetből mondta a szentmise liturgikus
szövegét. Nincsen világítás, csupán a szentmise kezdetén meggyújtott adventi koszorú fénye. Az első hajnalon még gyenge fényt árasztott az első gyertya, de
ahogy eltelt egy hét a második meggyújtott gyertyával
már erősödött, a harmadikkal még jobban, a negyedik
M A G A Z I N
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December
8. 11.00 Tengertánc – Táncköltemény gyerekeknek
és szüleiknek Szalóki Ági dalaival. Jegyár: 1000 Ft.
Művészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Telefon: 555-3001
15. 20.00 Kulcsár Noémi Tellabor: KERT MU Színház, 1117 Budapest,
Kőrösy József utca 17. Telefon: 209-4014
18. Az Ismeretlen Kutatása a Műhely Alapítvány és a MU Színház
szervezésében.

ZENE

December
6. 18.00 Kodály-emlékhangverseny. A belépés ingyenes.
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola,
1112 Budapest, Menyecske utca 2.
11. 19.30 „Születésén Jézusnak...” Adventi és karácsonyi népi énekek
koboz kísérettel. Navratil Andrea és Demeter László (a Kobzos együttes
tagjai) estje. Szent Imre-ház,
1114 Budapest, Himfy utca 9.
16. 11.00 és 15.00 Európa ízei, olasz specialitások: Rossini: A sevillai
borbély – nyitány, Respighi: Róma fenyői, Ennio Morricone: Volt egyszer
egy vadnyugat. Jegyár: 1500 Ft. Művészetek Palotája
17. 11.00 Karácsonyi Concerto, a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola növendékeinek és együtteseinek hangversenye.
Jegyár: 500 Ft. Művészetek Palotája
19. 17.00 Operakarácsony Albertfalvi Közösségi Ház, 1116 Budapest,
Gyékényes utca 45–47. Telefon: 204-6788

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

December
8. 19.00–22.00 Salsa latin táncestek. A belépés ingyenes!
Tranzit Art Café, 1116 Budapest Kosztolányi Dezső tér, a
Bukarest utcában (a volt buszpályaudvar épülete). Telefon: 209-3070
9. 11.00 Gyerektáncház – Szilágysági táncok a Fonó zenekarral.
Jegyár: 1000 Ft. Művészetek Palotája
12. 9.45 és 10.30 Ringató – Zenés foglalkozások kisgyermekeknek.
Jegyár: 1000 Ft (családi jegy). Művészetek Palotája
15. 11.00 „Családi nap a bábok és babák között” –múzeumi vezetés a
kiállításokon gyerekeknek és felnőtteknek, ajándékkészítés, betlehem,
angyalka, díszek, kártyák, füzérek… Részvétel: múzeumi belépővel, két
generációtól ingyenes. Karácsonyi vásár: Ida Bohatta-könyvek, művészeti
ajándéktárgyak és babák nagy választékban. Molnár-C. Pál MűteremMúzeum, 1118 Budapest, Ménesi út 65. Telefon: 06/30/201-1073

gyertya meggyújtásakor pedig egészen világos lett.
Ezt az időszakot a várakozás jellemezte. Meggyújtva egy gyertyát az adventi koszorún, látjuk a növekvő
fényt, mely jelzi, közel van már az az időpont, amikor
az ember találkozik Istennel, a gyermek Jézus által.
Akkoriban ez volt a karácsonyra készülődés.
Ma pedig már egy jó ideje – mondhatni idő előtt –
a plázák hirdetik karácsony közeledtét. A csillogóvillogó díszítések fényáradata és a reklámok csábító
ajánlatai azonban ne feledtessék el velünk az ünnep
igazi lényegét: a szeretetet. Az adventi koszorú első
gyertyájának meggyújtása még kevés fényt ad, de
ahogy hétről hétre imádságos lélekkel meggyújtjuk
a második, a harmadik, majd a negyedik gyertyát is,
kívánom, úgy növekedjen a fény mindenki lelkében,
hogy karácsony estéjén családunk körében nyitottak
legyünk Isten ajándékának fogadására, a Megváltó
Krisztus születésére.
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„A világ más szemmel”
Autizmussal élők műveiből nyílt kiállítás az egyik újbudai bevásárlóközpontban. A látogatók rajzokon, grafikákon,
bőrdíszműveken és kerámiákon keresztül nyerhetnek bepillantást az alkotók különleges világába.

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) az Allee Bevásárlóközponttal együttműködve művészeti alkotópályázatot
hirdetett. Az ünnepélyes eredményhirdetést november 28-án tartották, ezzel egy időben megnyílt
a pályaművekből összeállított
kiállítás is. A szervezők három
kategóriában várták az autizmussal élő személyek, csoportok munkáit: képzőművészet
(rajz, grafika, festmény), iparművészet (bőrdíszmű, textilmű, kerámia) és fotóművészet
(fénykép, számítógépes grafika).
A pályázat célja, hogy művészeti alkotásokon keresztül mutassa be a széles közönség számára, miként látják
az autizmussal élők a világot. A precíz, finoman kidolgozott

műveknek köszönhetően a látogatók közelebb kerülhetnek az
autista emberek zárt világához, és megismerkedhetnek különleges gondolkodásmódjukkal, világlátásukkal.
– Célunk, hogy a többségi társadalom számára is könnyebben érthető és elérhető legyen az autizmussal élők mindennapi élethelyzete, ezzel is segítve közösségi integrációjukat. A
most megjelent rajzok, fotók, grafikák legfontosabb ismérve,
hogy elgondolkodtatják a befogadót. Sok olyan alkotás látható, amely komoly eszméket közvetít, így kijelenthetjük, hogy a
művészet jelen van közöttünk. Köszönjük mindezt az élményt
az alkotóknak! – mondta megnyitóbeszédében Galyas André,
az Allee Bevásárlóközpont centermenedzsere, majd átadta a
szót Dénesné Spitzer Évának, az AOSZ elnökének. – Minden
egyes mű egyedi és rendkívüli, szavak nélkül mesél az autizmussal élők világáról. Fantasztikus érzés látni őket, és a tárlat
révén most több ezer ember élheti át ugyanezt az élményt –
mondta az elnök asszony. A kiállításmegnyitón részt vett Kulka
János színművész is, aki az Esőember színpadi változata óta a
szövetség tiszteletbeli nagykövete.

Ördöggörcs, azaz Djävulskramp
Svédországban megjelenik Karinthy Márton Ördöggörcs című családregénye, melyet részleteiben korábban már
angolra és franciára is lefordítottak.

A svéd lesz az első teljes fordítás, ezzel kiegészül a „Karinthytrilógia”, hiszen Frigyes Utazás a koponyám körül, valamint
Ferenc Epepe című művét régebben már kiadták a skandináv
országban. A sokéves előkészítő munkát követően november
27-én mutatják be a könyvet a stockholmi magyar nagykövetségen, ahol a fordító, Ove Berglund mellett a szerző, Karinthy
Márton is jelen lesz. A bemutatóra meghívást kaptak a svéd
irodalom képviselői, kritikusok, újságírók, valamint a svédor-

szági magyar nyelvű irodalmi élet alakítói is. Karinthy Frigyes
népszerű Svédországban, mert a világhírű Herbert Olivecrona
professzor végezte az írófejedelem agyműtétjét 1936-ban
Stockholmban. Karinthy volt a professzor 1001. páciense, és
Magyarországon ekkor értesült a közvélemény először ilyen
jellegű beavatkozásról, így az önmagában is szenzációnak számított abban a korban.
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Boldog bábok
mosolya
A Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Tavasz
termében Boldog bábok, beszédes babák
címmel nyílt kiállítás.

A tárlat Pirk Jánosné Remsey Ágnes iparművész
saját készítésű színházi bábjait, valamint Olajné
Bíró Aranka és Perlik Tímea különleges gonddal
készített babáit mutatja be. Csillag Éva, a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum vezetője elmondta,
a tárlat különlegessége, hogy valódi színházi bábokat alakítottak át kiállítási darabokká, a porcelánbabákat pedig a művészek saját gyermekeik
és unokáik képmására formálták. A bábok ugyan
nem lehetnek boldogok és a babák sem beszélnek,
élethűségükkel mégis elhitetik ezt az emberekkel,
tette hozzá a múzeum vezetője.

Újra játszott a Balázs Elemér Group

Barátságban a művészettel

Magyarország egyik legnépszerűbb dzsesszzenekara, a Balázs Elemér
Group rendszeresen tart klubkoncerteket a Fonó Budai Zeneházban,
de a Fonogram-díjas együttes nagy sikerrel szerepelt több tekintélyes
európai dzsesszfesztiválon is.

A nyáron 82 éves korában elhunyt Vattay Elemér fotográfusnak állít emléket a Budai
Klub-Galériában nyílt kiállítás, melyet Jelenits István piarista paptanár nyitott meg. A
tárlat képeit és a kísérő Pilinszky-verseket, -szövegeket Dóczy Péter színművész állította
össze.

Legutóbb
egy
New Yorkban élő
magyar
bőgőst,
Norbert Mariust
hívta meg koncertjére a csapat.
Norbert Marius a
Bartók Béla Jazz
Konzervatórium
elvégzése
után
Kölnben
tanult,
majd a Berklee
College of Musicban diplomázott.
Miután 1988-ban
New Yorkba költözött, olyan neves formációkban
játszott, mint a the
Fifth Dimension, a
Melba Moore vagy a Screaming. Sokszor turnézott Amerikában, Európában és
Japánban is. Norbert a bőgőzés mellett zenét szerez és számos zenei kiadvány
producere.
A Balázs Elemér Group kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, amelyeket
a férfi- és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. Zenéjük rendkívül
változatos, ami abból fakad, hogy szívesen kalandoznak például az etno stílusában, és a legkülönbözőbb zenei kultúrákból merítenek inspirációt. Ez érzékelhető az eddig megjelent albumaikon is, hiszen mind a négy teljesen egyedi
hangulatokat ragad meg. A kritikusok szerint ez a fajta elmélyült zene bármilyen
szituációban hallgatható.

– Vattay Elemér számára a barátság nagyon nagy
érték volt. A kiállítás képei is e téma köré szerveződtek. Barátok portréiból és olyan írásokból
készült a válogatás, amelyeket Vattay fotói ihlettek. Kondor Béla, akit szintén barátai között tudhatott, nevezte el hites fotográfusnak – mesélte
Dóczy Péter.
A legmélyebb barátság Pilinszky Jánoshoz fűzte, a költő verset is írt neki a róla készült portré
alá, Agonia christiana címmel. Pilinszky följárt
hozzá beszélgetni, egy ilyen alkalommal látta
meg azt a Fiesoléban készült fotót, amelyen egy
édesanya két lányával esernyő alatt állva néz le
Firenzére. Az, amire letekintenek, nem kivehető
a képen, csak setjhetjük a csodát, amit átélnek.
Pilinszky szavaival: „Az a szép, amit egy halálra ítélt az élete végéig nézni tud a cellájában”.
Pilinszky ragaszkodott ehhez az alkotáshoz, a
falára akasztotta, és élete végéig nézegette.
A kerti székről készült fotót úgy sikerült megörökítenie, hogy Ruttkai Éva felhívta Elemért
azzal: „van itt valami olyan téma a kertemben,

Fegyverek művészi szemmel
A Szatyor Galériában Réthey-Prikkel Tamás: Amerikai Retus című tárlata a terrorelhárításban világszerte használt fegyvereket mutatja be,
méghozzá szuperközeli fotókon keresztül.

A pisztolyok, gépfegyverek és puskák egy régi amerikai retusálási technika által
stilizált szépségű műtárgyakká válnak a képeken, amivel a művész a szeptember
tizenegyedikei World Trade Center elleni támadás óta zajló, világméretű terrorellenes harc visszásságaira hívja fel a figyelmet.
– A fotókon ugyanúgy megszépített fegyvereket láthatunk, mint ahogy a valóságot is kiretusálták a háborúban érdekelt nagyhatalmak. A fegyverkereskedelemben részt vevő országok hiába állnak ki a békéért a nyilvánosság előtt,
valójában közvetve vagy közvetetten támogatják a háborúskodást – mondja a
művész.
Az amerikai retus az airbrush retusálási technikának a magyar fotográfiai szakzsargonban elterjedt elnevezése. A technika lényege a papírképek felületének
szórása porlasztott, megfelelő árnyalatú festékkel, amellyel kijavíthatók, lefedhetők a zavaró részletek. A lefedni nem kívánt részeket sablonnal védik. Az
analóg eljárás használatát a digitális technológia elterjedése teljes mértékben
kiszorította.

ami a te világodhoz illik”. A téli tájban ott felejtett, kissé megviselt szék Pilinszkyt arra ihlette,
hogy az Apofkrifből pár sort mellé írjon: „Sehol
se vagy. Mily üres a világ. Egy kerti szék, egy
kinnfeledt nyugágy”.
– Vattay egyenrangú volt ezekkel a művészekkel, csak egy olyan művésztet gyakorolt, ami akkor még nem művészetként volt elismert, inkább
mesterségként. Ő maga ezt alázatosan hangsúlyozta is, de hát messze van attól, hogy mesterember legyen. Az értő szemmel fotózott művészek művészetét is értette. Olyan módon volt a
barátjuk, hogy az életükbe is beleszólt, mintegy
az élethez értő ember, aki a művész mellett áll.
Aki nemcsak azokat a pillanatokat lesi el, amit
éppen érdemes lefotografálni, hanem a világban
való eligazodásban is segít. Egy hallatlan gazdag kapcsolatrendszer van ezek mögött a képek
mögött. Az életet sűrűn beszövő, éveket átjáró
kapcsolatok és barátságok, amelyek az egyenrangú emberek, alkotók barátságán alapulnak –
mondta el Jelenits István.
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Szellem és lélek –
óvni, építeni
titled-1 1

Műszaki vizsga
2012.05.03.
Eredetiségvizsgálat
ZÖLD SZERVIZ
Cím: Bp. Borszék u. 2.
Bejelentkezés:
Tel.: 1/205-5949
Web: www.muszakivizsga-auto.hu
Nyitva tartás: H-P 8:00-16:00

Szellemi-lelki hétvégét tartott a Szentimrevárosi Egyesület
(SZIE), a Karolina Egyesület és az ez évi rendező Albertfalvi Keresztény Társaskör (AKTK) november közepén. A kétnapos rendezvény mottójaként XVI. Benedek pápa motu proprio kiadott
apostoli levelének címe szolgált (Porta fidei), amellyel meghirdette a Hit évét.
Az esemény fővédnöke, Rétvári Bence államtitkár péntek dél14:33:47

Ünnepi Könyvvásár
az Újbudai Bibliaházban!
Bibliai témájú és az egészséges életmóddal
foglalkozó könyvek, CD-k és DVD-k!
December 16-án és 23-án
(vasárnaponként) 14.00–18.00
December 17 - 20-ig (hétfőtől csütörtökig)
15.00–19.00 (péntek, szombat szünnap)
Cím: XI. Bertalan Lajos utca 21.
(a Móricz Zsigmond körtértől 1
villamosmegállóra a Gellért tér felé)
www.bertalan.kerak.hu

KARÁCSONYI ÁSVÁNY- ÉS ÉKSZERVÁSÁR
A MILLENÁRISON
2012. december 14-15-16. Millenáris Fogadó
1024 Budapest, Fény u. 20-22. • Nyitva: P: 14-19, SZ: 10-19, V: 10-18
Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok,
illetve ezekből készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására. Belépés Ingyenes!
Játszóház • Kígyósimogató • Bonsai Kiállítás
Ezoterikus szolgáltatások (aurafotó, íriszdiagnosztika,
sorselemzés, stb.) • “Egészség-sziget”
+36-70-340-7471 •

www.asvanyborze.eu

után tartott előadást, szombaton pedig többek között Hoffman
Tamás polgármester és Simicskó István államtitkár beszélt arról, mit jelent nekik a lelki egyensúly, mit tehetnek politikusként
azért, hogy az állampolgárok jobban érezzék magukat a hétköznapokban.
Szarka Istvánné, az „Asszonyok a Nemzet Egységéért” mozgalom elnöke azt emelte ki, milyen nagy felelőssége volt a nőknek
a rendszerváltást követő években, és mennyire fontos, hogy ma is
szerepet vállaljanak az ország jövőjének alakításában.
Karacs Ágnes, a Sapientia Főiskola és a Corvinus Egyetem
oktatója, valamint Keresztes Ilona, a Kossuth Rádió műsorveze-

Keresztállítás
s, 3500Ft/db
kasok, 5 kg-o
Konyhakész ka
db
kg-os, 2500Ft/
Tyúkok, 3,5-4
0-60 dkg-os
ák, 5 kg-os (5
cs
ka
áj
m
t
öt
Töm
t/db
májjal), 7500F
csirke,
Rántani való
1750Ft/db

A karácsonyváró adventi időszakban ismét keresztet állít a Jobbik Magyarországért Mozgalom Újbudai Alapszervezete a Móricz Zsigmond körtéren, hogy a bevásárlási lázban felhívja az
emberek figyelmét az ünnep valódi értékére.
Előadó: Csuka Tamás püspök és Dúró Dóra országgyűlési képviselő
Rendezvény helye: Budapest XI., Móricz Zs. körtér
Rendezvény időpontja: 2012. december 2. 16 óra.
Gyertyagyújtás: 2012. december 9., vasárnap 16 óra; december 16., vasárnap 16 óra; december 23., vasárnap 16 óra. Gyújtsunk közösen gyertyát advent minden vasárnapján!
Sok szeretettel és forró teával várjuk Önt is!

NON STOP!
0620/434-1337

Praktikus megoldás

– Drágám, íme, a plafonig ér a karácsonyfa!
www.dekortrend.hu

tője arról beszélgettek, nem szabad elutasítani a médiát, inkább
használni kell azt. A keresztény közösségnek a jelen eszközeivel
kell tudni „eladni” az egyházat, hiszen a tömegkommunikációs
környezet határozza meg a fiatalok mindennapjait, így annak eszközeivel lehet őket leghatékonyabban megszólítani.
Kerényi Lajos plébános atya meglepően szórakoztató előadásában azt hangsúlyozta, nem szabad búsnak, elkeseredettnek
lennünk. Újra fel kell
fedezzük magunkban a
hit gyógyító erejét, hogy
a kereszténység talpra
állíthassa a megtépázott
társadalmat.
Csillag Péter és Csillag Éva – a Molnár-C.
Pál-hagyaték gondozásáért kitüntetett művész
házaspár – az életüket
és hitüket meghatározó
történeteket meséltek a
hallgatóságnak. Elmondták, milyen fontos, hogy
házastársakként rengeteg
közös élmény birtokosai,
illetve hogy halva született gyermekük nem a
fájdalom forrása, mert
életük részévé tették, így
olyan, mintha velük lenne.
Kállay Emil atya, aki a
záró szentmisét is tartotta, egy nyolcgyerekes házaspárt, Czifra Andrást és
Koronczai Gyöngyit hívta meg beszélgetni, akik
egészen más családi gyökerekkel rendelkeznek. András vallásos,
míg Gyöngyi ateista szülők gyermekeként nőtt fel. Mind a szülők, mind a házaspár nyitottsága kellett ahhoz, hogy a nagy kulturális különbségeket át tudják hidalni, és nagycsaládos szülőkké
váljanak.
Emil atya zárszavában kiemelte, szükség van a közösségekre,
különösen a keresztény közösségekre, mert azok nélkül könnyen
egyedül maradhatunk gondjainkban; a fiatal házasoknak is szükségük van arra, hogy hasonló gondokkal küzdő kortársaikkal meg
tudják beszélni a problémáikat és lássák, nem feltétlenül egyedi
helyzet az övék.

Zeneiskolák a népzene tükrében
Advent első vasárnapján a népzenéé és a népdalé volt a főszerep a
Budapesti Művelődési Központban megrendezett ifjúsági népzenei
művészeti találkozón. A színpadon a zenei és művészeti iskolák,
többek között a Weiner Leó tehetséges diákjai mutatták be énekes
és hangszeres tudásukat. A 15. alkalommal megrendezett találkozó
célja, hogy a diákok a dallamokon keresztül ismerjék meg és ápolják a népi kultúrát és hagyományokat. A zenei programot ünnepre
hangoló kézműves foglalkozás egészítette ki. A családi délutánon a
talpalávaló mellett számos hazavihető csuhébáb és karácsonyfadísz
készült az idei ünnep első kedves hírhozójaként.

Közlekedési változások
A decemberi hétvégéken a munkanap-áthelyezések és az ünnepek közeledtével megnövekvő forgalom miatt hétvégenként a
megszokottnál sűrűbb menetrend szerint közlekednek a budapesti közösségi közlekedés járatai.
Az év végi ünnep körüli zavartalan pihenés érdekében decemberben még egy munkanap-áthelyezés lesz. Ennek értelmében
december 15-én (szombatra esik) munkanap lesz; míg december 24., hétfő és december 31., hétfő szabadnap.
A munkanap-áthelyezés miatt módosul a budapesti közösségi
közlekedési járatok menetrendje is:
• december 14., péntek: a járatok a munkanapi, hétfőtől csütörtökig érvényes menetrend szerint közlekednek;
• december 15., szombat: a járatok az iskolaszüneti időszakban
érvényes pénteki menetrend szerint közlekednek.
A Budapesti Közlekedési Központ által kezelt közterületi parkolóhelyeken december 15-én, szombaton a megszokott munkanapi rend szerint fizetni kell a várakozásért. December 24-én,
hétfőn és december 31-én, hétfőn a BKK által üzemeltetett közterületi parkolóhelyeken azonban nem kell fizetni a parkolásért.
A karácsonyt megelőző hétvégék várhatóan megnövekedő
utasforgalmához igazodóan sűrítenek egyes járatokat, illetve
szóló autóbuszok helyett nagyobb befogadóképességű csuklós
autóbuszokat indítanak egyes villamos-, trolibusz- és autóbuszjáratokon.
December 8–9-én, 16-án, valamint december 22–23-án,
szombaton és vasárnap sűrűbben közlekednek a 4-es, a 6-os, a
18-as, a 47-es, a 49-es, az 50-es és a 61-es villamosok, a 80-as
trolibusz és az 58-as autóbusz.
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Ünnepi idézetek hazánk nagyjaitól

„

„Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.”
Weöres Sándor

„

„

„

„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz
egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint
mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert
nem lehet a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor

„S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova
vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség
minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben
távozik, hideg támad és befagynak a vizek, s a sötétség uralma
lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk
az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre
mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen,
ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk
lévő jó miatt a bennük lévő rosszat.”
Wass Albert

„

„
„

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
Ady Endre

„

„Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.”
Kosztolányi Dezső

„
„

„Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.”
Juhász Gyula

„

„
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PÁRTOK ESEMÉNYEI

KÖZLEKEDÉS

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439.
December 5. 18.00 Közéleti est. Vendég: Rogán Antal, a
Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, Belváros-Lipótváros polgármestere. Házigazda: dr. Hoffmann
Tamás, a Fidesz XI. kerületi elnöke, Újbuda polgármestere.
December 6. 18.00 Hoffer Ildikó Bojtor Károly-díjas keramikus kiállításának megnyitója.
December 14. 16.00 Adventi est: karácsonyi csengőszó. Az
előadás végén a meghirdetett gyermekrajzverseny eredményeinek átadása.

1. A Bocskai úton, a Kosztolányi Dezső

tér után felújítják a csatornát, ezért a
Petőfi híd felől érkező belső sáv forgalmát a szembejövők oldalára terelik át.
2. A Karinthy Frigyes úton, a Budafoki
útnál mindkét irányban lezárták a kerékpársávot, sávszűkítésre számítsanak
gázvezeték javítása miatt.
• Megváltozott a forgalmi rend: a Süveg
utcát a Németvölgyi út felé, a Tömös
utcát pedig a Brassó úttól a Süveg utca
felé egyirányúsították. A Németvölgyi
utat a Brassó út–Brassó köz–Süveg utca
útvonalon lehet elérni.
• A XII., Németvölgyi úton tart a gázvezeték-építés a Németvölgyi lépcső és a
Hegyalja út között, ezért egy szakaszon
elkerítették a felfelé vezető sávot, jelzőlámpa szabályozza a váltakozó irányú
áthaladást.
• Az Erzsébet hídon a hídfőben sávelhúzásra számítsanak, Buda felé a buszsáv
egy rövid szakaszon megszűnik.

1.

2.

KERESZTREJTVÉNY
Ady Endre: Megölelném a lyányod
c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (F, B, S, E, N, R). 13. Csavar. 14.
Angol reneszánsz zeneszerző és orgonista (William). 15. Trója. 16. Láng
nélküli égés. 18. Azonosak. 19. Névelős gödör. 20. Középen lassuló! 21.
Ötös/hatodfeles jambusokból álló háromsoros versszak. 24. Svájc egyik
kantonja. 25. Kukorica. 27. Faanyagok tűz-, gomba- és rovarkárosítás
elleni védelmét szolgáló készítmény. 29. Germánium és jód vegyjele. 30.
Felvidéki népcsoport. 32. Argon vegyjele. 33. Juttat. 34. Rádium vegyjele.
36. Ribonukleinsav, röv. 38. Származna. 40. Berlini kacsa! 42. Alaktalan.
43. Dabashoz csatolt Pest megyei község. 44. Kecskeméti ügyvéd és
városi mérnök a 18. sz-ban (Mihály). 46. Szappanmárka. 48. Kiejtett betű.
49. Indulatszó. 50. Űrmérték, röv.
51. Folyó, spanyol földrajzi nevekben.
12-12-05
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Ízelítő a 60+ programokból
További információért hívja az alábbi telefonszámot:
372-4636.
60+ TERMÉSZETJÁRÁS 2012.
Decemberi programok
1., szombat
1. XI. kerületi séta vezetéssel
Találkozó: 9.30, Gellért téren, a díszkútnál
Túravezető: Hattyár Zsuzsa (CAOLA) 06/30/352-2694
2. Budai-hegység (könnyű túra)
Találkozás: 9.15, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Véső Tamás (TvTE) 06/30/446-6675
2., vasárnap
1. Budai-hegység (közepesen nehéz túra)
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) 06/70/207-5374, ill. 316-7423
2. Gödöllői dombvidék (12 km, 200 m)
Gödöllői Arborétum – Máriabesnyő
Találkozó: 8.20, Keleti p.u. (vonat Hatvanba: 8.35)
Túravezető: Joó Ferenc (Műanyag SC) 06/20/414-1621
5., szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 06/30/560-8042
2. Budai-hegység (közepesen nehéz túra)
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE)
8., szombat
Budai-hegység – Mikulás-túra
Találkozó: 10, Kolosy tér, 65-ös busz
Túravezető: Csatári Anita (TvTE) 06/20/297-1922

53. Idegen Anna. 55. Elég, latinul. 57. É-amerikai,
fekete szőrű medve. 61. Halmaz fele! 63. Metszeni,
faragni, angolul. 65. Paksi sportklub névbetűi.
66. János vitéz kedvese. 68. Irídium vegyjele. 69.
Zokogva elér. 71. Nyomatékosító kérdőszó. 72.
Héber eredetű férfinév, jelentése: fölszentelt. 74.
Arány.
Függőleges: 2. Becézett Erzsébet. 3. Jelszó,
bizalmas szóhasználatban. 4. Egyharmad holdfázis!
5. Házőrző. 6. Beszél a ló. 7. Érzékszervvel felfog. 8.
Sodó egynemű betűi. 9. Viharos eső. 10. Nyílegyenes
részlet! 11. Zöldellik. 12. D-afrikai telepes (BOER).
13. Az idézet második sora (E, E, T, Ó, L). 17. Ázsiakutató (Aurél). 19. Szamár, franciául. 22. Errefele!
23. Ezen a helyen. 26. Tornaszer. 28. Az egyik USAtagállam lakója. 31. Igen régi. 33. Pozitív elektród.
35. Szülő. 37. Ragadozó madár. 38. Europian
Film Academy – Európai Filmakadémia,
röv. 39. Diszprózium vegyjele. 41.
Pertu. 45. Tovakerékpározik. 47.
Beküldési
Kossuth-díjas állatorvos (József).
határidő: a meg51. Ritmikus Sportgimnasztika,
jelenést követő
röv. 52. Fejér megyei település. 54.
hét
keddje. Cím:
Gyöngyös melletti borközség. 55.
1118 Bp., CsíkiA birkózás japán válfaja. 56. Folyó
hegyek u. 13.
Lengyelország északnyugati részén, az
Odera jobboldali mellékfolyója (INA).
58. Savmaradék! 59. Munkácsy inasa. 60.
Földre helyez. 62. A héber ABC első betűje. 64.
Összetételekben orral való kapcsolatot jelöl. 67.
Csador páros betűi. 70. Virágmag! 72. Sértetlen. 73.
A kiütés jele.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13.
A 23. szám rejtvényének megfejtése: „Szeretlek
hódítók erejével, Hódolók hűséges alázatával”.
Nyertes: Kígyósi Lászlóné, Boglárka u . Nyeremény:
könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében
(Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

12., szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)
2. Budai-hegység (közepesen nehéz túra)
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE)
16., vasárnap
Budai-hegység (közepesen nehéz túra)
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE)
16., vasárnap
Budai-hegység (5,5 km, 150 m)
Találkozó: 10, Kolosy tér, 65-ös busz
Túravezető: Tatár Lóránd (Műanyag SC) 06/20/313-9774
19., szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)
2. Budai-hegység (közepesen nehéz túra)
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE)
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak megfelelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő vagy bakancs; tízórai és víz vagy
üdítő ital

Mikulás-napi ovis sportvetélkedő

Helyszín: Gabányi Sportcsarnok, Hauszmann Alajos utca 5.
Időpont: December 5. 9.30–12.00
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. idén is megrendezi hagyományos Mikulás-napi óvodás sportversenyét, amelyben a kerületi intéz-

A híreket a FŐVINFORM szolgáltatta.

AZ MSZP XI. KERÜLETI PROGRAMJA

Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806.
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi,
munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállalkozási; 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

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: december
6-án és 13-án 14–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a
KDNP-irodában.
December 4. 18.00 Szentimrevárosi Esték keretében adventi beszélgetés Jókai Annával a Szent Margit Gimnáziumban.

LMP-HÍREK

Fadrusz utca 2., web: delbuda.lehetmas.hu
Hétfőnként Zöld Női Klub – nőként a közéletben és hasznos ökopraktikák. Keddenként Fröccs! – politikai vitaestek. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel
és témákkal: www.okofilmklub.hu. Híreink, blogunk:
delbudamaskepp.blog.hu.
Kapcsolat: bp1122@lehetmas.hu

A JOBBIK PROGRAMJAI

Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 8.30–16 óráig.
December 2. 16.00 Keresztállítás a körtéren.
December 12. 18.00 Újbudai Nemzeti Estek – Hering József: Palesztin-zsidó háború a Szentföldön.
December 15. 9.00–13.00 Termelői piac a Bartók B. út 96.
szám alatt.
December 9., 16., 23. 16.00 Gyertyagyújtás a körtéren.

Kelenföldi Barokk Esték
Johann Sebastian Bach Kantáták:
Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut BWV 117
Ich freue mich in dir BWV 133
2012. december 8-án, szombaton 17.00 órakor a Kelenföldi Református Templomban, XI., Október 23. u.
5.
Előadja: A Lutheránia Ének- és Kamarazenekara. Zádori Mária – szoprán; Schöck Atala – alt; Megyesi
Zoltán – tenor; Jekl László – basszus; Alföldy-Boruss
Csilla – orgona. Vezényel: Kamp Salamon. Igét hirdet: Takaró Károly ny. püspök. A sorozat 2013-ban
folytatódik.

mények csapatai mérkőznek meg egymással. A versenyszámokat a
szervezők a kicsik ízlésének és korának megfelelően válogatják össze,
hogy ezzel is közelebb hozzák a gyerekekhez a mozgást.

Újbudai Mikulásgyár

Helyszín: Tétényi úti üzletközpont területe
Időpont: December 5–7. 10.00–18.00; december 8. 8.00–12.00
Negyedik alkalommal rendezik meg a Gyermekekért XI. Közhasznú
Alapítvány karitatív, adománygyűjtő akcióját, az Újbudai Mikulásgyárat. Az adományokkal a kerület szegény sorsú gyermekeit és családjait ajándékozzák meg karácsonykor. Az alapítvány kéri a lakosságot, aki teheti, ruhaneműkkel, könyvekkel, játékokkal, tanszerekkel és
számítástechnikai eszközökkel támogassa a nemes kezdeményezést.

Élő Biblia minden korosztálynak

Helyszín: Molnár C. Pál Műterem-Múzeum, Ménesi út 65.
Időpont: December 8. 8.00–17.00
„Megnyugtattam és elcsöndesítettem lelkemet” alcímmel rendezi meg
Biblián alapuló előadását a Molnár C. Pál Műterem-Múzeum. Az ingyenes rendezvény középpontjában az anya szerepe lesz a Szentírásban. Az előadást Csillag Péter vezeti.

Kiskarácsony, borkarácsony

Helyszín: Fonó Budai Zeneház, Sztregova utca 3.
Időpont: December 14–15.
Karácsonyi hangulatban vár mindenkit a Fonó: több pincészet különleges borokkal, kézműves ételkülönlegességekkel, gyerekprogramokkal és jubiláló zenekarok lemezbemutatójukkal. Itt ünnepli születésnapját az Üsztürü, a Heveder és a Harmadik zenekar. A hétvégét
Berecz András előadása és a Góbé zenekar lemezbemutatója teszi
teljessé.

HASZNOS
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RECEPT

APRÓHIRDETÉS
LAKÁS, INGATLAN
KERESEK kiadó lakást, minimum 1 évre.
06/30/729-7546.
ELCSERÉLNÉM XII. kerületi, Hertelendy utcai,
63 nm-es önkormányzati lakásomat 40 nm körülire
a XI. kerületben, vagy 10 M Ft értékben öröklakásra.
06/30/936-6902, 797-6973.
ESZÉK utcai, 1,5 szobás, 49 nm-es, erkélyes, cirkós
lakás eladó. 06/30/922-9053.
BÉRLEMÉNY
IRODÁNAK Ulászló utcában 64 nm-es, másfél szoba hallos lakás kiadó. 06/30/261-3519.
GARÁZS

GAZDAGRÉTEN, Nevegy utcában teremgarázsban
beállóhely kiadó. 06/20/974-7510.
GALAMBÓCZ utca 36.-ban teremgarázs kiadó! 15
000 Ft/hó! 11 lakásos újépítésű ház aljában, elektromos kapuval. Tel.: 06/1/785-7672.
OKTATÁS
ANGOLNYELV-TANÁR a körtéri Allee mellett.
06/30/206-3587.
MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
LOGOPÉDUS Kelenvölgyben. Tel.: 06/30/7403295.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 06/30/479-7247.
HASTÁNCOKTATÁS az Újbuda Sportcentrumban.
06/30/280-5727.
ANGOL beszédcentrikus oktatás az otthonában! Ingyenes próbaóra! 06/70/941-8822.
Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat. Bontás nélkül azonnal! 228-6193, 06/30/9210948.
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰminősített! 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, 06/20/4915089.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-szerelés. 06/30/9446513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása garanciával.
Balázs János épületgépész technikus. 362-4050,
06/20/917-0697.
FÉG
gázkészülékszerviz
és
villanybojlervízkőtelenítés, tel.: 359-5033 vagy 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELŐ 11. k. 06/30/9476-036.
FIGE Z. regisztrált gázszerelő vállal víz-, gáz-, fűtésszerelést, tervezést, kivitelezést, műhely: Fadrusz
u. 26/B. 365-8302, 06/30/966-0542.
Lakásszerviz
ÜVEGEZÉS háznál is, biztosításra is. 310-4116,
06/30/281-1457.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatlanokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is.
06/20/288-5148.
Szolgáltatás
TÁRSASHÁZAK könyvelése, közös képviselete.
www.aszkontir.hu +36/20/433-2768.

FAKIVÁGÁS, szállítással is. 06/20/485-6547, Kovács Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 4039357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel,
precíz munkavégzéssel, ingyenes kartondobozokkal!
10% hétvégi kedvezmény. T. 06/70/214-4235, 2802542.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, www.aktivhazkezelo.hu,
mobil: 06/30/990-7694.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! 202-2505, 06/30/251-3800.
REDŐNYÖS műhely! Reluxaszerviz! 370-4932.
TETŐFEDÉST, bádogozást, kőművesmunkát azonnali kezdéssel, garanciával vállalok. 10% kedvezmény. 291-5966, 06/30/458-6231.
AJTÓ-,
ablak-,
zárjavítás,
asztalosmunkák.
06/70/262-8598.
FESTÉST, mázolást azonnali kezdéssel vállalok.
Tel.: 291-5966, 06/30/458-6231.
IDŐS redőnyös szakember vállalja redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló készítését, javítását, ingyenes felméréssel, garanciával. 06/30/964-8876.
KONTÉNERES sittszállítás. 06/20/464-6233.
FESTÉS akciós téli árakkal, ingyenes felmérés.
06/20/454-2579.
TV, antenna, számítógép
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal! Helyszínen, garanciával!
06/20/542-3529.
TV-, video-, monitorszerviz ingyenes kiszállás,
nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. 06/20/414-6003.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.
Régiség
40. HÁZASSÁGI évfordulóra Mednyánszky László-, Scheiber Hugó-festményt vásárolnék. 06/30/3036940.
KÍNAI bélyeget, papírtekercset és régiséget keresek.
06/20/324-2999.
KÉSZPÉNZÉRT, vásárolunk! Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket, órákat. Arany: 6800–
10 000 Ft, ezüst: 150–300 Ft. VII., Wesselényi u. 19.
Tel.: 317-9938; XIII., Hollán E. u. 4. Tel.: 350–4308;
II., Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg
interneten a Louis Galériát.
ÁLLÁS
INGATLANÉRTÉKESÍTŐKET keresünk budapesti irodánkba. Az első 2 hónapban fix jövedelem.
Helyismeret és számítógépes alapismeret szükséges,
a többit megtanítjuk! Jelentkezés: csic@csic.hu
Társkeresés
TÁRSKÖZVETÍTŐ Iroda garanciával! Most -60%
árainkból! 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.
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, könyvtárakat azonnali ingyenes kiszállással. Tel.:
06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
KÖZLEMÉNY
A KAROLINA Gyermekkert Alapítványnak felajánlott 2010. évi adó 1%-ának összege 333 142 Ft. Ezt
az összeget udvari játék vásárlására használtuk fel. A
2011. évi felajánlott összeg: 404 966 Ft. Támogatásukat köszönjük. Kuratórium.

Gesztenyetorta sütés nélkül
Bár a hozzávalók listája rémisztőnek tűnhet, nem kell megijedni a
recepttől, mivel gyorsan elkészül, és a látszat ellenére nem is kell hozzá túl sok minden. Az íze pedig leírhatatlan. Fogyókúrázóknak nem
ajánljuk!

Hozzávalók:
Gesztenyés réteg:
• 500 g gesztenyemassza
• 150 g porcukor
• Rum vagy rumaroma
• 250 g darált keksz
• Pici tej

Krém:
• 3 csomag vaníliás
pudingpor
• 9 dl tej
• 200 g porcukor
• 250 g margarin

Babapiskótás réteg:
• 150 g babapiskóta
• Kicsi tej vagy kávé
• Kevés rum vagy rumaroma
• 3‒4 dl tejszín

Elkészítés:
A gesztenyés masszát gyúrjuk össze, csak annyi tejet adjunk apránként hozzá,
hogy kényelmesen munkálható legyen. Amikor elérjük ezt az állapotot, nyomkodjuk bele egyenletesen a tortaforma aljába.
Ezután a tejet a pudingporral sűrűre főzzük, majd a margarint habosra keverjük ki a porcukorral. Ha kihűlt a puding, keverjük bele a vajas
cukrot. Az így kapott krém felét simítsuk rá a gesztenyés alapra.
Egy kis tálkába öntsünk tejet vagy kávét és rumaromát. Ebbe a keverékbe egy pillanatra merítsük bele a babapiskótákat egyesével, majd a
krémet is kenjük rá, ezzel befedve a piskótákat. A tejszínt kemény habbá verve egyengessük el a kész tortán.

Szentimrevárosi Esték
Az Értékmegőrzők Szentimrevárosi
Közhasznú Egyesülete, a Civil
Együttműködési
Tanácskozás és az Éghajlat
Könyvkiadó tisztelettel
meghívja előadássorozatuk következő találkozójára, amelyen az Éghajlat
Könyvkiadó kedvezményes könyvvásárt is tart.
Az előadás után Jókai
Anna dedikálja új kötetét: Kereszténység és
kultúra ma.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre-templom
(1114 Budapest, Villányi
út 25.)
Közreműködik: Császár
Angela színművész, Pitti
Katalin operaénekes
Előadó: Jókai Anna Kossuth-díjas író
Az írónőt köszönti:
Urr Zsolt Ipoly O. Cist.
Szentimreváros plébánosa
Időpont: 2012. december 4. 19 óra
Mindenkit szeretettel várunk!

ÚJBUDA-TOTÓ
Hány éves fennállását ünnepli idén a
népszerű, erdélyi Üsztürü zenekar?
A) 25. B) 20. C) 15.
A jó választ a media@
ujbuda.hu e-mail címre várjuk december 12-éig. A helyes
megfejtést beküldők között 2x2 db belépőjegyet sorsolunk ki a december 14-i és
15-i Kiskarácsony, Borkarácsony programra.

Kedvezményes
hirdetési
lehetőségek
az Újbuda
újságban és az
Újbuda Televízió
képújságjában.
Információ:
06/30/619-3323
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Női és férfi papucsok, szandálok
és magas sarkú modellek nagy választéka vár minden kedves érdeklődőt.
Egyedülálló Joya cipő AKCIÓ! Vigye haza ingyen és tesztelje
kötelezettségek nélkül! A Joya a Világ legpuhább talpú cipője Karll Müllertől
(az MBT feltalálójától). Törzsvásárlóinknak akár 25%-os kedvezmény!
A törzsvásárlói kártyát kérje eladóinktól!
kártyával 20% kedvezményhez juthat a Scholl alábbi üzleteiben:
Schollbuda
Schollbudaörs
1113 Budapest, Villányi út 74.
2040 Budaörs, Szabadság út 52.
Tel: 1-466-7725, 20-522-6877
Tel: 20-522-7900
E-mail:
www.schollbuda.hu
www.schollbudaors.hu
schollbuda@gmail.com

Karácsonykor minden 15.000 Forintos vásárlás felett ajándékot adunk vásárlóinknak!
Egyes kifutó modelljeink akár 50%-os kedvezménnyel kaphatóak!
Lepje meg szeretteit vásárlási utalványunkkal!
Az akciók a készlet erejéig érvényesek és nem vonhatók össze.
Prémium
márkáink:

IMPRESSZUM

ál

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 •
Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Drucza Attila és Veres László • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotós: Dömök Viktória •
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.
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Új lakóink – babafotók

HELYI ÉRTÉK

Őrzi hagyományait
az Eötvös Collégium

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült
elbűvölő fényképeket. A fotókat postai úton az 1118 Budapest, Csíkihegyek utca 13–15. címre, vagy elektronikus formában, a media@
ujbuda.hu e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék:
Újbuda új lakói.
A képen látható Simon Rebeka 2012. február 11-én született. Egy igazi mosolygós,
vidám kislány, aki szereti a
zöld lombú fákat nézegetni
séta közben és szeret nagyokat kacagni.

Az alapítók 1911. október 26-án nem is gondolták, milyen viharos lesz az akkor már másfél
évtizede működő Eötvös Collégium története a 20. században. Annak idején jó formán ez volt
az egyetlen épület a Gellért-hegy oldalában, a mai Ménesi úton. Az a sztárépítész, Alpár Ignác
tervezte, akinek a Vajdahunyad várát, az Anker-házat vagy a Tőzsdepalotát is köszönhetjük.

Az Eötvös Collégium báró
Eötvös József közoktatásügyi miniszterről kapta nevét, akinek fia harcolta ki az
intézmény létrejöttét 1895ben. Egy bentlakásos tanárképzőt hoztak létre a párizsi
École normale supérieure
mintájára, amely néhány
évtizeden belül a hazai felsőoktatás egyik fellegvára
lett, hatalmas presztízsnek számított Eötvös-diáknak
lenni. A kollégium sorsa felett olyan nagyságok bábáskodtak, mint Teleki Pál vagy Gombocz Zoltán.
Az első igazgató, Bartoniek Géza 1928-ban bekövetkezett haláláig vezette az intézményt. Neki köszönhető, hogy igazán magas színvonalúvá emelte a
képzést. Szabó Dezső író, aki szintén Eötvös-kollégista volt, úgy emlékezett rá, hogy „apásan szerette
az ifjúságot és teljes életével az intézménynek élt”.
Névnapja alkalmából tanítványai minden évben szatirikus előadásokat rendeztek tiszteletére, ahol vastag
kollégiumi humorral karikírozták ki tanáraikat, akiknek ezen a napon nem volt szabad megsértődniük.
A 20. század közepén az intézmény dicső története
csaknem derékba tört, szinte csodával határos módon élte túl a Rákosi-korszak értéktiprását, és ha sok
szempontból át is alakult, átszerveződött, ma is a ha-

zai felsőoktatás egyik legfontosabb helyszíne
maradt.
Közel 20 műhelyében olyan egyetemisták
tanulnak, akik valóban elkötelezett hívei választott szakterületüknek. Ők itt a legjobb tanároktól kapják meg azt az extra segítséget,
Olvassa be
amely még kiemelkedőbb szintekre juttathattelefonjával a
ja őket pályájuk kezdetén. A saját könyvtárral
QR-kódot, és
rendelkező intézmény jóval több, mint egy
nézze meg a
műsort!
átlagos kollégium. Nemzetközi konferenciákat tartanak falai között, amelyekre a leghíresebb egyetemekről érkeznek szaktekintélyek.
Horváth László igazgatóval éppen az egész héten át
tartó Francia középkortól Bizáncig című konferencia egyik szünetében beszélgettünk,
amely a TÁMOP „Önálló lépések
a tudomány területén” pályázat segítségével valósult meg. A kollégium vezetője azért küzd,
hogy fenntartsa elődeinek nagyszerű hagyományát, ezért kérvényezték
Helyi érték –
Újbuda Önkormányzatánál, hogy az intézménylokálpatrióta
hez vezető Kollégium
műsor hétfőn
lépcsőt, nevezzék át, és az
19.15-kor
viselje Bartoniek Géza, a
legendás BéGé úr nevét.

Glaub Anna Dóra születése óta,
azaz tíz éve él a kerületben. Ide
járt óvodába és iskolába is. Nagyon szereti kisöccsét, Varga Bálint Gábort, aki idén márciusban
jött a világra, és azóta élvezi az
újbudai életet.

Ennek a mosolygós kisfiúnak
az érkezése igazi ajándék volt
a nagypapa számára, hiszen a
62. születésnapján, 2010. január 31-én látta meg a napvilágot a Szent Imre Kórházban. A huncut kis szőkeség a
család minden tagját elbűvöli
nevetésével.

Csemetéink

Emléktábla

A genetika
választja a játékot

Meghirdették Taki bácsi és Lenke néni lakását

A karácsony közeledtével minden szülő
kérdezgeti gyermekét, milyen ajándékra
vágyik, de azt a kérdést már kevesebben
teszik fel – ami legalább ilyen érdekes –,
hogy miért pont ezeket a játékokat szeretnék. Legtöbben a reklámoknak és a
társadalmi elvárásoknak tulajdonítják a
játékválasztást, pedig ennél sokkal többről van szó. Ez a velünk született biológiai program eredménye. Legalábbis ezt
támasztja alá egy amerikai pszichológiai
felmérés, melyet majmokon végeztek, és
mely szerint a nemi szerepek – legalábbis részben – már születésünk pillanatában
belénk vannak kódolva. Bár a majmok valószínűleg nem rendelkeznek a „fiús” és
„lányos” játék fogalmaival, a kísérletben
a hím majmok több időt töltöttek el a hagyományosan fiúsnak tekintett játékokkal
– például autó, labda –, mint a nőstények,
akik viszont szívesebben foglalkoztak babákkal és edényekkel.
A fiúk által választott játékokhoz nagy
aktivitás kell, és csak nagy térben mozgathatók. Ezek az olyan navigációs képességek szempontjából lehetnek hasznosak,
mint amilyenek az étel felkutatásához, a
vadászathoz vagy a párválasztáshoz elengedhetetlenek. A nőstények ugyanakkor a
tárgyak színeivel kapcsolatos preferenciákat fejlesztettek ki, ami a tápláló-gondoskodó szerepükhöz kapcsolódik. A piroshoz vagy a rózsaszínhez való vonzódás (a
baba, illetve az edény színei) esetleg olyan
reakciókat válthatnak ki, amelyek javítják
a csecsemők túlélési esélyeit. A majmok
közül mindkét nem ugyanannyi időt töltött
a „semleges” játékokkal, mint például a
képeskönyv vagy mackó.
A kutatók mindebből arra következtettek, hogy bizonyos tárgyaknak azért vannak olyan vonzó sajátosságai, mert a faj
kialakulásának kezdetétől hagyományos
férfi-női szerepekhez alkalmazkodtak. A
játékválasztási szokásokról és tanácsokról
bővebben a Csemetéink című műsorban
tájékozódhatnak.

„Szerette a Szomszédokat? Legyen Vágási Feri szomszédja! Szeretne Taki bácsi lakásában lakni?” – olvashatjuk egy hirdetésben,
amely megvételre kínálja a 74 négyzetméteres ingatlant.
– A lakás tulajdonosa kiemelte, hogy ez bizony Taki bácsi és Lenke néni egykori bázisa volt – mesélte Varga Gábor ingatlanos, aki
kapott az alkalmon, hogy ügyes reklámfogásként megemlítse: a lakás falai között több mint húsz éve a Nemzet Színészei játszottak.
Az emberek nagyon szerették a sorozatot, nem is beszélve arról,

Alig változott az a panellakás, ahol a Szomszédok című teleregényt forgatták sok éven keresztül. Takácsék egykori lakását most 16,5 millió forintért árulja tulajdonosa. Szerkesztőségünk továbbra is várja a múlt érdekes történeteit.

hogy Zenthe Ferenc (†86) és Komlós Juci (†92) is legendás színészek voltak. A Magyar Televízió a népszerű teleregény indulásakor
a gazdagréti lakótelepen megvette a lakásokat, és kisebb-nagyobb
átalakításokba kezdett. Összesen négy millió forintot fizetett a televízió a lakásokért, tudtuk meg egy cikkből, melyben Horváth
Ádám (82), a Szomszédok szülőatyja emlékezett vissza. Mint
mondta: Taki bácsiék lakása volt a legnagyobb, azon nem is kellett
átalakítani semmit. (emlektabla@ujbudamedia.hu)

