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Folytatódik a „Könyvet 
Házhoz” program
Együttműködési megállapodást írt alá a „Könyvet 
Házhoz” közös szolgáltatás megújításáról a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója és újbuda polgár-
mestere. a szolgáltatással az otthonukhoz kötött, 
mozgásukban korlátozott, beteg vagy idős olvasóknak 
segítenek könyvet kölcsönözni. a 2003-ban indult 
program az önkormányzat önként vállalt feladatainak 
egyike.

A helyhatóság és a könyvtárhálózat között több mint tíz éve 
jött létre az egyezmény, amelyet most újabb két évvel hosz-
szabbítanak meg. Az erről szóló megállapodással támogatja 
Hoffmann Tamás polgármester és Fodor Péter, a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár főigazgatója a „Könyvet Házhoz” program 
működését. 

A kiszállítás az önkormányzat finanszírozásával és az Újbudai 
Szociális Szolgálat közreműködésével valósul meg. A szociális 
szolgálat havi két alkalommal küld autós futárt és egy könyvtá-
rost az igénylőkhöz. Az otthonról rendelő könyvtári tagok így 
szakember segítségével választhatnak a kínálatból, amelyben 
a könyvek mellett folyóiratok, CD-k, DVD-k és az ezek hasz-
nálatát segítő eszközök is vannak, a vak és gyengén látó ol-
vasók pedig hangoskönyvekhez juthatnak. Fodor Péter szerint 
folyamatos az igény a szolgáltatásra, amely az olvasókkal való 
kapcsolattartás egyik módját is jelenti. 

A 2003-ban indult kezdeményezés az önkormányzat önként 
vállalt feladatainak körébe tartozik (ezek között megtalálható a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, 
illetve az otthoni szakápolás is). A jogosultak a szolgáltatást 
ingyenesen igényelhetik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ka-
rinthy Frigyes úti és a kelenföldi fiókkönyvtárainál.

(Újbuda)

Lezárult  
a startup pályázat

Elkerülhetetlen volt a rézsű megcsúszása
a korábbi feltételezésekkel szemben hamarosan sokkal 
összetettebb magyarázattal szolgálnak a szakértők, 
és erősen cáfolják a vízelvezetés miatt bekövetke-
zett omlás teóriáját. a néhány napon belül elkészülő 
írásos anyaggal keresztmetszet ábrákkal alátámasztott 
szakértői vélemények is rendelkezésre állnak majd a 
déli pályaudvarhoz vezető alagút bejárata feletti rézsű 
megcsúszásáról, illetve a bejárat beomlásának okairól.

Kazinczy László, a Budapesti Műszaki Egyetem docense, a Déli 
pályaudvar alagútomlás okait feltáró szakértői csoport vezető-
je szerint kijelenthető, hogy a helyzetért elsősorban a természet 

Zajos a csomópont építése
Részben jogos panaszok érkeznek a lakóktól 
a budaörsi úti csomópont építkezése okozta  
kényelmetlenségek miatt.

jelmezverseny, maszkabál 
és jótékonysági  
rendezvények újbudán

jótékonysági aukció  
Grosics Gyula emlékére
a legendás aranycsapat kapusára emlékeztek 
a nevét viselő iskolában.
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okolható. A Gellért-hegy rétegvizei elérték a bejárat feletti rézsűt, 
így a meredélyen elterülő termőföld tapadása gyengült, majd 
megcsúszott. Úgy véli, vis maior helyzetről van szó. A vizsgá-
latok egyértelműen kizárták annak lehetőségét, hogy az alagút 
feletti területen összegyűlt csapadék leszivárgása okozta a meg-
csúszást, így kizárható Újbuda Önkormányzatának felelőssége. 
– Újbuda Önkormányzata minden lehetséges kockázati tényezőt 
igyekszik kizárni a területen, hogy egy esetleges továbbcsúszás 
ne okozzon kárt a felsőbb területeken – mondta Büki László, a XI. 
kerület városgazdálkodási igazgatója. A városvezetés a MÁV 
illetékeseivel is tárgyalt a mielőbbi helyreállításhoz szükséges 
munkálatok elvégzéséről.

– Több hétig tarthat a Déli pályaudvar támfalának ideiglenes 
megerősítése, ezt követően közlekedhetnek újra a vonatok, az 
alagút végleges helyreállítási munkái pedig a második negyed-
évtől indulhatnak – válaszolta a MÁV az MTI érdeklődésére. 
Megjegyezték az is, hogy a vasúttársaság folytatja a helyreállí-
tással kapcsolatos előkészületeket, egyeztetéseket, annak érde-
kében, hogy mielőbb újraindulhasson a vonatforgalom az alagút-
ban és a Déli pályaudvaron.

A MÁV eddig kárenyhítési intézkedésként homokzsákokat he-
lyezett, és a január 25-i első támfalcsúszástól kezdve folyamatos 
figyelő szolgálatot működtet, valamint több helyszíni bejárást 
tartott. (H. Gy.)

Négy pályamunka kapott 
egy-egy milliós támogatást az 
önkormányzattól az újbudai 
Hallgatói Startup Pályázaton. 
Két csapat már bizonyított, 
komoly kockázati tőketársa-
ságok is érdeklődnek a most 
bemutatott eszközök iránt.

Az okostelefonos videózás közbeni 
kézremegést kiküszöbölő Sybrillo, a 
vitorlások mechanikus sebességméré-
sére alkalmas Fastrrr, az ételallergiá-
ban szenvedőknek és az egészséges 
életmód kedvelőinek kínált L’akoma, 
illetve a kórházi fertőzések vissza-
szorítására alkalmas Hand-in-Scan 
kézhigiénés eszköz nyerte az Újbuda 
Önkormányzata által indított Újbudai 
Hallgatói Startup Pályázatot. 

Simicskó István, Újbuda országgyű-
lési képviselője elmondta, bár négy 
pályamű kapott egy-egy millió fo-
rint támogatást az önkormányzattól, 
vesztese nem volt a tendernek, hiszen 
mind a 38 beadott mű érdekes volt. 
Reményét fejezte ki, hogy az újbudai 
kezdeményezés ragadós lesz, azaz 
több önkormányzat is átveszi majd a 
gyakorlatot.

A pályázatra olyan professzionális 
csapatok is neveztek, amelyek komoly 
kutatómunkát folytatnak egy-egy terü-
leten, pályamunkájuk már többéves, jól 
körüljárt ötlet. Ilyen például a kézhigié-
nés, illetve a kézremegést kiküszöbölő 
eszköz. Mindkettőnél aprópénznek tűn-
het a felajánlott egymilliós támogatás, 
ám a csapat vezetői lapunknak egybe-
hangzóan azt mondták, megvan a helye 
az összegnek, és komoly fejlesztéseket 
képesek belőle végrehajtani.

(H. Gy.)
(A témáról bővebben  

a 4–5. oldalon olvashat)
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Egy nagy sebességgel haladó gépjárműre lettek figyelme-
sek a rendőrök január 17-én 19 óra körüli időben a Mezőkö-
vesd utca és Budafoki út kereszteződésénél. Az igazoltatott 
sofőr ruházatátvizsgálásakor egy doboz kék színű, kézigrá-
nát formájú tablettát és 73 gramm fehér – kábítószergyanús 
– port találtak. A férfi nem működött együtt a nyomozó-
hatósággal, és nem akarta elmondani, hol lakik. A beve-
zetett nyomozási cselekmények eredményeként a rendőrök 
megállapították Sz. László tartózkodási helyét, és a III. ke-
rületi Zápor utcai házkutatáskor – az elsődleges szakértői 
vélemény alapján – körülbelül 6 kilogramm amfetamint, 
11 000 darab extasytablettát és 70 gramm marihuánát 
foglaltak le. A nyomozók kábítószer előállításához, ada-
golásához használt présgépet, digitális mérleget, valamint 
laptopokat is találtak az ingatlanban. A BRFK XI. kerületi 
Rendőrkapitányság munkatársai a 39 éves Sz. Lászlót őri-
zetbe vették, és indítványozták előzetes letartóztatását.

(Forrás: police.hu)

kék hírek

AKTuÁLIS

Tudta-e Ön, hogy... 
...az aranyér, vagy aranyérbetegség a végbél 
leggyakoribb betegsége, amely hazánkban 
népbetegségnek számít. Magyarországon a 
felnőtt lakosság több mint 30 százalékát érin-
ti, de a kor előrehaladtával egyre nagyobb rá 
az esély. Az ötven év felettiek körében már 
minden második embernél kialakulhat, nemtől 
függetlenül. Az aranyér vizsgálatok fontossá-
gáról és a megelőzésről Dr. Regőczi Tamást, a 
Budai Magánorvosi Centrum sebész szakorvo-
sát kérdeztük:

A végbél területének természetes módon 
van egy vénás hálózata, melynek sok élettani 
funkciója van például a széklet tartásában, ill. 
a széklet ürítés folyamatában. Ha ezek az erek 
kitágulnak, faluk elvékonyodik és ez a kitágult 
érszakasz a végbél csatornába betüremkedik, 
akkor már aranyérről beszélünk.  Az aranye-
rek fokozatosan rosszabbodnak, és a könnyebb 
értelmezés miatt stádiumokba osztjuk őket.  
I. – IV. fokú aranyerességet különböztetünk 
meg.  Minden fokozatnak más és más a keze-
lési sémája, ezért nagyon fontos a pontos felis-
merésük, kategorizálásuk. Az elhelyezkedésük 
szerint van külső és belső aranyér.  Ez is azért 
fontos, mert más a kiértékelésük, a veszélyük, 
ill. a gyógymódjuk. Sokáig az aranyeresség 
nem okoz tüneteket vagy problémákat, viszont 
ahogy előrehalad, egyre többször vérezhet, fáj-
hat, kitüremkedhet. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy akinek aranyeressége van, az tudjon róla, 
hogy megelőzhessük a nagyobb bajt. Ekkor 
még sokszor tovább élhetjük a szokott életün-
ket, de talán már tudatosabban fogunk figyelni 
magunkra. Az aranyér nem tűnik el, de az álla-

pota fenntartható 
vagy még ennél 
is fontosabb, tü-
netmentesen tart-
ható.  Persze, ha 
az derül ki, hogy 
betegségünk elő-
rehaladott, és 
hogy rövid időn 
belül súlyosabb 
állapotba kerül-
hetünk, akkor 
műtét javasolt. A 
vizsgálat mindig a kikérdezéssel kezdődik, ek-
kor már tudható a terhelő anamnézis, ill. a le-
hetséges kiváltó okok. A fizikális vizsgálatnak 
3 fő része van: a megtekintés, a megtapintás, 
ill. az eszközös belső vizsgálat, amit mi anos-
copiának hívunk. Nagyon fontos, hogy ezekkel 
a lépésekkel a végbél legtöbb betegsége diag-
nosztizálható, nem csak az aranyér. A nagy 
félelmünk, a daganat is jól felismerhető, ha 
ebben a tápcsatorna magasságban (végbél) ala-
kulna ki. A gyógymód minden esetben egyén-
re tervezett, hiszen minden ember különbözik: 
más alkat, más korú, más betegségei vannak, 
így a kezelésük is csak egyéni lehet. A mai 
világ minden gyógyító területen törekszik a 
minimális megterheléssel járó gyógymódokra, 
és szerencsére ez alkalmazható a sebészetben, 
ill. a proktológiában is. Egyre ritkább a nyitott 
vagy hagyományos műtét, mivel léteznek vá-
gásmentes technikák, amikkel sebészeti ered-
ményt érünk el, de nem hagyunk hátra sebeket, 
így nem okozunk fájdalmat sem.  Sajnos minél 
előrehaladottabb a betegség, annál kevésbé 
esélyes a fájdalommentes megoldás.  Ezért is 
fontos a korai diagnosztika, hogy ekkor még 
fel tudjuk ajánlani a modern, vágásmentes 
gyógymódot is.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

egészségrovaT

Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk 
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

Budai Magánorvosi Centrum

Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.

Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaimaganrendelo.hu

Várjuk Önt is MagánorVosi 
CentruMunkban!

• kardiológia szűrési csomagok 
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok 
• diabetológia,  endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia 
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok 

• menedzserszűrés
• belgyógyászat, gasztroenterológia
• pszichológia, pszichiátria
• gyermekgyógyászat
• reumatológia
• neurológia
• ortopédia

Esélyegyenlőség rovat

 újbudán is NŐ a bizalom!
Kiemelt szerepet szán a nők és a családok, ezáltal a 
munka, illetve magánélet összehangolására a Kerületi 
Esélyegyenlőségi Program. Ezért idén újbuda Önkor-
mányzata új projektet indít, amelynek célja a XI. kerü-
leti nők esélyegyenlőségének előmozdítása.

A 21. század társadalmi nyomásának hatására a mai nők egyre 
több kihívással küzdenek. Szeretnének megfelelni a munka-
erőpiac követelményeinek, ugyanakkor a család és munkaidő 
összeegyeztetését érintő elvárásoknak, továbbá a média által 
sugárzott „nőideálnak” és önmaguknak is.

A számos szerep sokszor nehézséget okoz a családanyáknak, 
a gyermeküket egyedül nevelő, vagy éppen az élethelyzetü-
kön változtatni kívánó hölgyeknek. Ezért szükségessé vált egy 
olyan támogató közeg kialakítása, amely szakmailag felké-
szült, tapasztalt szakemberek tudásának felhasználásával hát-
teret nyújt a hozzájuk fordulóknak.

Újbuda Önkormányzata a helyi közösségben az egymás 
iránti bizalom növekedését elősegítő programsorozatot tervez 
a köz-, az üzleti, a civil szereplők összefogásával, együttmű-
ködésével. A márciusban kezdődő rendezvénysorozatunkról 
hamarosan hírt adunk.

Kutyáik regisztrációjára 
kérik az állattartókat
újbudán nem büntetik azokat az állattartókat, akik nem jelentik be kutyáikat, de 
az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét az ebek regisztrációjára. a kutyák 
nyilvántartását a ‘90-es évek óta vezetik az önkormányzatok, ezt háromévente kell 
megújítani.

Megtartotta idei első ülését  
a képviselő-testület

A DélUtán Alapítvány  
40 éven felülieknek ingyenes,  
internetes társ- és társaságkereső
szolgálatot indít: tarsaster.hu

Telefonos lelkisegély  
szolgálatunk változatlanul  
a 13777-es és 06/80/200 866-os
ingyenes számokon érhető el. Fe

lh
ív

ás

Kelenföldi  
Szent Gellért-templom,  

XI., Bartók Béla u. 149
2015. február 22., vasárnap 16.00 óra

PERGOLESI: STABAT MATER
J. S. Bach: János passio részletek

Mozart: Ave verum
Szólisták: Zádori Mária,  

Bakos Kornélia, Komáromi Márton, 
Szerdahelyi Pál

Közreműködők: hangszeresek
Bednarik Anasztázia orgona

Vezényel: Zimányi István
Belépés ingyenes – támogató:  

Nemzeti Kultúrális Alap

Általában év végéig kell bejelenteni a kutyákat 
az önkormányzatnál, mégis célszerű mielőbb 
megtenni a regisztrációt. A bejelentés kötelező 
érvényű az állattartóra, az ebösszeírás végez-
tével a korábbi ebnyilvántartás alapján ellenőr-
zik, ki nem teljesítette kötelezettségét. Horti 
István, a kerület jegyzője elmondta, jelenleg 
8–9 ezerre tehető a kerületben élő ebek száma. 
Az önkormányzati nyilvántartásba vétel és a 
néhány éve kötelező chippelés párhuzamos-
ságot mutat, mégsem ugyanaz. Míg előbbi-
nél az adatok az önkormányzathoz kerül-
nek, utóbbi a Magyar Állatorvosi Kamara 
PetVetData nevű adatbázisába, amely által 
EU-s útlevelet is kaphat a házikedvenc.

A helyhatóság nem küld bejelentési 
adatlapot a kutyatulajdonosoknak, de 
a hivatal munkatársai szórólapo-
kat helyeznek el a postaládákban, 
illetve az önkormányzat webol-
dalán is elérhető a bejelentő lap. A 
nyomtatványt kitöltve postai úton, 
faxon, e-mailben vagy a kihelyezett gyűj-
tőládákban kell visszajuttatni a hivatalnak. Az 
adatlapon a tulajdonos nevét és a kutya alap-
vető adatait kell megadni, valamint jelezni 
kell azt is, rendelkezik-e chippel az állat. Lak-
címnek azt a helyet kell megjelölni, ahol az eb 

életvitelszerűen tartózkodik. Bár a kutyatulaj-
donosok kötelesek megadni az ebösszeíráshoz 
szükséges adatokat, az önkormányzat mégsem 
tervez retorziót. Ennek ellenére nem árt tudni, 
hogy törvény szerint 30 ezer forintos bírsággal 
is sújtható az, aki elmulasztja kötelezettségét.

(Újbuda)

a Pro Cultura újbuda kitüntetések átadásával 
kezdődött a képviselő-testület ülése január 
22-én, a Magyar Kultúra Napján. a napirendi 
pontok tárgyalásakor döntöttek a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséhez szükséges válasz-
tópolgárok számáról, valamint elfogadásra 
javasolták a főváros kerületek közti forrásmeg-
osztásról szóló rendelettervezetet.

A képviselő-testület a 2014. évi utolsó ülésén úgy határo-
zott, hogy 2015-ben Pro Cultura Újbuda díjat adományoz 
Ágh Istvánnak több évtizedes költői, írói munkásságáért, 

illetve a magyar irodalom nemzetközi elismertetése ér-
dekében kifejtett műfordítói tevékenységéért, továbbá 
Bolba Henrik festő-, ötvös- és szobrászművésznek több 
évtizedes munkássága elismeréseként. A díjakat Hoff-
mann Tamás polgármester, valamint Simicskó István és 
Szabolcs Attila országgyűlési képviselő adta át.

Ugyancsak a testületi ülés előtt vehetett át polgármes-
teri dicséretet Krompaszky András, aki közel huszonöt 
évig vezette az ÚT XI. Kft.-t, majd az Újbuda Priz-
ma Kft. Út- és Közműépítő Divíziójának vezetőjeként 
folytatta tevékenységét. Hoffmann Tamás így kívánta 
megköszönni a kitüntetettnek a XI. kerület környezet-

kultúrája, így útjainak és közterületeinek fejlesztése ér-
dekében végzett több évtizedes, szolgálatkész munkáját.

A napirendi pontok tárgyalásakor vita alakult ki a he-
lyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges válasz-
tópolgárok számát szabályozó önkormányzati rendelet 
megalkotása kapcsán. A 2014-ben hatályba lépett nép-
szavazási törvény teljes körűen szabályozza a népsza-
vazás jogintézményét, így az önkormányzatoknak már 
nincs törvényi felhatalmazása helyi szabályok megalko-
tására. A felhatalmazás kizárólag a kezdeményezéshez 
szükséges választópolgárok számának meghatározására 
terjed ki, ez nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz, 

és nem lehet több huszonöt százalékánál. 
Az előterjesztő az új rendeletben azt java-
solta, hogy helyi népszavazást – a jelen-
leg hatályos önkormányzati rendelettel 
megegyezően – a kerület választópolgárai 
legalább huszonöt százalékának megfe-
lelő számú választópolgár kezdeményez-
hessen. A vita során Barabás Richárd 
(Együtt) Szabó György (Jobbik) módosító 
javaslatának elfogadására biztatta képvi-
selőtársait, amely tíz százalékban határoz-
ná meg a helyi népszavazás indítványához 
szükséges választópolgárok számát. Ezt 
támogatta Molnár Gyula, az MSZP frak-
cióvezetője is, ugyanakkor egyetértett 
Hoffmann Tamás polgármesterrel, aki 
szerint egy ekkora lakosságszámú és ilyen 
sokszínű kerületet nem lehet népszavazá-
sok által irányítani. A végszavazáskor az 
eredeti döntési javaslat kapta meg a szük-
séges többséget, tehát helyi népszavazást 

a kerület választópolgárai legalább huszonöt százaléká-
nak megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet. 
Ennek teljesülése esetén Újbuda Önkormányzatának 
képviselő- testülete köteles a referendumot elrendelni.

Egyhangúlag támogatta a testület a Fővárosi Önkor-
mányzat forrásmegosztásról szóló rendelettervezetének 
elfogadását. Eszerint Újbuda Önkormányzatát 2015-ben 
7,4 milliárd forint illeti meg a megosztandó bevételekből 
(iparűzési adó és a kapcsolódó pótlékok, bírságok bevé-
telei). Ez több mint 428 millióval magasabb a tavalyi 
összegnél.   

(V. L.)



2015. február 11.  Újbuda 3 

Élő anita kapta a Családbarát Médiáért díjat
a 2014-es Családbarát Médiáért díjat a Heti Válasz 
újságírója, Élő anita kapta. az eseményen Novák 
Katalin és Lévai anikó is beszédet mondott.

Az újságíró távolléte miatt a díjat Borókai Gábor, a hetilap 
főszerkesztője vette át csütörtök este Budapesten, a budai Vár 
egyik éttermében. A Képmás magazin és a Média a Családért 
Alapítvány közös díjátadó ünnepségén a miniszterelnök felesé-
ge, Lévai Anikó arról beszélt, hogy a nemzet ereje a családokban 
van, de oda kell figyelni azokra is, akiknek valamiért nem si-
kerül a családalapítás vagy a gyermekvállalás, és segíteni kell 
őket abban, hogy céljaikat elérhessék. Szerinte ennek a kérdés-
nek hangsúlyosabban kellene megjelennie a közbeszédben, eb-
ben pedig a média sokat tehet, miként tették a mostani díjazot-
tak is, akik munkáikban érzékeny témákat érintettek.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(EMMI) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a média 
társadalmi hatásáról, értékközvetítő szerepéről beszélt, arról, 
hogy egy jó cikk nemcsak elgondolkodtat, hanem akár mások 
segítésére, támogatására vagy pozitív döntésekre késztethet.

Élő Anita a Heti Válaszban megjelent Gyerekesek kímélje-
nek? című írásáért kapta az elismerést, amelyet a Richter Ge-
deon Nyrt. támogatott. Közönségdíjas lett Szuchy Zsuzsa, a 
Tenyérnyi gyerekek című dokumentumfilm (MTVA) készítője, 

aki a Magyar Katolikus Rádió különdíját is elnyerte. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 2014-re Bencze Áronnak (csaladha-
lo.hu) ítélte a különdíját az Eldöntöttem, hogy nem ölöm meg 
ezt a kisbabát című cikkéért.

A Kolping Hotel különdíját Szemere Katalin kapta a nol.hu 
portálon megjelent Káposztás lepény című riportfilmjével.

A Családbarát Médiáért díjat 2006-ban, a Képmás magazin 
szerkesztősége hívta életre együttműködve a Média a Családért 
Alapítvánnyal. Az elismerést évente egyszer ítélik oda. A zsűri 
havonta választ ki egy jelöltet, és közülük kerül ki az év díja-
zottja. A tizenkét jelölt médianyilvánosságot kap a családmaga-
zin nyomtatott és online felületein.

A kitüntetés célja, hogy növelje az újságírók társadalmi kér-
dések iránti érzékenységét, valamint szakmai megbecsülésüket, 
és felhívja a médiában dolgozók figyelmét arra, milyen fontos 
szerepük, illetve felelősségük van az olyan folyamatok alakulá-
sában, mint például a család- és gyermekbarát közgondolkodás 
elterjedése – áll a rendezvényen kiosztott sajtóanyagban.

(MTI)

AKTuÁLIS

www.szinesfenymasolok.hu
• költségelemzés
• eladás, bérlés, márkaszerviz
• üzemeltetés

Újbudai cégek részére  
10% kedvezményt  
biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu

MEGHÍVÓ 
2015. február 16-án, hétfőn 17 órakor 

Hajdú Éva újságíró-szerkesztő, 
a Seuso-kincs hazakerülését segítő volt 

miniszteri biztos
tart előadást a Szenior Akadémián.

Előadásának címe: A Seuso-kincs és rejtélye 

A IV. századból származó páratlan ezüstle-
let eredetéről, történetéről, magyarorszá-

gi kapcsolódásáról,  
kalandos, krimibe illő eltulajdonításáról  
és visszaszerzésének főbb állomásairól 

szól  
az izgalmasnak ígérkező előadás.

 Helyszín:  
Villányi úti Konferenciaközpont, Bp. XI., 

Villányi út 11–13.  

Az előadás nyilvános és ingyenes.

Felhívás
Az Országos Nyugdíjas Polgári  

egyesület XI. kerületi szervezete  
2015. február 10-én 15 órakor tartja 

következő összejövetelét. 
Meghívott vendég:  

Mohay Bence sportújságíró. 
helyszíN:  

Budai Ciszterci szent Imre Gimnázium,  
villányi út 27. fszt. Tükörterem.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányza-
ta felhívja azon pedagógusok figyelmét, akik állandó 
kerületi lakosok, és 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték 
meg diplomájukat, hogy díszoklevél megadása iránti 
kérelmüket 2015. január 15-étől nyújthatják be a hi-
vatal Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Cso-
portjánál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. emelet, 411. 
szoba).

A kérelemhez mellékletként a következőket kérjük csa-
tolni:
• rövid szakmai önéletrajzot,
• arany oklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél 

másolatát,
• a gyémánt (60), vas (65) és rubin (70) oklevél 

igényléséhez az előző díszoklevél másolatát,
• a pályán eltöltött munkaviszony (minimum 30 év-

nek kell lennie) igazolását, (munkakönyv)
• személyi adatokat, adószámot, taj számot, valamint
• annak a bankszámlának a számát, ahova az önkor-

mányzat által adott összeget utalni lehet, amennyi-
ben nem rendelkezik számlaszámmal, úgy a pontos 
lakcímet kérjük megadni.

 
A kérelem beadásának  

végső határideje: 2015. február 16.

Győrffyné Molnár Ilona
igazgató

KÖZLEMÉNy

Megnyitott  
a dél-budai 
Neuropátia Centrum
Neuropátia központot nyitott a Szent Imre Egyetemi 
oktató Kórház. a cukorbetegség súlyos szövődmé-
nyére a központban használt diagnosztikai eszköz 
deríthet fényt, a korai felismerés pedig megelőzheti  
a kórt. 

A neuropátia idegkárosodás, következményeként a páciensek 
kevésbé érzékelik a fájdalmat, így a végtagokat ért sérüléseket 
is. Emiatt akár egy cipőbe szorult kavics is súlyos szövetkáro-
sodáshoz vezethet. A neuropátiára jellemzők a különböző érzé-
kelési zavarok, melyek fájdalomban, harisnya- vagy kesztyű-
szerű zsibbadásban is jelentkezhetnek. A betegség veszélyére 
figyelmeztetnek az elrettentő adatok is: évente négyezer lábat 
kell amputálni Magyarországon a cukorbetegség idegeket érin-
tő szövődményei miatt. A korai felismeréssel az amputációk 85 
százaléka megelőzhető, illetve visszafordítható lenne.

Simonyi Gábor, a Szent Imre Kórház Anyagcsere Központ-
jának osztályvezető főorvosa, az új centrum vezetője az át-
adáskor elmondta: mivel a kórház ellátási területén több ezer 
neuro pátiás beteggel lehet számolni, nagy segítség, hogy meg-
nyílhatott a diagnosztikai központ. Eddig is ellátták a cukor-
betegeket, de a speciális vizsgálatért a budai régióból a Szent 
János Kórházig kellett utazniuk az érintetteknek.

A Dél-budai Neuropátia Centrum a Wörwag Pharma Kft. ál-
tal támogatott 14. magyarországi neuropátiás központ, eddig 
11 diagnosztikai centrum és két szakrendelő megnyitását tá-
mogatta a cég. A Szent Imre Kórház K épületének földszint-
jén kialakított rendelő diagnosztikai műszereit, a szükséges 
eszközöket, valamint a műszerek szervizelésének költségét a 
Wörwag Pharma vállalta, évente csaknem hárommillió forint 
értékben. Dr. Kádár Éva, a cég ügyvezetője elmondta, 2020-ig 
egy 25 centrumból álló hálózatot építenek ki, Budapesten hat 
központot terveznek. 

A neuropátia a cukorbetegek 30 százalékát érinti, hazánkban 
240 ezren szenvednek a súlyos szövődményben. A XI. kerületi 
centrumban előzetes becslések szerint mintegy ötezer pácien-
sen tudnak majd segíteni. 

(T. D.)

Kibírta az első próbát 
a Rákóczi híd
január 26-án délelőtt először ment át próbaúton 
villamos a budapesti Rákóczi hídon. a budapesti 
Közlekedési Központ (bKK) tervei szerint az utasfor-
galmi próbaüzem kora tavasszal kezdődik.

Január végén megkezdődött a Rákóczi híd próbaterhelése: elő-
ször ment keresztül rajta villamos. Egy Tatra, egy Combino és 
egy motoros fedett teherkocsi típusú villamossal is tesztelték 
az 1-es járat pályáját, volt hogy a híd mindkét villamospályáján 
haladt egy-egy szerelvény. A villamosok a Közvágóhídtól a Bu-
dafoki útig közlekedtek, oda-vissza.

A próbaterhelések arra a Városi és Elővárosi Közlekedési 
Egyesület által is felvetett kérdésre is választ adhatnak, hogy 
a Rákóczi híd, amelyet eredetileg nyolc tonna tengelyterhelésre 
és 50 kilométeres óránkénti sebességgel haladó villamosokra 
terveztek, hogyan viselkedik 10–11 tonna tengelyterhelésű, 
60–70 kilométeres óránkénti sebességgel haladó szerelvények 
esetén.

A BKK megkeresésünkre elmondta, az 1-es villamos új, 
meghosszabbított vonalszakaszának építése a tervezett ütem 
szerint halad. A műszaki átadás-átvétel után kezdődhet el a Rá-
kóczi híd február közepére tervezett statikus és dinamikus pró-
baterhelésének előkészítése, a hídvizsgálat és az eredmények 
értékelése után indulhat el az 1-es villamos az új szakaszon. Az 
utasforgalmi próbaüzem várhatóan kora tavasszal kezdődik.

(T. D.)

Túl zajos a csomópont építése
Részben jogos panaszok érkeznek a lakóktól a budaörsi úti csomópont építése okozta  kényelmetlenségek 
miatt. a helyi képviselő reagált, a bKV Zrt. pedig még egy kis megértést kér.
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Újbuda Önkormányzatához és a BKV Zrt.-hez is sok 
kifogás érkezik az őrmezői lakóktól a Budaörsi úti cso-
mópont beruházásával kapcsolatban. A lakók legutóbb 
arra panaszkodtak, hogy a beruházó éjszaka is dolgo-
zott, emiatt nem 
tudtak aludni. 
Sze rkesz tősé -
günk megkereste 
a helyi önkor-
mányzati képvi-
selőt, ő hogyan 
látja a helyzetet. 
Junghausz Raj-
mund lapunknak 
megerősítette, a 
fejlesztés érezhe-
tően sok kényel-
m e t l e n s é g g e l 
jár, a munkások 
ráhordják a sarat 
a mellékutakra, 
romlik az élet-
minőség, gya-
kori a nagy zaj. 
Úgy véli, sok 
esetben megala-
pozottak a rekla-
mációk: – Min-
denki tisztában 
van a beruházás szükségességével, ám gyakran nem 
indokoltak az azt kísérő kellemetlenségek – mondta. 
Hozzátette, az önkormányzat, illetve személy szerint ő 
is mindent megtesz azért, hogy a fejlesztés ne zavarja 
a kelleténél jobban az ott élők nyugalmát, ezt várja el a 
beruházótól is.

A lakók a kommunikáció hiányát is szóvá tették. 
Junghausz leszögezte: őt nem kereste meg a BKV Zrt. 
DBR Metro Projekt Igazgatósága, illetve arról sem hal-
lott, hogy a cég közvetlenül tájékoztatná a lakókat.

Lapunk úgy tudja, a közvetlen tájékoztatásra alap-
esetben nincs szigorú törvényi előírás, a fejlesztő pe-
dig használja a szükséges kommunikációs csatornákat 
– kérdés persze, hogy a lakók azon keresztül tájéko-

zódnak-e. (Lapunk folyamatosan figyelemmel követi a 
fejlesztést, és rendszeresen beszámol az építkezésről, 
illetve a felmerülő panaszokról.) Szerkesztőségünk 
megkereste a BKV Zrt. DBR Metró Projekt igazgatósá-

gát a legutóbbi panaszáradatot generáló éjszakai mun-
kavégzéssel kapcsolatban. Az igazgatóság közleményt 
adott ki, amely szerint a beruházó a közelben található 
benzinkútnál váltott ki egy, az építkezés folytatásához 
elengedhetetlen közművet, csatornavezetéket. A mun-
ka engedélyezett volt, és azért kellett éjszaka elvégez-
ni, hogy napközben ne okozzon közlekedési fennaka-
dást Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján.

A fejlesztő a közleményben leszögezte, mindent 
megtesz a lakók nyugalmának megőrzéséért, ám egy-
egy esetben a tavasszal induló újabb ütemben is szük-
ség lesz nagyobb zajjal járó munkálatokra. Ekkor már a 
közműkiváltás lezárul, és elindul a csomópont építése.

(H. Gy.)

www.válasz.hu
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A bírálóbizottság tagjai Antoni  
Györgyi, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Pályázati és Innováci-
ós Központ igazgatója, Böszörményi 
Nagy Gergely, a Design Terminál 
stratégiai igazgatója, Jakab László, 
a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Elektronikai 
Technológiai Tanszékének egyetemi 
docense, Kállay László, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Gazdálkodástu-
dományi Kar egyetemi docense,  
a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ 
igazgatója volt. Szórádi Bence –  
a Fiatal Vállalkozók Országos Szö-
vetsége delegáltja – az év fiatal 
vállalkozója volt 2013-ban.

– Az egyetemi oktatók néhány évvel 
ezelőtt azzal a céllal alakították az 
Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesü-
letet, hogy részben az egyetemi ok-
tatás, részben a saját vállalkozásuk 
alatt összegyűjtött tapasztalataikat, 
illetve élettapasztalatukat átadják a 
fiataloknak – beszélt céljaikról Moll 
János, az egyesület elnöke. Tehát az 
egyesület eleve arra született, hogy  
a fiatalok vállalkozóvá válását se-
gítse, és mivel az önkormányzat is 
elhatározta, hogy támogatja a fiata-
lokat ebben, a két érdek szerencsé-
sen találkozott. Moll János kiemelte: 
a pályamunkák között található igazi 
kisvállalkozás, ami később sem tud 
naggyá nőni, viszont helyben, XI. 
kerületi szolgáltatásként kiválóan 
működhet. Egy másik induló pedig 
egy akár országosan is teríthető 
terméket vázolt, ami a későbbiek-
ben exportáruvá is válhat. Beadott 
pályázatukkal az induló csapatok 
egyben elkötelezték magukat, hogy 
a támogatás elnyerése esetén vál-
lalkozásukat Újbudán hozzák létre, 
így remélhetőleg nem csak a legjobb 
négy termékkel válik gazdagabbá a 
kerület.

Erős mezőnyt mutatnak a kerületi kezdő vállalkozások
Újbuda Önkormányzata tavaly októ-
berben írta ki az Újbudai Hallgatói 
Startup Pályázatot egyetemistáknak.  
A tenderek értékelésére az ELTE,  
a Corvinus, a BME, illetve a Design 
Terminál és a Fiatal Vállalkozók 
Országos Szövetségének képvise-
lőiből alakult bírálóbizottság. Ők a 38 
beérkezett pályamunkából nyolcat 
választottak ki a második körre. A négy 
legjobbat a január 26-án megrendezett, 
az ötleteket bemutató döntő végén, 
összesen 4 millió forinttal jutalmazta az 
önkormányzat.

 
Az Újbudai Hallgatói Startup Pályázatra olyan 
egyetemisták jelentkezhettek, akik graduális 
vagy posztgraduális képzésben vesznek részt, 
és a csapatukban van legalább egy olyan hall-
gató, aki újbudai campusszal rendelkező fel-
sőoktatási intézménybe jár. A beérkezett pá-
lyázatokat minden bírálóbizottsági tag külön, 
négy szempont szerint tízfokú skálán értékel-
te. Az így összeállt rangsort újra közösen meg-
vitatva határoztak a döntőbe jutó munkákról. 
A bírálat szempontjai közé tartozott az ötlet 
megvalósíthatósága az odaítélt összegből; az 
ötlet piacképessége, piaci hiánypótló szerepe, 
innovativitása. Az elbírálásnál előnyt élveztek 
azok a csapatok, amelyek több tudományterü-
letről szerveződtek. A január 26-i nyilvános 
döntőn a nyolc második fordulós csapat ötper-
ces „elevator pitch-ét” hallhatták az érdeklő-
dők (az üzleti szlengkifejezés egy liftút során 
elmondható beszédet jelent, ezalatt kell felvá-
zolni egy-egy projektet, képbe hozni a döntés-
hozót), majd tíz percig a zsűri tesztelte a tervek 
megalapozottságát, a jelöltek átgondoltságát, 
felkészültségét.

Az önkormányzat felkérte a kerületben 
működő Spin-Off Hallgatói Klub szervezőit, 
hogy a második körbe jutott csapatok számára 
felkészítő napot tartsanak, erre január 16-án, 
tíz nappal a döntő előtt került sor. A Spin-Off 
Klub azon hallgatók vagy nemrég végzett 
egyetemisták klubja, akik vállalkozásra adják  
fejüket. Az a felismerés hívta életre, hogy az 
egyetemek és a középiskolák – nagyon kevés 
kivételtől eltekintve – nem kínálnak olyan ok-
tatást, képesítést, tudást, ami a gyakorlatban 
is megfelel a vállalkozói lét szükségleteinek. 
A klub szervezői pozitív példákkal, kötetlen 
beszélgetésekkel, ismert és kevésbé ismert 
vállalkozók meghívásával, illetve egy-egy 
téma szaktekintélye által tartott előadással, 
kérdezz-felelekkel segítik az érdeklődőket. 
Előadásaikon több mint kétezren vettek részt.

Dietrich Péter, a klub egyik szervezője ösz-
szegezte, milyen előnyökkel járhat a részvétel 
egy startup pályázaton. – A startup közössé-
gekre jellemző, hogy egymást segítik, támo-

Startup: követendő példát állított Újbuda a mikrogazdaság területén
A legjobb  
pályázók

Sybrillo – nyertes

Három műegyetemista hallgató egy olyan eszközt fejlesztett, 
amellyel az akciókamerás vagy az okostelefonos videózás 
közben fellépő kézremegés hatását lehet eltüntetni a felvétel-
ről, miközben távirányítható telefonnal, tablettel, továbbá a 
beépített GPS-modul segítségével helymeghatározó fájlokat 
rendelhetünk videóinkhoz. A kiegészítőt a legnépszerűbb 
okostelefonokkal és akciókamerákkal, valamint azok kiegé-
szítőivel tették kompatibilissé.
 
Fastrrr – Live slow, Sail fastrrr – nyertes

Ez egy vitorlás sebességmérő, amely a kishajós vitorlázás-
ban válthat ki technológiai forradalmat. A GPS mellett me-
chanikai módon is méri a sebességet, ezzel kiküszöbölve az 
áramlás GPS-szel mért sebességváltoztató hatását. Az esz-
köz további szenzorokat is tartalmaz, amelyek a hajók moz-
gását figyelik, és olvasható, értelmezhető adatokká alakítják 
át. Az ötlet a nagyhajózásban már ismert fedélzeti számító-
géprendszeren alapszik, ám azt 21. századi módon, miniatűr, 
okostelefon-központú rendszerként továbbgondolva. A szer-
kezet az összes vitorlázott órát automatikusan menti.
 
L’akoma Zöldségkrémek – nyertes

A sült, grillezett zöldség- és gombaalapú kenyérfeltét ter-
mékcsalád gyártására készülő csapat az ételallergiásoknak, 
az ételintoleranciában szenvedőknek, valamint az egészsé-
ges táplálkozásra törekvőknek kínál speciális igényeiknek 
megfelelő, változatos ízvilágú terméket. A hagyományos, 
adalékanyag- és tartósítószer-mentes élelmiszerek alapanya-
gául szolgáló zöldségeket, gombát a környékbeli kisterme-
lőktől szeretnék beszerezni a termési idejüknek megfelelő 
szezonban, így támogatva a helyi értékeket.
 
Hand-in-Scan – nyertes

A kórházi fertőzések visszaszorításában jelenthet áttörést az 
a helyes kézhigiénét biztosító készülék, amelyet a BME hall-
gatói már szabadalmaztattak. Az alkoholos kézfertőtlenítés 
oktatására és ellenőrzésére alkalmas objektív, képfeldolgo-
záson alapuló berendezés azonnal kiértékeli a kézfertőtle-
nítés minőségét egy UV fluoreszcens kézfertőtlenítő szer 
eloszlásának kimutatásával. Az Újbudai Hallgatói Startup 
Pályázat keretében a csapat célul tűzte ki új típusú jelzőmo-
lekulák fejlesztését, melyek áthidalhatják a piacon elérhető 
jelölt kézfertőtlenítő szerek gyengeségeit, hatékonyabbá téve 
a Hand-in-Scan kézhigiénés rendszert, segítve a fertőzések 
elleni harcot.
 
Scissor

A ruhaüzlet és kultúrpont átalakított second hand darabo-
kat, illetve kezdő kreatívok egyedi, saját tervezésű ruháit 
forgalmazó kulturális kiállító tér. Profilját döntő részben új-
rakontextualizált ruhadarabok árusítása, saját kollekciós és 
meghívott tervezői munkák adják. A nagyvárosi fiatalokat 
célzó Scissor árai esetenként a fast fashion üzletek árai alatt 
maradnak a környezettudatosságnak köszönhetően. A ruha-
üzlet lehetőséget teremt a személyre szabásra, átalakításra.
 
LEDOLA

A vállalkozás két alappillére egy 3D-s nyomtatással készülő 
egyedi tervezésű, máris díjnyertes lámpacsalád, valamint a 
Videoton Elektro-PLAST Kft.-vel közösen futó projektsoro-
zat, amely háztartási kisgépek fejlesztését célozta meg, töb-
bek között orvosok bevonásával. A két alapító a termékek 
ergonómiájának és formatervének kidolgozását ötvözi a ro-
botika és a beágyazott rendszerfejlesztés területével.
 
Webuni – bárhol, bármikor

Magyarország első független, bárki által szabadon használ-
ható online oktatási platformja (www.webuni.hu) tavaly no-
vemberben indult. A rendszer lehetővé teszi oktatók, szakér-
tők és oktató intézmények számára, hogy online kurzusokat 
állítsanak elő egy szintén online szerkesztő felületen, és 
azokat a platform piacterén keresztül kínálják az érdeklő-
dőknek.
 
Dread Hunt – játék okostelefonra

A Corvinus, a BME és a bécsi művészeti egyetem négy diák-
jának összehangolt munkája egy különleges online szerep-
játék, amely ötvözi az akció, a krimi, a fantasy és a kaland 
műfaját.

gatják. Természetesen lesznek győztesek, és 
nem győztesek is. De itt nem csak az nyer, aki 
pénzjutalmat visz haza. Lehet, hogy egy hó-
nap múlva egy másik versenyen egy sokkal 
nagyobb díjat nyer majd az, akinek itt nem 
sikerült, vagy az itt tapasztaltak következmé-
nyeként talál olyan befektetőt, aki nagyobb 
volumenben gondolkodik, vagy akár szakmai 
segítséggel támogatja az indulót. Ez talán még 
a pénznél is többet ér.

A zsűri egyetértett abban, hogy a csapat-
munka mindennél többet ér. Az ötlet önmagá-
ban semmi, ha nincs mögötte szakmai munka, 
az üzleti élet komplexitása miatt aligha futtat-
ható fel csoportmunka nélkül. Hiszen ötlete 
bárkinek lehet, de kitartása, türelme vagy egy 
jó csapata arra, hogy véghez is vigye a tervét, 
már kevesebbeknek van. A pályázaton elindult 
versenyzők között voltak olyanok, akik évek 
óta „futnak” startup versenyeken, és voltak, 
akik kifejezetten az önkormányzat által meg-
hirdetett tenderre alakultak csapattá. A BME-
ről indult Hand-in-Scan munkacsoport évek 
óta kutat és pályázik. A bemutatott helyes 
kézhigiénét biztosító készüléket már szabadal-
maztatták.  

A legjobb kilencbe a kezdeti fázisban lévő 
tervek is bekerültek: a zöldség- és gombaala-
pú kenyérféle termékcsalád gyártására készü-
lő L’akoma Zöldségkrémek csoportja szinte a 
pályázati kiírással egy időben alakult. Ők az 
ételallergiásoknak kínálnak alternatív táp-
lálkozási lehetőséget. A speciális igényeknek 
megfelelő változatos ízvilágú termékcsalád 
kidolgozása után Kalinák Csilla és társai fenn-
tartható termelést akarnak megvalósítani.

Kellemes meglepetésnek számított, hogy 
nem egy női csapattag, hölgy vállalkozójelölt 
is feltűnt. – Sajnos ritkaság ez a startup vilá-
gában – fejtette ki Dietrich Péter –, ami talán a 
startup lét természetéből adódik, hiszen alap-
vetően rengeteg informatikai (IT) ötlet van.  
A programozásban itthon és külföldön is ezért 
a fiúk vannak előnyben – fejtette ki. Újbudán 
ezzel szemben nagyon sokféle ötlet merült fel: 
képzőművészek, közgazdászok, élelmiszer-
mérnökök, vegyészek és biológusok bontakoz-
tak ki.

A tenderek kiírása, értékelése, a pályázók 
felkészítése és majdani mentorálásuk igazi 
együttműködésben valósult meg. A felkészítő 
napon, aki akarta, elpróbálhatta prezentációját. 
A végén a hallgatóság zsűriként vizsgáztatott. 
Az előadók és versenyzők egyaránt hasznos-
nak értékelték a találkozót. A felkészítő napon 
nemcsak a hallgatói klub, de az Ifjúsági Vállal-
kozásélénkítő Egyesület is támogatta a verseny-
zőket, elnöke felajánlotta, hogy vállalja a részt-
vevők felkészítését a prezentációikra, illetve a 
pályázat lezárulása után is mentorálja őket.

(K. V.)

Egy-egy millió forint támogatást kaptak a nyertesek  
(a képen elöl), hátul a zsűri tagjai,  

illetve Simicskó István országgyűlési képviselő,  
Király Nóra és Molnár László alpolgármesterek

A zsűri szerint sem volt vesztese  
a pályázatnak, hiszen minden pályamű remekelt. 
Dönteni természetesen kellett...

Németi Balázs a nyertes  
Fastrrr projekt egyik atyja  

mutatja be az eszközt elevator 
pitch-ben a zsűrinek
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BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A tervezett beruházás a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fej-
lesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. konstrukciójának kere-
tében 2014.01.01. és 2014.12.31. között az Európai Unió támogatásával valósult meg a
Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc tulajdonát ké-
pező Villányi út 27 sz. alatti Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium épületében.

A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0052 azonosítószámú projekt összköltsége 379 931 960 Ft. A támo-
gatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének a 85%-a, a fennmaradó önrészt pedig
a pályázó, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium biztosította.

A fejlesztés keretében kazáncsere, és a hozzá tartozó hőközpont felújítása, valamint napele-
mes, illetve napkollektoros rendszer kiépítése valósult meg az épület energia és melegvíz-
ellátásának kielégítése céljából. A megtermelt energiát LED-es fényforrások és korszerű világí-
tótestek használják. Mindezeken felül kiépítésre kerültek a szabályozó rendszerek, egy intelli-
gens épületvezérlő rendszer, valamint az épület födémszigetelése, nyílászáróinak felújítása is
megvalósult a projekt időtartama alatt.

A projekt eredményeképpen, a megújuló energiahordozó felhasználás növekedésének köszön-
hetően az üvegházhatású gázok kibocsátása becslések szerint 273,48 tonnával csökken évente.
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NAPELEMES KISERŐMŰ LÉTESÍTÉSE A BUDAPEST-FARKASRÉT 
MINDENSZENTEK TEMPLOM VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁRA 

Budapest-Farkasrét Mindenszentek Plébánia beruházásában lé-
tesült 12 kW névleges teljesítményű, napelemes rendszerű villa-
mos kiserőmű a katolikus templom villamos energiaigényét teljes 
egészében kielégíti. A beruházás az Európai Unió és Magyarország 
Kormánya 14,76 millió Ft összegű támogatásával valósult meg. A 
beruházás teljes költsége 17,37 millió forint volt. A beruházás ered-
ményeként 13,16 tonna UHG kibocsátás-csökkenés érhető el éven-
ként. A megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia termelés 
értéke 12 ezer kWh/év, mely a templom jelenlegi villamos ener-
giaigényét teljes egészében kielégíti. A pályázat azonosítószáma: 
KMOP-3.3.3-13-2-2013-0002.

A mai előírásoknak nem megfelelő hőszigetelésű műemlék épü-
let téli fűtésére és nyári hűtésére jelentős energiát kell fordítani, 
melynek költsége nagy mértékben termeli a plébánia költségét. Az 
egyházi létesítmények részére kiírt pályázati lehetőség megoldást 
kínált a problémára. A plébánia által benyújtott pályázat elfoga-
dásra került és ez lehetővé tette egy 12 kW névleges teljesítményű 
napelemes villamos kiserőmű megvalósítását. A beruházáshoz a 
napelemeket, valamint a Fronius IG PLUS invertert a Soltec Kft. 
szállította. Mint generál kivitelező a Soltec Kft. készítette a terve-
zést és a szerelési munkákat is. Az üzembe helyezéshez szükséges 
ad-vesz mérőt az ELMŰ késedelem nélkül felszerelte, így 2014. au-
gusztus végén a kiserőmű üzembe helyezése megtörtént és azóta 
folyamatosan termel elektromos energiát. Az eddigi tapasztalatok 
szerint a napelemes kiserőmű nagy biztonsággal teljesíteni fogja a 
CO2 kibocsátás-csökkenést, valamint a villamosenergia előállítás 
tervezett értékeit. 

További információ kérhető: Füzesi Pál, tel: 061/319-55-60, 
e-mail: fuzesipal@citromail.hu

Bibliai
Szabadegyetem
A Biblia az európai kultúrában 

János evangéliuma szeminárium

A Szabadegyetem mindenki számára nyitott, aki szeretné a Biblia könyveit megismerni.

Minden előadás szerdánként 18.00 órakor kezdődik!
Helyszín: Budapest, XI. Zsombolyai u. 6. földszint, TIT Stúdió

Szervező: Adventista Teológiai Főiskola  -  Info: Simon Zsolt 06 30 664 32 87

feb. 11.  Bevezetés. Az Ige testté lett 

feb. 18.  Jézus tanítványokat hív  

feb. 25.  Jézus és a farizeusok  

márc.  4.  Szabadulás a terhektől 

márc.  11. A szó hatalma 

márc.  18. Az örök élet kenyere 

márc.  25. Az újrakezdés 

ápr. 1.  Világosság az alagút végén 

ápr. 8.  Gyógyszer sötétséggel szemben  

ápr. 15.  A jó pásztor  

ápr. 22.  Élet az élet után és a halál előtt  

ápr. 29.  Hogyan bánt Jézus a bűnösökkel?

Előadók: Fenyvesi Péter Pál és Simon Zsolt

Nyílt napot rendeztek  
a Tüskecsarnokban

Sorra nyeri  
a bajnokságokat  
a Lágymányosi Spari
az idén 54 éves Lágymányosi Spari 
Kajak-Kenu Egyesület történetének 
egyik legkiválóbb évét zárta 2014-ben, 
amikor a klub versenyzői öt országos 
bajnokságon indultak.

Fennállása során több sztársportolót is ki-
nevelt a Lágymányosi Spari Kajak-Kenu 
Egyesület. Évekig itt edzett Kovács Katalin, 
Kolonics György pedig nem csupán a Spari 
legnagyobb büszkesége volt, a tragikusan fia-
talon elhunyt sportolót a világon is a kenuzás 
legnagyobb csillagaként jegyezték. Jelenleg 
a beltéri edzések folynak az egyesület öböl-
beli központjában és más létesítményekben. 
A télen zárt helyiségekbe kényszerülő fiata-
lok futnak, úsznak, edzőteremben erősíte-
nek, speciális gyakorlatokat végeznek, hogy 
a márciusi vízre szállás idejére jó kondiban 
legyenek. A Lágymányosi Spari 10–23 éves 
korig végzi az utánpótlás-nevelést, a szakem-
berek gyerek, kölyök, serdülő, ifi és U23-as 
csoportokat edzenek. Felnőtt sportolók fog-
lalkoztatására – a korábbiaktól eltérően – már 
nem jut forrás. A diákok a felújított csónak-
ház, a kikotort és rendbe hozott Lágymányo-
si-öböl miatt is szívesen járnak a Spariba, 
toborzási probléma nincs, bár a kenus lányok-
ból nincs egycsapatnyi.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség kere-
tén belül működő egyesület elnöke, Dávid 
Géza arról számolt be, hogy 2014-ben 170 
verseny engedélyt váltottak ki a szövetség-
től. 20–25 kezdőt edzenek, és ugyanekkora 
az idős sportolók „masters” szakosztálya, 
amely tavaly is bajnoki címet szerzett. 2014-
ben a klub öt országos bajnokságon indult, 
ahol a Spari ifjú tehetségei 23 bajnoki címet 
és a váltóbajnokságon 8 első helyet szerez-
tek, a mastersek pedig 14 aranyérmet gyűj-
töttek be.

Dávid Géza elmondta, a szerény körülmé-
nyek között működő klub eredményei élvo-
nalbeliek, de a jelenlegi 40 milliós támogatás 
minimum duplájára volna szükség az egye-
sület zavartalan működéséhez, a bajnokok ki-
neveléséhez. Hozzátette, eredményeiket nem 
érték volna el a szülők támogató hozzáállása 
nélkül. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 98 
egyesülete indított versenyzőt a bajnokságo-
kon, közülük az összesített pontversenyben 
második helyen végzett a Spari. Az első he-
lyezett Győr viszont Dávid Géza szerint lé-
nyegesen több forrásból gazdálkodik.

(T. D.)

Több százan vettek részt a budapesti Egyetemi atlé-
tikai Club, a bEaC által szervezett sportrendezvé-
nyen a Tüskecsarnokban. a nyílt napon a létesítmény 
mellett az egyesületben űzhető sportágakat is bemu-
tatták az érdeklődőknek. a bEaC saját edzői közremű-
ködésével fitneszórákat és focitornát tartott.

Az impozáns sportcsarnokot sokan láthatták már a televízió-
ban, arról viszont már kevesen tudnak, hogy az aréna mellett 
hatalmas földalatti komplexum is működik, számos sportpályá-
val. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club ezen sportolási le-

hetőségeket szemléltette nyílt napján, amelyen 
saját edzői tartottak bemutatókat.

A BEAC ügyvezetője, Simon Gábor elmond-
ta, a rendezvény célja, hogy az újbudaiak meg-
ismerjék, mennyi lehetőséget rejt a négyezres 
sportcentrum, mely a rendezvénycsarnok mel-
lett három sportpályán, egy konditeremben, 
két fitneszteremben és a squash-pályákon 
számos teremsporttal, valamint wellness- és 
masszázsszolgáltatásokkal áll a közönség ren-
delkezésére.

Az egyetemi egyesület szakmai partnerként, 
gyakorlott edzőkkel, oktatókkal szervezi a 
Tüske Fitnesz tréningjeit, programjait, és tart 
profi edzéseket is. A komplexumban minden-
ki megtalálja a megfelelő mozgásformát. Egy 
tavaly decemberben, a Nemzeti Sportközpon-
tokkal kötött együttműködési megállapodás 
szerint január 19-étől indultak a csoportos 
órák: a sportolni vágyók aerobik-, spinning-, 
spinracing-, alakformáló, zsírégető, jóga- és 
pilatesedzésekre regisztrálhatnak, de nem hi-
ányoznak a funkcionális mozgásformák sem. 

A BEAC nem titkolt célja, hogy minél több embert vegyen rá  
a rendszeres testmozgásra a kerületből, az Infopark dolgozói és 
a környező egyetemek hallgatói közül. 

A sportnap egyik kiemelt eseménye a BEAC és az ELTE 
harmadik alkalommal szervezett ELTE-Infopark Kupája volt.  
A tornán 12, az ELTE vonzáskörzetében, az Infoparkban műkö-
dő cég csapata indult. Az eddigi tornákon részt vett a Telekom, 
a Lufthansa, az Evosoft, a GEA-EGI, a Strabag, a Vodafone, a 
MOL és a Swietelsky gárdája is.

(T. D.)

hírkép
kevin graham a kanadai vízilabda-vá-
logatott csapatkapitánya, ugyanakkor 

a-hID osC Újbudának is tagja. ebből a 
kapcsolatból adódott, hogy mind a két 

csapat számára jó tapasztalatszerzési 
lehetőség lehet, ha közös edzőmérkőzé-

seket tartanak a Nyéki Imre Uszodában. 
a kanadaiak múlt hét végén Torontóban 

kiharcolták a nyári világbajnoki rész-
vételt, világ szinten közép kategóriába 

sorolják őket. Legközelebb a hét végén, 
a február 13-15-ig zajló volvo-kupán 

szerepelnek, ahol kanadán kívül az 
egyesült Államokkal és horváthország-

gal találkozik a magyar válogatott.

Gyűjtést rendez a Kárpátaljai 
Magyar Főiskola 
újbuda Önkormányzata immár három éve támogatja 
a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolát. az intézmény elnöke, dr. orosz Ildikó 
hagyományos farsangi báljuk bevételéből most azokat 
a kárpátaljai családokat támogatná, amelyeknek tagjai 
részt vesznek az ukrajnai harcokban.

A főiskola húsz évvel ezelőtti alapításakor hármas szerepet 
vállalt magára: Kárpátalja magyar nyelvű felsőoktatási in-
tézménye mellett tudományos kutatóműhellyé és kulturális 
központjává szerettek volna válni. Mára több mint 11 szakon 
tanulhatnak a diákok BSC-szinten, öt szakon pedig mesterfo-
kozaton. Egyetemi oktatásból is igyekeznek lefedni a képzési 
kínálatot, ezért több magyarországi egyetemmel, így a Buda-
pesti Corvinus Egyetemmel, a Szent István Egyetemmel vagy 
a Nyíregyházi Főiskolával is szerződésben állnak.

Mivel az ukrán törvények értelmében az államtól nem kap-
nak támogatást, a felújítási munkálatok erőforrásainak össze-
gyűjtésére különféle akciókat találtak ki. A tetőcserére például 
cserépjegyakciót hirdettek, amiből Újbuda is kivette részét. – 
Az önkormányzat azonban nemcsak akkor támogatta az intéz-
ményt, amikor meg voltunk szorulva, hanem nagy örömünkre 
tavaly is – fejtette ki Orosz Ildikó Hoffmann Tamás polgármes-
terrel való találkozója után. – Mindig akad olyan, amire nem 
futja, tavaly a szakképzési intézet számítástechnikai parkját 
tudtuk felszerelni Újbuda támogatásával.

Kulturális központként a főiskola minden kárpátaljai magyar 
civil szervezetnek teret és lehetőséget nyújt, hogy programjait 
megrendezze, és ők is tartanak kiállításokat kárpátaljai művé-
szeknek, rendszeresen vannak jótékonysági koncertjeik, meg-
emlékeznek a nemzeti ünnepekről. Tudományos műhelyként 
egy-egy természet- és társadalomtudományi, illetve nyelvé-
szeti-szociolingvisztikai kutatóintézetet működtett. Ahogy az 
elnök asszony fogalmaz, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
egyensúlyban lévő magyar élet teremtődjön meg Kárpátalján

(K.V.)
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Kamaraerdő ad otthont a 13. országos 
Curling Csapatbajnokságnak Magyar-
ország egyetlen hivatalos curlingcsar-
nokában. a hetekig tartó sportesemény 
tétje nagy: a győztes férfi- és női 
csapatok képviselhetik hazánkat a 
novemberi Európa-bajnokságon dáni-
ában.

Az első hétvégén a férfi A osztályos 
csapatok mérkőztek, a női A osztály és 
a koedukált B osztály versenye 
egy héttel korábban indult. 
A bajnokságban összesen 
24 gárda vesz részt. Az 
A osztályos csapatok 
mind budapesti klubok-
ból érkeznek, a B osz-
tályban a magyar együt-
tesek mellett külföldiek 
is küzdenek (idén hor-
vát és román csapatok). 
A magyar mezőny zömét 
három nagy klub gárdái teszik 
ki: az A osztály 14 csapata közül öt a West-
bay SC-t, négy az FTC-t, míg kettő az UTE-t 
képviseli. A B osztályban további két csapatot 
indít a Westbay SC, egyet az FTC, négyet pe-

dig az UTE. Ezek mindegyike 4–6 fős, így az  
A  osztályos férfiversenyen mintegy 40 részt-
vevő indul.

A curling Skóciából származik, a skótok 
400–500 évvel ezelőtt kezdték el tologatni  
a jégen a méretes gránitköveket. A világon a 
legtöbben Kanadában űzik ezt a sportot, az 
ország 1,5 millió leigazolt curlingjátékossal 
büszkélkedhet. A játékban két négyfős csapat 

felváltva csúsztatja köveit a célmező felé.  
A cél, hogy minél több korongot 

helyezzenek el a „házban”, azaz 
egy kijelölt körben. A vegyes 
párosban egy férfi és egy nő 
alkotja a csapatot, két kő 
pedig már a játék kezdetén 
a pályán van.

A férfi A osztályban  
a címvédő COOL Jégfar-
kasok mellett a Westbay 

gárdája, valamint a 2014. 
évi Magyar Kupát megnyerő 

FTC Jégmadarak formációja a lege-
sélyesebb a bajnoki címre. A női A osztályban 
a címvédő UTE Bálnák legnagyobb riválisa 
minden bizonnyal a Westbay Nők csapata lesz. 

(T. D.)

AKTuÁLIS/SpORT

„egy nemzet zá-
loga az ifjúság, és 
nem mindegy, hogy 
milyen körülmények 
között, milyen tu-
dással, neveltséggel 
hagyják el az isko-
lájukat és később 
veszik kezükbe a 
nemzet sorsát fel-
nőttkorukban.”

grosics gyula

579Ft

I LOVE MILKA DESSZERTEK

692Ft

ÉRVÉNYES: 2015. február 12-18.

SiÓ ŐSZILÉ
1 l, 25%

249Ft

ÉRVÉNYES: 2015. február 12-18.

Ft276

299Ft/1 szál

ÉRVÉNYES: 2015. február 14-én

a 10. év a legsikeresebb!

Hetekig tart  
a Curling ob újbudán

Ünnepség és jótékonysági 
aukció Grosics emlékére
Grosics Gyulára, a legendás aranycsapat kapusára emlékeztek a róla elnevezett 
iskolában. Idén először nem vett részt személyesen a születésnapján rendezett 
ünnepségen. Február 4-én lett volna 89 éves.

hírkép

Idén hetedszer rendezték meg az ergométeres sportbajnokságot 
a pető Intézetben. Nyolc egyesületből érkeztek a versenyzők  
a fergeteges hangulatú sporteseményre, hogy összemérjék 
erejüket az evezőpadokon. az éremözön, a ciszterci gimnazisták 
részvétele és az együttsportolás élménye egyaránt különleges 
jelentőséggel bírt a fogyatékkal élők integrációjában és az épek 
szeretetre való képességének elmélyítésében.  
(képünkön simicskó István országgyűlési képviselő)

a tavalyi esztendő volt a legsikeresebb 
az immár több mint 10 éve újbudán 
működő Spuri amatőr Futó- és Triat-
lonklub történetében!

A kerületi helyszínek: a Nyéki Imre Uszoda, 
a Bogdánffy utcai Atlétikai Központ, a Szent 
Margit Gimnázium, a Kopaszi-gát, a Gellért-
hegy kiváló testedzési lehetőséget biztosítanak 
egy amatőr sportklub számára. Az egyesület 
tagjai magas szakmai színvonalú edzésprog-
ram szerint készülnek, függetlenül attól, hogy 
a mozgás csak az egészségmegőrzést vagy egy 
komolyabb kihívás teljesítését szolgálja. Az 
egyesület vezetői elsősorban arra törekszenek, 
hogy a tagok megtalálják az egyensúlyt a mun-
ka, a család és a rendszeres sporttevékenység 
„háromszögében”, és a testmozgás az életmód 
természetes részévé váljon.

A Spuri SC versenyzői az összes nagyobb 
hazai tömegsporteseményen képviselték Új-
budát az elmúlt évben. A versenytávoktól 
függetlenül szinte valamennyi utcai futó- és 
triatlonversenyen ott voltak, és célba is értek 

az egyesület atlétái. Kindl Gábor, a klub ver-
senyzője 2014. október 11-én a triatlonsport 
legnagyobb presztízsű eseményén, a hawaii 
Kona szigetén megrendezett Ironman Vi-
lágbajnokságon vett részt. A verseny távjai 
3,8 kilométer úszás, 180 km kerékpározás és 
42,2 km futás, amelyet természetesen szünet 
nélkül kell teljesíteni. Az eseményen való 
indulási jogot kvalifikációs versenyeken, az 
életkori kategóriában elért helyezéssel sze-
rezhetik meg az amatőr sportolók. A 2014. 
évben több mint 93 000 triatlonos indult  
a kvalifikációs versenyeken szerte a világ-
ban. Közülük csak kevesebb mint 2000 spor-
toló állhatott ott az Ironman Világbajnokság 
rajtjánál.

Az edzések mellett fontos szerepet játszik  
a Spuri SC sportolóinak felkészülésében a tu-
datos táplálkozás is, amelynek élettani alap-
jairól januárban előadássorozat indul a Szent 
Margit Gimnáziumban.

További információk a tervezett előadások-
ról és a Spuri SC-ről: http://www.spurisc.com/

– A legnagyobb kihívás élővé tenni Grosics 
Gyula emlékét – mondta Kiss Mihály, az in-
tézmény igazgatója. – Nemcsak a születésnap-
ján, a halála vagy a 6:3 évfordulóján, hanem 
minden egyes nap. Hamarosan felújítjuk a be-
járatunkat, és létrehozunk egy 
emlékhelyet igazi ereklyékkel, 
hogy ez fogadjon minden ka-
punkon belépő látogatót – tette 
hozzá. Az eseményen rész vett 
többek között Grosics Edina, 
az egykori kapus lánya, Mocsai 
Lajos, a TF rektora, Mészöly 
Kálmán, volt szövetségi kapi-
tány és Benkő László, az MLSZ 
egykori elnöke valamint Sza-
bolcs Attila országgyűlési kép-
viselő. – Gyula bácsi életútját 
mindig a maximális jóra való 
törekvés, a legjobb teljesítmény jellemezte. Ez 
a szellemiség járja át az iskola falait is. Sok 
kiváló tanulót és sportolót ösztönöz a példaa-
dása – mondta Simicskó István sportért felelős 
államtitkár. 

Egy sportoló nem csupán a stadionban 
nyújtott teljesítménye alapján válik példa-

képpé. Sok diákot személyes élmények is 
fűztek az aranycsapat egykori tagjához. „Én 
még találkoztam Gyula bácsival” címmel 
hirdetett rajzversenyt és irodalmi pályázatot 
az intézmény. Az okleveleket Simicskó Ist-

ván és Mészöly Kálmán adta 
át a legjobbaknak. Az ünne-
pi helyszínt Kovács István 
grafikusművész ceruzarajza-
iból és Benda Iván fotómű-
vész képeiből nyílt kiállítás 
adta az iskola galériájában. 
A tárlat különlegessége az a 
futball-labda volt, amit a fo-
cirajongó Pesti Péter ajánlott 
fel jótékonysági árverésre. 
Az 1954-es világbajnokság 
replikalabdáját Grosics Gyula 
még annak reményében dedi-

kálta, hogy az a 60. évforduló ünnepi műsorá-
ban szerepel, de ezt sajnos már nem érte meg. 
Az aukció február 4-étől, Grosics Gyula szü-
letésnapjától március 1-jéig tart, és az iskola 
honlapján lehet követni. A befolyó összeget a 
sporttagozatos intézmény kapja meg.

(H. L.)

Tavaszi versenyekre készülnek  
az újbudai szinkronúszók
Mikor az általános iskolában sportválasztásra kerül sor, egyre több gyerek érdek-
lődik a különlegesebb mozgásformák iránt. Ezek egyike a kerületi székhelyű 
Medúza 21 Sportegyesületnél elérhető szinkronúszás. 

A műúszásként is emlegetett szinkronúszás az, 
ahol a sportolók művészien előadott gyakorla-
tokat mutatnak be zenére. A versenyszámok 
egyéni, páros, csapat- és szabadkombinációs 
gyakorlatokból állnak, az olimpián csak páros 
és csapatgyakorlatok vannak.

A szinkronúszás, amilyen szép sport, olyan 
bonyolult is: technikai tudás, izomerő és ritmu-
sérzék is kell hozzá. – Ha valaki úgy dönt, szink-
ronúszni szeretne, nem árt minél korábban elkez-
denie, és előnyt jelent, ha tanult már valamilyen 
tornát – mondta  Szedlák Krisztina, a Medúza 21 
egyesület szakosztályvezetője. Szedlák gyerek-
kora óta válogatott szinkronúszó, két testvére bú-
vár és vízimentő. Mindhárman az egyesületben 
edzik a gyerekeket. 

A gazdagréti székhelyű Medúza 21 SE a Mar-
gitszigeten tartja edzéseit, de tárgyalnak újbu-
dai edzéshelyszínről is. A versenyeken a medú-

zások legtöbbször különleges koreográfiájukkal 
tűnnek ki. Legutóbb a gyermekkorosztály re-
mekelt az olimpiai sportágakat, úszást, vívást, 
sőt, kosárlabdát is bemutató vízibalett kűrrel, de 
különböző népi táncokkal is szerepeltek már a 
szinkronúszók.

Faraga Szilvi maga is kilencéves korától űzi 
ezt a mozgásformátt, jelenleg a legkisebbeket, 
a kisiskolásokat edzi. Szerinte bár ebben a kor-
ban könnyebben sajátítják el a gyerekek a nem 
hétköznapi edzést, ilyenkor is sok és kemény 
munkával lehet sikereket elérni. A márciustól 
kezdődő versenyidőszakban kül- és belföldi 
megmérettetések sora követi egymást. Az idei 
első jelentősebb nemzetközi szinkronúszásver-
seny Székesfehérváron lesz, a legnagyobb ki-
hívást pedig az Isztambulban rendezett junior 
Európa-bajnokság jelenti majd.

(T. D.)
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További programok és információ:

újbudaI SZENIoR
PRoGRaMKÖZPoNT
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás:  
hétköznap 9–14 óra között
Web: www.ujbuda.hu/60plusz
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

60+

programajÁNLó
Kezdő ZuMbaTaNFoLyaM INduL
Helye: Gazdagréti Közösségi Ház  
(Bp., XI., Törökugrató u. 9.)
Ideje: 2015. március 2., hétfőtől április 3. péntekig,
heti 2 alkalommal, hétfőn és pénteken 11.00 órai 
kezdettel

Jelentkezés: 2015. február 23–27. között,  
9.00–16.00 óráig a helyszínen!
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom 
60+kedvezménykártyával 1000 Ft/10 alkalom*
A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia
* A kedvezményes díj csak a legelső beiratkozáskor 
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt zumba 
tanfolyamon!!!

60+ KoNdIToRNa
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
TÁMOGATÁSÁVAL
Helye: TIT (Bp., XI., Zsombolya u. 6. fsz.) 
Ideje: 2015. február 23-tól, hétfőnként 15.00–16.00 óra 
között. Jelentkezési határidő: 2015. február 16–20 kö-
zött! Újbudai Senior Programközpontban személyesen 
(Bp., XI., Bölcső u. 3.)

Jelentkezési feltételek:  
• Xl. kerületi lakos 
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+kedvezménykártyával 1000 Ft/10 alkalom *
Csoportvezető: Virág Anikó
* A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető 
igénybe annak, aki még nem vett részt a tanfolyamon!!!

ajánló az újbuda 60+ közel 
270 havi programjából
Minden szerdán 19.00 órától Videokészítő Kör 
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház; ingyenes; továb-
bi információ: 204-6788

2015. február 11. 18.00 Fotókiállítás az Árpád-kori 
Kána faluról, megnyitó. Helyszín: Albertfalvi Közös-
ségi Ház; ingyenes; további információ: 204-6788

2015. február 13. 10.00–11.00 Pilates + Intim torna 
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház; további infor-
máció: 424-5363

2015. február 14. 18.00–22.00 Színes-Szíves 
Farsang
Farsangi mulatság a Valentin-nap jegyében
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház; további infor-
máció: 246-5253; részvételi költség: 1200 Ft (60+ 
kártyával 800 Ft)

2015. február 16. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: Krakkó
Helyszín: VI. sz. INO, Gazdagréti tér 1.; ingyenes; 
további információ: Valentin Ferencné
60+ Program önkéntes, 06 30 831-8102

2015. február 17. 10.00–11.30 60+ feng shui
Téma: Személyes kedvező és kedvezőtlen területek 
a lakáson belül. Helyszín: Újbudai Szenior Program-
központ; ingyenes; minden hétköznap 9.00–14.00 óra 
között a 372-4636 telefonszámon

2015. február 17. 10.00–12.00 A digitális fotók 
számítógépes javításának lehetőségei. (Újbuda 60+ 
Médiaműhely) Laptop ajánlott! Helyszín: Albertfalvi 
Közösségi Ház; ingyenes; további információ: 351-4276 

2015. február 18. 9.00–10.00 Szenior torna
Megelőző rekreációs (tartásjavító) torna; vezeti: Nádai 
Krisztina. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház; részvé-
teli költség: 1200 Ft/alkalom vagy 9000 Ft/hó; további 
információ: 309-0007

2015. február 19. 60+ városismereti séták, gyalog-
túrák – Hauszmann Alajos nyomán – Az igazság-
szolgáltatás palotái. Találkozó: 10.00 óra Kossuth tér 
(Kossuth szoborcsoportnál), időtartam: 2 óra.  
A részvétel ingyenes! További információ:  
Domoszlai Erzsébet 60+ Program önkéntes,  
domoszlai.erzsebet@gmail.com, 06 30 862-8152

2015. február 19. 15.15–16.45 ETKA jóga
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház; részvételi díj: 
650 Ft/alkalom 60+ kártyával; további információ: 
204-6788

2015. február 20. 17.00–19.00 Festőműhely
A tanfolyamra folyamatosan lehet jelentkezni, előzetes 
regisztráció szükséges.  
Helyszín: 60+ Szenior Alkotóház; további információ: 
Kelenvölgyi Festőiskola: Barlai László 06 20 477-3186

2015. február 20. 18.00–19.00 Téli Olimpiák törté-
nete – kiállításmegnyitó
A kiállítás megtekinthető március 17-ig. 
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház; ingyenes; további 
információ: 309-0007

2015. február 23. 16.00–18.00 Útifilmvetítés: 
Szlovákia. Helyszín: VI. sz. INO Gazdagréti tér 1.; 
ingyenes; további információ: Valentin Ferencné
60+ Program önkéntes, 06 30 831-8102

2015. február 25. 13.30–15.30 Dietetikai tanácsadás
Személyre szabott, táplálkozással kapcsolatos tanács-
adás. Előzetes jelentkezés szükséges!
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont; ingyenes; 
további információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óra 
között a 372-4636 telefonszámon 

  
TERMÉSZETjÁRÁS 
Februári programok

FEBRUÁR 14., SZOMBAT  
1. Börzsöny-hg.
Kóspallag – Szórádi rét-Kismaros. Táv: 9 km,  
szint: 100 m. Találkozó: 7.50, Nyugati p.u. pénztárak. 
Előzetes jelentkezést kér!  
Túravezető: Tari József (Műanyag SC) (30)536-4767

2. Bajor Gizi Színészmúzeum
Találkozó: 13.30, Déli p.u. metro-kijárat
Részvételi díj: 400.- Ft. Előzetes jelentkezést kér!       
Túravezető: Hattyár Zsuzsa (CAOLA) (30)3522-694

FEBRUÁR 18., SZERDA 
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Fogaskerekű városmajori végállomá-
sánál. Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 
(30)560-8042

2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 9.30, Széll Kálmán tér, metro-kijárat
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi Szilvia 
(TvTE) (70)207-5374

FEBRUÁR 21., SZOMBAT
1. Jági-tanösvény
Találkozó: 8.30, Árpád híd Volán p.u. (ind.: 8.45 Pilisz-
szentivánra). Táv: 10 km, szint: 270 m
Előzetes jelentkezést kér!  Túravezető: Kiss Ferenc 
Emánuel (Műanyag SC) (20)5102086

2. Budai-hegység
Fenyőgyöngye–Virágos nyereg–Árpád kilátó– 
Fenyőgyöngye (vagy Törökvész út). Táv: 13 km, Szint: 
200 m. Találkozó: 9 óra, Kolosy tér, 65-ös busz
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Méri Sándorné 
(CAOLA) (30)5498-457

FEBRUÁR 22., VASÁRNAP 
Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 9.30, Széll Kálmán tér, METRO kijárat
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi Szilvia 
(TvTE) (70)207-5374 

FEBRUÁR 25., SZERDA 
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Fogaskerekű városmajori végállomá-
sánál. Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 
(30)560-8042

2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 9.30, Széll Kálmán tér, METRO kijárat
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi Szilvia 
(TvTE) (70)207-5374

FEBRUÁR 28., SZOMBAT
Nemzeti Sírkert (Kerepesi temető)
Múzeum és séta szakvezetéssel 
Találkozó: 9.30, 24-es vill. végáll.  
(Keleti p.u.-nál: Kerepesi út és Festetics u. sarok)
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Soltész Ferencné 
(CAOLA) (70)5720-184

Az időjárás és az útviszonyok függvényében a túrák 
változhatnak!
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak meg-
felelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő, vagy 
bakancs; tízórai és víz, vagy üdítő ital.

Prevenció a hosszú életért

új szolgáltatás  
az újbuda  
60+ Programban

Kedves Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a számítógéppel és internettel kap-
csolatos segítségnyújtás mellett, 2015. február 1-től, minden 
csütörtökön és pénteken 9.00–14.00 óra között  mobiltelefo-
nokkal kapcsolatos segítséget is biztosítunk az Újbudai Szenior 
Programközpontban.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mobiltelefonok (és rend-
szereik) különbözősége, valamint az eszközön lévő személyes 
adatok a segítségnyújtás mértékét korlátozhatják! Megértésü-
ket köszönjük.

Új szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdéseikkel is fordulja-
nak bizalommal az Újbudai Szenior Programközpont munka-
társaihoz.

Közéleti klub alakult 
Gazdagréten
Január 23-án tartotta első 
összejövetelét Gazdagréten 
a 60+ közéleti klub, mely-
nek tagjait a 60. életévükön 
túli aktív lakosokból tobo-
rozták. A meghívottak kö-
zött a körzet önkormányzati 
képviselője, Király Nóra, 
Kerékgyártó Gábor és Sass 
Szilárd szerepelt.

Gyógytorna  
és zongoraszó
Giller Lászlóné Ildikó, a klub 
vezetője köszöntötte a több 
mint húsz érdeklődőt, és el-
mondta, hogy mindenki prog-
ramjavaslatát, elképzelését 
megköszöni és számít rájuk. 
Az aktív idősek nagy öröm-
mel láttak hozzá az ötletelés-
hez: tervbe került egyebek 
mellett gyógytornász által 
tartott torna, gyalogtúrák, 
buszos kirándulások, vetí-
tés, irodalmi est, zongora 
hangverseny, mesemondás, 
pingpongverseny és jogi ta-
nácsadás is. Király Nóra el-
mondta, nagy örömmel üdvö-
zi az önszerveződő, hasznos 
csoportokat körzetében, így 
Gazdagréten is. A szépkorú 
hölgyek és urak tettrekészsé-
gét pedig különösen tisztelen-

dőnek és fontosnak tartja, hi-
szen a szervezett programok, 
előadói estek és kirándulások 
nemcsak a testet, de a lelket is 
fitten tartják.

Minden hónap 
harmadik hétfőjén 
találkoznak 
Szólt arról is, hogy tapasz-
talatból tudja, milyen nagy 
segítséget jelent egy család-
nak a tapasztalt, tetterős és 
egészséges rokon vagy nagy-
mama, aki noha cserébe sok 
lelki feltöltődést kap az uno-
káktól, a saját korosztályával 
való kikapcsolódásra is nagy 
szüksége van. Ez a klub lehe-
tőséget ad erre, hiszen rendkí-
vül sokféle, értékes tudással 
és tapasztalattal rendelkező 
tagjainak köszönhetően vál-
tozatos és érdekes programok 
valósulhatnak meg. 

Az ötletbörze befejezé-
se után a 60+ közéleti klub 
tagjai megállapodtak abban, 
hogy minden hónap harma-
dik hétfőjén tartják össze-
jövetelüket. A képviselők 
sok sikert kívántak a továb-
biakhoz, és lehetőségeikhez 
mérten támogatást ígértek a 
klubnak.

Király Nóra egészségügyért is felelős alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket a Mályvavirág Alapítvány január 24-i, 
Allee Bevásárlóközpontban szervezett rendezvényén. Külön 
üdvözölte a szervezőket és a gyógyult egykori betegeket is.

Elmondta, ma még Magyarországon az emberek többsége 
csak akkor fordul orvoshoz, amikor tüneteket észlel, de sok 
esetben akkor már késő. A méhnyakrák azon betegségek egyi-
ke, amelyet rendszeres szűrővizsgálatokkal el lehet kerülni, és 
az idejében felismert daganat jó eséllyel gyógyítható, illetve 
beszélt a védőoltás fontosságáról, annak szerepéről is.

Hangsúlyozta, hogy nemcsak a daganatos betegségeket, de az 
összes kórt (legyen az testi vagy lelki) sokkal könnyebb meg-
előzni, mint gyógyítani. A prevenció legfontosabb elemeinek az 
egészséges táplálkozást, a sportot, a szűrővizsgálatokat tartja.

Négygyermekes családanyaként igyekszik őstermelőktől vá-
sárolt egészséges élelmiszereket, gyümölcsöt és zöldséget tenni 
az asztalra, minél többet tölteni a friss levegőn és sokat spor-
tolni.

Egészségügyért is felelős alpolgármesterként ugyanezt igyek-
szik véghez vinni kerületi szinten, azaz olyan rendezvényeket 
szervezni, ahol a jelenlévők segítséget kapnak az egészséges 
táplálkozással, a testmozgás fontosságával és a lelki egészség 
megőrzésével kapcsolatban.

Ezen események központjában a nők állnak, hiszen ők a leg-
kiszolgáltatottabbak a testi és lelki betegségek tekintetében. 
Éppen ezért mindenkit arra biztatott, hogy keresse fel a nőgyó-
gyászt, ne halogassa a vizsgálatot, hiszen azért a kis kellemet-
lenségért talán az életét kapja cserébe.

Hozzátette, hogy egy nőnek egész életében kötelessége vigyáz-
ni magára, nemcsak saját, de a családja érdekében is, hiszen kis-
mamaként éppúgy szükség van rá, mint nagymamaként.
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2015-ben már 300 bKK-automatából 
vásárolhatunK

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 
Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben 
kezdte meg a modern jegy- és bérletkiadó 
automaták telepítését Budapest legforgal-
masabb pontjain és agglomerációjában. 
Az új értékesítési módot és a készülékek 
beszerzését a kormány 2,3 milliárd forint 
európai uniós forrással támogatja.

Jelenleg több mint 270 darab új, korszerű BKK- 
automata üzemel, de tavaszra már 300 készü-
lékkel spórolunk időt ügyfeleinknek, tesszük 
gyorsabbá és kényelmesebbé a jegy- és/vagy 
bérletvásárlást. Az új jegyautomata-hálózat 
rendkívül jól teljesít, az ügyfelek hamar meg- 
szerették a könnyen használható, éjjel-nappal 
üzemelő berendezéseket. Ezt az eladások 
és a használat egyre növekvő száma is jól 
mutatja. A gépek 2015 első napjaiban több 
mint 600 millió forint bevételt generáltak. 

A városszerte megtalálható BKK-automatákból 
szinte az összes jegy- és bérlettípus megvásárol-
ható, a termékkínálat folyamatosan bővül: a vonal- 
jegy és napijegy típusú jegyeken, a Budapest- 
bérleteken, a környéki és a HÉV-bérleteken kívül 
már kutya- és kerékpárbérletek is megvásárolha-
tók. A készülékek érmét és bankjegyet is elfo-
gadnak és visszaadnak, de bankkártyával is 
lehet fizetni, akár érintés nélkül.

December óta a jegy- és bérletkiadó automata 
igénybevételét egy új funkció is segíti. Az auto-
maták képernyőjéről már élőszavas segítség is 
kérhető: a Segítség gomb megérintésével közvet-
lenül kapcsolatba léphet a BKK ügyfélszolgálatá-
val, amennyiben úgy érzi, ez szükséges. Az új 
funkció a vásárlási folyamat minden fázisában 
elérhető, tehát nem kell a kezdőképernyőre 
visszalépnie annak, aki ezt igénybe veszi. Szak-
képzett munkatársaink lépésről lépésre végigve-
zetik a vásárlás folyamatán, ami nagy segítség 
lehet az idősebbeknek és a gyengén látóknak is.

A BKK-automatából vásárolt bérletekhez szük- 
séges megadni egy arcképes igazolvány számát. 
Hogy ezt a folyamatot gyorsabbá tegyük, 
a használni kívánt igazolvány számát, sőt négy 
igazolványszámot is felvezethetünk egyetlenegy 
BKK ügyfélkártyára, melynek segítségével 
a bérletet nemcsak saját részre, hanem akár az 
egész családnak megvásárolhatjuk. BKK ügyfél-
kártyát a BKK Ügyfélközpontokban, illetve a 
jegypénztárakban kaphatunk, de letölthető 
a bkk.hu/automata oldalról is.

Az automaták pontos helyéről 
a bkk.hu/pontkereso oldalon 
tájékozódhatnak, illetve a hasz-

nálatukról kisfilm és interaktív bemutató 
felület is elérhető ugyanezen az oldalon.

Kohéziós Alap
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Szent Vince  
jó szőlőtermést 
ígért idénre 
Januárban országszerte megemlékeztek 
Szent Vincéről, a borászok és szőlő-
termelők védőszentjéről. A budafoki 
Promontorium Borlovagrend tagjai 
a Kelenhegyi úti pihenőnél, a Szent 
Vince-szobornál gyűltek össze az év első 
„termésjós” napján, és bőséges hozamot 
ígérő szőlővesszővel, egyházi áldással, 
újborral és pogácsával tisztelegtek előtte.

Szent Vince napja a fény győzelmébe, a tavasz 
eljövetelébe és a gazdag termésbe vetett hit 
ünnepe, amikor sok helyen bált is rendeznek.  
A Promontorium Borlovagrend tagjai a hagyo-
mányoknak megfelelően emlékeztek meg az 
idei esős napon a bor védőszentjéről és fohász-
kodtak a jó termésért. Az eseményt nem vélet-
lenül tartották a Gellérthegyen, a térség már a 
török időkben a budai borvidék gazdagon termő 
lankáihoz tartozott. Az út sarkán álló szobrot 
a Kelenhegyi úti művészházban alkotó Czin-
der Antal szobrászművész készítette. A sokáig 
elhanyagolt területet a borlovagrend vette párt-
fogásába, az önkormányzat pedig néhány éve 
pihenőhelyet alakított ki a szobor körül. 

Január 22-e az első olyan nap az évben, 
amelynek időjárása meghatározhatja az éves 
szőlőtermést. – Sok nyelven ismert még a régi 
mondás, mely szerint „ha megcsordul a Vince, 
tele lesz a pince” – mondta Sárkány Péter borlo-
vag. A tradíció úgy tartja, ha aznap sok bort 
iszunk, tovább sokszorozhatjuk a termést. Szent 
Vince ünnepe ugyanis „dologtiltó” nap, amikor 
a szőlősgazdák mise után áldomást ittak, és kö-
vetkeztettek az évjárat szőlő- és bortermésére.

Urbán András, a borlovagrend nagymeste-
re szerint Szent Vince patrónussága nevének 
népies értelmezéséből ered, és Franciaorszá-
gon kívül Dél-Németországban és Ausztri-
ában is tisztelik a keresztény bortermelők. 
A Promontorium Borlovagrend tagjai között 
igazi rajongók vannak, akik a legnagyobb tisz-
telettel és csodálattal viseltetnek a bor iránt, 
ilyen például Andrásfay-Szerencse Ödön – az ő 
ezernyi versének több mint ötöde szól a borról, 
amelynek szerinte lelke, szakralitása van. 

(T. D.)

Átvették oklevelüket a Prizma 
állásközvetítő hallgatói

Prevenciós előadásokkal szorítaná vissza a droghasználatot az önkormányzat

Oklevelet kaptak az Újbuda Prizma Állásközvetítő 
Iroda ingyenes németnyelv-tanfolyamának végzős 
diákjai. Ők az elsők, akik a középhaladó kurzust is 
elvégezték. 

A kerületi állásiroda három éve hirdette meg először felzárkóz-
tató alapképzéseit munkát keresők részére, hogy a jelentkezők a 
mára elengedhetetlenné vált nyelvi és informatikai készségek-
kel növelhessék elhelyezkedési esélyeiket. 

Az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. Hamzsabégi úti telephe-
lyén indult két hónapos, alapszintű nyelvi képzésekre tavaly is 
annyian jelentkeztek, hogy alig tudták leültetni a résztvevőket. 
– Kezdeményezésünk kivételes, hiszen kevés az olyan mun-
kaügyi központ vagy közvetítő, amely saját ingyenes oktatást 
nyújt álláskeresőinek – mondta Lőrincz Gergely, a megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató Újbuda Prizma Kft. ügyve-
zetője. Úgy véli, a tanfolyamon nemcsak a tanulók nyelvtudása 
fejlődik, de mikroközösségek is alakulnak, melyek a kurzus 
után is segítik egymást.

Az érdeklődők tavaly novembertől magasabb, középhaladó 
szinten folytatták a képzést, melynek egyik utolsó tanóráján 
Hoffmann Tamás polgármester oklevéllel jutalmazta a végzősö-
ket. A résztvevők mindegyike elégedetten nyilatkozott a kurzus-
ról, tavaly csupán egy kívánságuk volt: az alapképzés után foly-
tathassák tanulmányaikat eggyel magasabb szinten. Gágonyné 
Asztalos Judit nyelvtanár szerint kevés a nyolc alkalom ahhoz, 
hogy a diákok érdemi tudást szerezzenek. Úgy véli azonban, 
hogy megduplázva a képzés idejét, reális cél lehet a használható 
szóbeli nyelvismeret megszerzése. Lőrincz Gergely szerint a to-

vábbképzés azért is jó, mert a résztvevők hasznosan tölthetik el 
idejüket akkor is, ha hosszabbra nyúlna az álláskeresés.

2014 szeptemberében már 400-an végezték el a nyelvi képzé-
seket, számuk azóta folyamatosan nő. A tanfolyamra jelentke-
zők két hónap alatt heti egy alkalommal 10–12 fős csoportok-
ban végezhetik el az alapképzést. Az angolórákat hétfőnként, a 
némettanfolyamot szerdánként tartják, az informatikai képzés 
pedig a Polgármesteri Hivatal épületében zajlik.

(Újbuda)

Drogprevenciós előadássorozatot indít 
az önkormányzat a kerületi általános 
iskolákban. 

A diákok egyre fiatalabb korban kerülnek kap-
csolatba a droggal, a dílerek kihasználják a 
hiszékenységet, a tudatlanságot, és teszik ész-
revétlenül rendszeres drogfogyasztókká a gye-
rekeket. Az önkormányzat ennek megelőzé-
sére indított drogprevenciós előadássorozatot, 
amelynek célközönségébe alapvetően a kerüle-
ti hetedikes és nyolcadikos tanulók tartoznak. 
A közel 1500 diákot érintő „Drogokról más-
képp” című előadást Marosi Antal, a Magyar 

Rádió szerkesztő-riportere, volt bűnügyi nyo-
mozó, valamint Balogh Sándor nyugalmazott 
bűnügyi orvosszakértő tartja. – Sokáig dol-
goztunk együtt. Én gyilkosságokon, ő pedig a 
megtalált áldozatok boncolásán – mesélt nem 
éppen romantikus találkozásukról Marosi. 

Mivel mindketten a bűnüldözés sűrűjéből 
érkeztek, a lehető leghitelesebben képesek 
beszélni róla. Módszerük abban különbözik 
a többi preventív előadástól, hogy a fiatalok 
nyelvén szólnak, nem ismertetik a drogok faj-
táit és hatásait, csupán azt mutatják be, mit tesz 
tönkre a kábítószer a szervezetben. – Ez az 
előadás az értelemhez szól. Nincs olyan fiatal, 

aki ne gondolkodna el azon, hogy kipróbálja 
vagy gondjai megoldására használja a kábító-
szert. Ezért fontos minden esetben jó indokot 
mondani arra, miért ne drogozzanak – mond-
ta az exnyomozó. Király Nóra egészségügyért 
és közbiztonságért felelős alpolgármester el-
mondta, azért választották a megelőzésnek ezt 
a módját, hogy lehetőleg a drog kipróbálásáig 
se jussanak el a gyerekek. – Jelenleg három is-
kolába megyünk a prevenciós bemutatóval, de 
bízunk abban, hogy a kerület összes intézmé-
nyébe eljutunk – mondta az alpolgármester. 

(T. D.)
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Szürreálmok  
a Malomban
Az elmúlt hetekben az Összefogás Újbudáért Egye-
sület Malom Közösségi Terében és Galériájában 
láthatták az érdeklődők Katulic László festő- és grafi-
kusművész „Magasság és mélység” című kiállítását, 
Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő védnök-
sége mellett. 

 A tavalyi év bővelkedett változatos képzőművészeti kiállítá-
sokban a Malom Galériában. A galériát működtető Összefo-
gás Újbudáért Egyesület, emellett egyre népszerűbb, gazdag 
programválasztékkal bíró közösségi térként is használja a he-
lyiséget. 

Katulic László festő- és grafikusművész eddigi gazdag élet-
művéből, vegyes technikával készült festmények és grafikák 
egyaránt kiállításra kerültek. A művek többsége szürrealista 
hatásokat tükröz, ez ihlette a kiállítás címét is. A tárlat fővéd-
nöke Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, míg védnöke az 
egyesület tevékenységét támogató Nagyné Antal Anikó önkor-
mányzati képviselő volt.

2014. december 20-án, a galéria zsúfolásig megtelt érdek-
lődőkkel a kiállítás megnyitója alkalmából. A tárlatot Grá-
nitz Miklós fotóművész nyitotta meg. A rendezvényen a Príma 
Primissima díjas Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola 
növendékei magas színvonalon előadott komolyzenei művek-
kel léptek fel, majd Katulic László maga kalauzolta végig a kö-
zönséget a bemutatott művek során, érdekes anekdotákat fűzve 
azok születéséhez.

A kiállítást 2015. január 17-én, szintén nagyszámú közönsé-
get vonzó finisszázs zárta, amelyen a művész barátai léptek fel, 
ezt követően a rendezvény újabb rendhagyó tárlatvezetéssel és 
kellemes társalgással ért véget.                                                                                                     

KULTI

Ugyan a télből már kezdünk kifelé lábalni, és már nincs is 
olyan messze a tavasz, egyelőre még távolinak tűnnek a 
féktelen bulizós nyáresték. Mégis ha van zenekar, mely a 
legnagyobb zimankóban is pillanatok alatt képes felforrósí-
tani a hangulatot, az a Pannonia Allstars Ska Orchestra. A ska 
zene és életérzés hazai zászlóvivői február 21-én Újbudát 
készülnek táncra perdíteni, ráadásul a Barba Negra Music 
Clubban két hasonlóképp intenzív csapat, a Bohemian Betyars 
és a Budapest Riddim Band lesz segítségükre ebben. A KRSA 
vezette formáció amúgy tavaly egy igazi kuriózummal, egy 
best of bakelittel rukkolt elő, melyről minden bizonnyal a 
koncerten is erősen fognak csemegézni. A PASO 2003-as 
alakulása óta nem csak itthon írta be nevét a legnagyobbak 
közé, de külföldön is imádja magyar népzenei elemekkel 
átszőtt zenéjüket a közönség. Arra sem árt odafigyelni, hogy 
a laza, pörgős dallamok mögött gyakran komoly társada-
lomkritikával töltött dalszövegek rejlenek, s a banda minden 
alkalommal az egymás iránti tisztelet és egyenlőség jegyében 
lép színpadra.

Pannonia 
Allstars Ska 
Orchestra

Február 13.: Pál Utcai Fiúk
Február 14.: Hooligans Valentin napi koncert, MDC, Joystix
Február 19.: AC/DC dalok Bon Scott emlékére 
Február 20.: Cloud 9+ Lemezbemutató koncert, IAN Autorun 
Február 21.: Pannonia Allstars Ska Orchestra, Bohemian Betyars, 
Budapest Riddim Band
Február 24.: Lordi (FIN) 

Játék!
Mi a Magna Cum Laude slágerének a címe?
A. Fővárosi sanzon    B. Párizsi sanzon  C. Vidéki sanzon
Küldd el a válaszod és nyerj páros jegyet!   jatek@barbanegra.hu

a Barba Negrában!

Három égi  
és négy földi kívánság
Egyik, szinte sugárzó alkotásán egy mezőgaz-
dasági boltból szerzett háló és mini facsipeszek 
adják ki a Miatyánkot. Csovelák Edit iparművész 
egyedi technikával készült műveit is elhozta a 
január 29-én nyílt kiállítására az Újbuda Galé-
riába. Változatos alkotá-
sairól, hitvallásáról, az őt 
foglalkoztató kérdésekről 
mesélt lelkesen.

Csovelák Edit a Magyar Ipar-
művészeti Főiskola textil 
tanszék bőr szakcsoportján 
végzett, ennek megfelelően 
készített már hólyagból, álla-
ti bélből is műveket. Ezeket 
azonban nehéz raktározni, 
ezért nyúl újra és újra a tex-
tilhez. Az iparművész szeret 
kísérletezni, mindig új mód-
szereket keres. – Mióta felfe-
deztem a csipeszes technikát 
magamnak, nagy szeretettel 
csinálom – mondta. – Itt lát-
ható két munkám is, ami így 
készült, mindkettő szakrális 
téma. Vannak, akik úgy vé-
lik, ez a technika nem méltó a 
szakralitáshoz. Én viszont azt 
gondolom, ha az ember sorba rakja, rendszerbe szedi 
ezeket a kis csipeszeket, azok átlényegülnek, és nem 
facsipeszek többé, hanem az ima betűinek részeivé vál-
nak – mesélte.

A Jelképtár című könyvben olvasott a bűvös hetes 
számról, ez ihlette az ima elkészültét. – Az imában is 
hét kívánság van: három égi és négy földi. Elgondol-
koztam, mennyien mormoljuk magunkban az imát, és 
valójában nem is tudjuk, mit jelent. Próbáltam ezeket 

színnel is kifejezni: a három égi kívánságot kicsit föl-
döntúli színekkel, hideg kékekkel fogalmaztam meg, a 
földieket pedig szép földi színekkel.

Az iparművész nagyon szeret rajzolni, festeni. A ha-
gyományos kis faluról készült tájképek mellett az el-

vontabb témák is foglalkoztatják. Különböző népeknek 
a mitikus világa érdekli, így sámánok zászlaja, a dogon 
nép mitológiája és istenük, vagy egy szkíta kígyólá-
bú istennő is megjelenik most bemutatott műveiben. 
Zászlókat, minitextileket, szalagokat csinál. Akvarell-
festményein tájképek és nonfiguratív történések is fel-
fedezhetők, de különböző vegyes technikával készült 
munkáiból is hozott az Újbuda Galériába.

(Újbuda)

Szorosabb együttműködés  
az egyházakkal
Újévi fogadást tartottak egyházi 
képviselők és közfeladatok 
ellátásával foglalkozó egyházi 
intézmények, óvodai, iskolai, 
valamint önkormányzati vezetők 
február 3-án.

A találkozón Hegyi László egyházi kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár 
összefoglalta az elmúlt év törvényi vál-
tozásait, beszámolt a közvetlen egyházi 
támogatások mértékéről, a pályázati le-
hetőségekről és az egyházi ingatlanok 
sorsának rendezéséről. Az esemény 
jelentőségét növelte, hogy a találkozón 
jelen volt Simicskó István, Újbuda or-
szággyűlési képviselője, Keresztény-
demokrata politikus is. A találkozó 
egyben ünnep is volt, hiszen  a múlt 

év legnagyobb egyházi sikere, hogy új 
római katolikus templomot  szenteltek 
Újbudán. A Boldog Meszlényi Zoltánról 
elnevezett épületet Erdő Péter bíboros, 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
érseke szentelte fel. A résztvevők továb-
bi eredménynek tartják, hogy újra lett 
egyháztanácsnok a kerületben, miután 
a képviselő-testület még novemberben 
döntött Gyor gyevics Miklós kinevezé-
séről, akinek legfőbb célkitűzése, hogy 
az egyházak és az önkormányzat kap-
csolatát szorosabbra fűzze a korábbi-
nál. Az egyházvezetők számba vették 
a hitéleti veszteségeket, halálhíreket és 
a pozitívumokat, amelyek erősítheti az 
egyes egyházkösségeket. 

(H. L.)
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Magas kitüntetés  
a piarista tanárnak

Európa Polgá-
ri díjat kapott 
Kerényi Lajos 
piarista atya, 
a Szent Margit 
G i m n á z i u m 
h i t ok t a t ó ja . 
Az elismerést 
az intézmény 
dísztermében 
adta át Höl-
vényi György 

európai parlamenti képviselő. – Az atya bátorsága és állhata-
tossága hitet és reményt adott az embereknek – mondta az ün-
nepségen Hölvényi. A díjazottat Görbe László, a Szent Margit 
Gimnázium igazgatója köszöntötte, majd felolvasta Erdő Péter 
bíboros és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes laudációit, 
amelyek a 88 éves atya életét és munkásságát méltatták.

A Csontváry Művészeti UdvArház febrUári progrAMjA

„Találkozás két fiatalemberrel”
Gerlóczy Zsigmond 
Mozart-estje  
a Csontváry 
Művészeti 
Udvarház 
színpadán  

február 13-án 
pénteken 19.00
1111 Budapest, 
Bartók Béla út 32.
06 1 787-0039

Gerlóczy Zsigmond 
1995-ben művész 
családba született 
Budapesten. 
(Dédnagyapja: 
Áprily Lajos, 
nagybátyja Jékely 

László, költők, nagyapja: Mészáros Dezső, szobrászművész.)   
2002-ben kezdett el klasszikus zongorát tanulni  
Dévai Adriennél, a Lauder Javne Zsidó közösségi iskola 
zeneiskolájában.
 

Fise Glass
A Fiatal Iparművészek Stúdiója üvegművészeinek kiállítása 

a Csontváry Művészeti Udvarház Trezor Galériájában

február 18-án, szerdán 18.00
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.

06 1 787-0039
1982-ben jött létre a Fiatal Iparművészek Stúdiója,  

amely immár közhasznú egyesületként,  
mint „FISE” tevékenykedik.

 
„Visszfény borít be mindent”
Magyari Márton festőművész kiállítása  

a Csontváry Művészeti Udvarház B’32 Galériájában

február 18-án, szerdán 18.00
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.

Magyari Márton festőművész 1958-ban született 
Budapesten. Gerzson Pál tanítványaként 1983-ban  

szerzett diplomát. Jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem tanára.

 

Négyszemközt... Varga Miklóssal
Zenés pódiumbeszélgetés  

a Csontváry Művészeti Udvarház színpadán

február 19-én, csütörtökön 18.00
moderátor: Soós Andrea

1111 Budapest, Bartók Béla út 32
06 1 787-0039

Varga Miklós énekes, színművész, rockzenész. 
Sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy 

egyaránt szerepelt rockzenei színpadokon és színházban is.

 Molnár Ferenc: Liliom a Csontváry 
Művészeti Udvarház Színpadán

Külvárosi legenda egy felvonásban (95 perc).
február 20-án, pénteken 19.00

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Szereplők: 

Liliom–Ferencz Péter 
Juli–Máté Bernadett 
Mari – Balog Brigitta 
Ficsur – Fülöp Tamás 
Hugó – Katona Tamás 

Muskátné – Kiss Bernadett 
Lujza – Misi Zsófia 

Hollunderné – Lohonyai Katalin 
Linzmann – Cserkó Zsolt 

Fogalmazó – Solymos Tamás 
Kapitány – Stark Gábor 

I. Detektív – Horváth Márton 
Berkovics, II. Detektív – Magasházi István 

 Rendezte: Cserkó Zsolt
 

„Zenész Dinasztiák”
Devich Trio –  
„A tangó örök”
kamarakoncert 
az argentin 
tangó körül 
a Csontváry 
Művészeti 
Udvarház 
színpadán

február 21-én, 
szombaton 
19.00

1111 Budapest, 
Bartók Béla út 32.
06 1 787-0039
Közreműködik: Devich Gábor, Miskolczi Anita,  
Narihito Mukeda
 

Orfeum Anno  
a Csontváry Művészeti Udvarház színpadán

február 27-én, pénteken 19.00
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.

06 1 787-0039
Az orfeum teátrális megnyilvánulás. Használja a színház 
valamennyi eszközét. A színészt. A zenét. A díszletet. A 

kosztümök mutatványosságát. Felhasználja az irodalmat is.  
Rendező: Köllő Miklós

 
Mozart-klub  

a Csontváry Művészeti Udvarházban
február 28-án, szombaton 14.30

1111 Budapest, Bartók Béla út 32
06 1 787-0039

Az Újbudai Mozart-klub, a fővárosi zeneiskolák zenei 
pályára készülő növendékeinek klubja. 

Klubvezető: Varga Károly

KULTI



 















Nagyné Antal Anikó  
önkormányzati képviselő

dr. Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármesterének 
fővédnökségével  
a Malom Közösségi Térben











önkormányzati képviselő ötlete alapján

Újbuda polgármesterének 

a Malom Közösségi Térben:

Lakosságtámogató 
programok  
a Malom Közösségi Térben
Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő szervezésében 
lakosságtámogató programokat kínál a Malom Közösségi Tér.  
A képviselő asszony célul tűzte ki, hogy a rendszeresen műkö-
dő kulturális és szórakoztató programok mellett Újbuda lakos-
sága ingyenesen juthasson olyan szolgáltatásokhoz, amelyekre 
igényt jeleztek felé. A programok Újbuda Önkormányzatának 
támogatásával, Hoffmann Tamás polgármester fővédnöksége 
mellett az Összefogás Újbudáért Egyesület tevőleges segítsé-
gével zajlanak.

A Malom Közösségi Térben  
rendszeresen igénybe vehető ingyenes 

lakosságtámogató programok:
a Családbarát Akadémia válságkezelő programjai  

(nem szükséges bejelentkezni)
felvételi tudásszintfelmérés és tanácsadás  

(bejelentkezés: 371-0012)
érettségi tudásszintfelmérés és tanácsadás  

(bejelentkezés: 371-0012)
iskolaérettség-felmérés és tanácsadás  

(bejelentkezés: 371-0012)
jogi tanácsadás (bejelentkezés: 06-20/4047023)

speciális egészségügyi programok  
(bejelentkezés: 06-20/4047023)

tanulásmódszertan-felmérés és tanácsadás 
(bejelentkezés: 371-0012)

meridián torna minden korosztálynak  
(nem szükséges bejelentkezni)

Fentieken túl minden hétfőn kártyaklub, kedden társasjáték-
klub működik, szombatonként családi délutánok várják az 
érdeklődőket.

A lakosságtámogató programok részleteiről pontos tájékoz-
tatást kaphatnak az Összefogás Újbudáért Egyesület facebook 
oldalán: www.facebook.com/osszefogasujbudaertegyesulet
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Elkezdődött a farsangi időszak
A farsang minden esztendőben a 
vidámság, a mulatozás, a felvonu-
lások és a jelmezbálok ideje, ezzel az 
ünneppel űzzük el a hosszú telet.  
A karneválok szezonjában annak jártunk 
utána, honnan ered a mulatozási kedv, 
miért öltünk fel ilyenkor jelmezt és 
álarcot. A kerület bálokban bővelkedő 
idei kínálatából is szemezgettünk.

A farsangi időszak évről évre változik, mi-
vel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. 
A húsvét mozgóünnep, minden esztendőben 
a tavaszi napéjegyenlőség, azaz a március 21. 
utáni első holdtölte utáni első vasárnapra esik, 
a farsang pedig vízkereszttől, január 6-ától  
a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kez-
detéig, azaz hamvazószerdáig tart. Magyar-
országon a farsangi szokások a középkorban 
honosodtak meg, és sok nép hatása érvénye-
sült bennük. A városi polgárság elsősorban  
a német hagyományokat vette át – erre utal 
az elnevezés is az olasz „carnevale” helyett –, 
míg az arisztokrácia körében az itáliai és fran-
cia szokások terjedtek el. – A „carne voria”, 
azaz a húsevés ünnepe a római korban alakult 
ki, innen származik a karnevál szó – mesélte 
Agócs Gergely néprajzkutató. Mivel ebben az 
időszakban nem voltak nagy egyházi ünnepek, 
a nép saját világi rítusainak élhetett háborítat-
lanul.

A farsangi mulatság és jókedv oka, hogy 
ilyenkor búcsúztatták a telet és üdvözölték az 
eljövendő tavaszt. A rémisztő maszkok, a han-
goskodás, a zajkeltés mind az ártó szellemek, 
a halál, a rossz, a hideg elűzésére szolgáltak.  
A jó, azaz a tavasz diadalát pedig meg kellett 
ünnepelni. Eredetileg a nagy evés-ivások, a 
tréfacsinálás és az udvarlás időszakaként tar-
tották számon a farsangot, mellyel a termé-
szetet kívánták bőségre ösztönözni. A farsang 
őse a római Saturnalia ünnepe volt, amit az 
egyház sokáig üldözött, de mindhiába, így 

Jelmezverseny, maszkabál és jótékonysági rendezvények Újbudán

FArsAngozó járőr

– Áááá, látom az idén tőrzsfőnöknek öltözött főtörzs!

saját énünket elkendőzzük, és felvesszük egy 
képzeletbeli lény ábrázatát, amely többnyire 
karikírozott: rémisztő, komikus vagy szép. 
A 18. századi álarcosbálokban már módosult 
a maszk jelentése, Csokonai Dorottyájában a 
szereplők maszkjai saját vágyaikat testesítet-
ték meg.

Magyar szokások 
A farsang Magyarországon a párválasztás 
legfontosabb időszaka volt, egyben fontos 
„frigyszezon”, mivel a húsvéti böjt alatt már 
tilos volt esküvőt tartani. A falvakban a lá-
nyok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a 
kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén 
nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a 
csokrot. A báli idény végére megköttetett az 
eljegyzés is. Aki pedig pártában maradt, azt 
ilyenkor különösen durva vénlánycsúfolók-
kal gúnyolták. Farsang idején rendezik meg 
hazánkban a busójárást is, sok helyen pedig a 
pártában maradt lányokkal tuskót húzatnak,  
a fiatalok kakast ütnek. De alapvetően a me-
zőgazdasági munkák megkezdése előtti fonók, 
bálok, táncmulatságok időszakaként tartották 
számon.

A szokások és hiedelmek többsége úgy tart-
ja, hogy az idény utolsó három napja, vasár-
nap, hétfő és húshagyókedd alkotja az igazi 
farsangot. A zárónapokat a „farsang farkának” 
is nevezik. Ezek a mókázás és a „fordított vi-
lág” napjai, ezt mutatják a zártkörű kocsmai 
asszonymulatságok, a farsangi paródiák – 
például temetésparódiák – és az álesküvők.  
A maszkabál utolsó napját jelölő húshagyókedd 
elnevezés a negyvennapos böjt kezdetét jelzi. 
Húshagyókedden éjfélkor megkondultak a ha-
rangok, másnap, a hamvazó- vagy böjtfogadó-
szerdán már a hosszú böjt első napját kezdték 
meg. A hamvazószerdát követő napon a böjtöt 
felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot 
elfogyaszthassák. Ezt nevezték a torkos- vagy 
tobzódócsütörtöknek. (Ma az éttermek várják 
ilyenkor kedvezményekkel a vendégeket egy 
kiadós lakmározásra.) A következő naptól 
kezdve 40 napig azonban valóban nem ettek az 
emberek húst és zsíros ételeket, hogy megtisz-
tult testtel és lélekkel fogadhassák a húsvétot.

(T. D.)

Kicsik 
maszkabálja
Fergeteges farsangi mulatozásra hívta az 
ovisokat, kisiskolásokat a Bartók Béla 
úti Pagony bolt. Belépni csak jelmezben 
lehetett, ez alapfeltétel volt a felvonulás-
hoz. Közös éneklés, mókás álarckészítés, 
táncház várta a kicsiket, a szervezők nas-
solni valóval is készültek.

Nagyszabású farsangi jelmezverseny-
re jelentkezhettek a gyerekek a Savoya 
Parkban. A maskarás kicsiket Gubík Ági 
színésznő, Dombóvári Vanda műsorveze-
tő és Kerekes József színész véleményezte 
és pontozta, a legjobbak értékes nyeremé-
nyekkel távozhattak. A farsangi mulatságot 
az Alma együttes fellépése zárta.

jelmezes 
kedvcsináló
Az őrmezőiek február 21-én 19 órától tart-
ják farsangi vigasságukat az ‘50-es, ‘60-as, 
‘70-es évek legnagyobb magyar és világ-
slágereivel, jelmez- és maszkversennyel, 
kiszebábégetéssel. Az Őrmezei Közösségi 
Házba 1000 forint lesz a belépő, érdeklődni 
a 309-0007 telefonszámon lehet.

Február 17-én 15 órakor tartja maszka-
bálját a Fővárosi Kossuth Lajos Gyermek-
otthon és Általános Iskola a Menyecske u. 
16. szám alatt.

Farsangi bál lesz a Szülők Házában is 
február 21-én, szombaton. Egész délelőtt 
arcfestés, közös játék és kézműves foglal-
kozás várja a családokat, 10–14 óra között 
jelmezbálon vehetnek részt a hercegnők, 
szuperhősök, bohócok, varázslók, anyu-
kák és apukák. A farsangi bulira előzetes 
jelentkezés szükséges telefonon (06/1/246-
0880) vagy e-mailben (szulokhaza@szu-
lokhaza.hu).

Kerületi farsangoló
Immár 12. alkalommal rendezték meg a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium alapítványi 
jótékonysági bálját, amelyen Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere is részt vett. A vendé-

geket terített asztallal, gyertyafényes teázóval, 
sörözővel és borozóval várták. A bál prog-
ramjában nyitótánc, ifjú tehetségek fellépése, 
borkóstolás, tombola és sok tánc szerepelt, fel-
lépett többek közt Kovács Ákos Kossuth-díjas 
előadóművész és a Vivat Bacchus a cappella 
énekegyüttes, a Latinovits Zoltán Diákszín-
pad, valamint a gimnázium szülői kórusa is. 

A rendezvénnyel évek óta egy előre megjelölt 
fontos célt támogatnak. Az elmúlt esztendők 
alapítványi báljainak bevételéből valósulha-
tott meg a könyvtár olvasótermének kialakí-

tása, a biológiaterem felújítása 
és felszerelése, a Buborék téli 
sportsátor vagy a konyha felújí-
tása. Az ez évi teljes bevételt az 
iskolában zajló idegennyelv-ok-
tatás fejlesztésére fordítják 
majd.

Február 7-én farsangi bálra várták 
az albertfalvai akat az Albertfalvi 
Kö zös ségi Házban, ahová min-
denkinek álarcban kellett érkezni.  
A nyitótáncról a ház tánccso-
portja gondoskodott, fellépett a 
Petőfi Musical Stúdió és a Ka-
mala Tánccsoport. Az esthez 
Bakacsi Béla szolgáltatta a mu-
zsikát.

Újbuda Német Önkormányzata a Kelenvöl-
gyi Közösségi Házban rendezte meg Farsangi 
Svábbálját, a Kelenvölgyi Polgárok Köre, a 
Kelenvölgyi Közösségi Ház és a ClubNetCet 
Egyesület közreműködésével. A vacsorával 
egybekötött batyus bálon éjfélig ropták a tán-
cot, a talpalávalót a hattagú Gaudi Buam zene-
kar húzta.

kénytelen volt a régi pogány ünnepet keresz-
tény színezettel felruházni. Még ma is a leghí-
resebb nép ünnepélyek közé tartoznak az olasz 
karneválok, különösen a velencei. Ezek régen 
nemcsak álarcos felvonulásokkal jártak, ahol 
virágot és konfettiket dobáltak a járókelőkre, 
hanem állatviadalaikról is híresek voltak, a ró-
mai pedig a lóversenyeiről is. 

Mi van a maszk mögött?
A farsangok, karneválok elmaradhatatlan esz-
köze és jelképe az álarc, amely szinte minden 
korszakban és kultúrában nagy jelentőséggel 
bírt. Maszkokat és jelmezeket leginkább a 
színházak használták ősidők óta, itt az álarc 
a megtévesztést és a különböző tulajdonságok 
felvételét szolgálja. – Az egész színházművé-
szet lényege az alakoskodás, azaz hogy bele-
bújunk egy másik lény bőrébe. Minél sikere-
sebb az átváltozás, annál nagyobb elismerés 
jut az előadójának – mondta el Köllő Miklós 
színházrendező, a KULTI művészeti vezetője. 
Farsangkor is azért jelenik meg a maszk, mert 
a fordított világot szimbolizálja, amikor más 
emberek lehetünk, mint a hétköznapokban.  
A régi hagyományok szerint minden figurának 
más jelentése volt. Ilyen ősfigurák a medve,  
a katona, a gólya és a betyár. A maszk a rende-
ző szerint személyiségváltoztató álarc, amivel 
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Reális áRak, kihagyhatatlan ajánlatok!

*a képek csak illusztrációk.

*az ajánlat nem vonatkozik, az akciós ter-
mékekre és a vonaljegyre valamint szom-
bat, vasárnap és munkaszüneti napokra.

MUNKANAPOKON
11-15 óráig  

MiNdeN terMéKre  
10% KedVeZMéNYt AdUNK* 

alMa akCiÓ
129 Ft/kg

MleKOVitA 
MAZdAMer
2.365,- Ft helYett 

1.469,- Ft/kg

HÍVJON BENNÜNKET BÁTRAN.
Mi NeM CSAK A PéNZéVel,  
AZ ideJéVel iS SPÓrOlUNK!
KéréSére ÖSSZeÁllÍtJUK BeVÁSÁrlÓ liStÁJÁt.

Egy élElmiszErbolt 
a mindEnnapokra!

www.facebook.com/real.kiss.kozert
Kövess minket a facebook-on!

1119 Budapest, CsúRgÓi u. 22-26. 
telefon: 06 30 336 9994, 06 1 877 4638 Fax: 06 1 877 4639 
e-mail: hjalpkft@gmail.com

nyitvataRtás: 6-22 ÓRáig Minden nap

A XI. kerület sikeralbumaA XI. kerület sikeralbuma

Újbuda legfiatalabb dékánja  
Decembertől a 42 
éves dr. Hegedűs 
Attilát választot-
ták meg a Buda-
pesti Corvinus 
Egyetem Kerté-
sz e t t udom á ny i 
Karának dékánjá-
vá, ilyen fiatalon 
még senki sem 
töltötte be ezt a 
posztot a XI. ke-
rületi intézmény 
160 éves történe-
tében. Hegedűs 
Attila, a Magyar 
T u d o m á n y o s 
Akadémia dokto-

ra, az ország tíz legfiatalabb professzorának egyike. 
A Genetika és Növénynemesítés Tanszék egyetemi 
tanára, kiemelkedő nemzetközi kutató a gyümölcs-
fák genetikájának szakterületén. Legnagyobb tudo-
mányos sikereit a gyümölcsök egészségvédő hatá-
sának vizsgálataival érte el. Számos hazai szakmai 
díjban részesült.

Tudományos munkájának elősegítéséhez szám-
talan pályázatba kapcsolódott be, több ízben volt 
vezetőkutató; többek között a magyar–marokkói 
kétoldalú TÉT pályázat projektvezetője. A Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi Doktori Iskolájának 
alapító tagja. Sok egyéb mellett a Magyar Növény-
élettani Társaság, az Európai Növénybiológiai Tár-
saság, az International Society for Horticultural Sci-
ence és a Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos 
Tanácsának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományok Osztályának közgyűlési képvi-
selője, valamint a Kertészet- és Élelmiszertudomá-
nyi Bizottságának titkára. 

Tudományos munkája mellett verseket ír, számos 
folyóirat külső munkatársa, szerzőként és társszer-
zőként több könyvben is fölbukkan a neve.

Átadták az EDUTUS 
ösztöndíjakat
A 2015/16-os tanévben a kerületben működő EDU-
TUS sport főiskolán 9 tanuló Sporticsillagos és 5 
hallgató MOB ösztöndíjas. A kiemelkedő sporttel-
jesítményükért a főiskolát fenntartó EDUTUS Zrt. 
Sportösztöndíjjal támogatja a diákokat. Az elisme-
rést csütörtökön vehették át a hallgatók a polgármes-
teri hivatalban. A díjakat Hoffmann Tamás adta át.

A díjazottak:
• Bátori Bence – világbajnok magyar válogatott  

vízilabdázó,
• Decker Ádám – világbajnok magyar válogatott  

vízilabdázó,
• Dombvári Bence – világbajnoki ezüstérmes 

magyar válogatott kajakozó,
• Hufnágel Tibor – U23 világbajnok magyar 

válogatott kajakozó,
• Szabó Gabriella – olimpiai bajnok magyar 

kajakozó,
• Szalai Tamás – Európa-bajnok magyar kajako-

zó,
• Szász Emese – világ- és Európa-bajnoki ezüs-

térmes magyar párbajtőrvívó,
• Vámos Márton – világbajnok magyar váloga-

tott  
vízilabdázó,

• Vincze Melinda – Európa-bajnoki bronzérmes  
magyar kézilabdázó,

• Bagdány Tomasz – magyar válogatott gyalog-
ló,

• Barnai Judit – U20 magyar válogatott kosár-
labdázó,

• Jansik Szilárd – magyar válogatott vízilabdá-
zó,

• Nagy Péter – egyetemi világbajnok magyar  
válogatott súlyemelő,

• Tóth Dávid – olimpiai ezüstérmes magyar  
válogatott kajakozó
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apróhirdetés
Lakás, ingatlan
BELBUDAI lakásokat, házakat keresünk eladásra, bérbeadás-
ra! 06/70/317-7646.
GDN Ingatlanhálózat, 21 000 lakás, 30 000 kereső, 62 iroda. 
Eladjuk-megkeressük ingatlanát!
06/20/350-0112, kosztolanyi@gdn-ingatlan.hu
DIÓSDI építési telek 8 M Ft irányáron eladó 06/20/942-4496.
SASADI 53 nm-es, kétszobás, fél tulajdonrészem eladom, a 
lakás másik felének bérletfizetésével beköltözhetően. Érdeklő-
dés: 06/30/717-9294.
 
Garázs
SOMLÓI út–Mihály u. sarkon lévő házban garázs kiadó 
06/20/471-1489.
 
Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 
06/30/674-0421.
ELTE-n végzett fejlesztőpedagógus 3–10 éves korú gyermekek 
fejlesztését vállalja 06/20/574-1728.
NYUGDÍJASOK részére laptop, internet kezelésének oktatá-
sát vállalom. Csaba: 06/20/987-5969.
 
Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! 06/30/9210-948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
 
Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen, 202-2505, 06/30/251-
3800.
ABLAKZARJAVITAS.HU ablakok és ajtók zárjavítása. 
06/20/344-4999.

MOZOG? NYIKOROG? Hegedűs Lajos parkettásmester bon-
tás nélkül szünteti meg a parketta nyikorgását! Lerakás, javítás, 
csiszolás, tükörlakkozás. Egyedi technológia 10 év garancia. 
06/30/9414-891, 404-1230, www.parkettanyikorgas.hu
 
Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS 06/20/288-5148.
 
TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. 06/30/857-2653.
 
Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU ablakok, ajtók javítása, 
zárak cseréje, festése, szigetelése garanciával, felmérés díjta-
lan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, mázolást, ki-
sebb javításokat is vállalok. Bogát és Bono Kft. 1222 Budapest, 
Komáromi út 82. Tel.: 06/30/975-0053, 226-2527.
KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést vállalok, Velen-
cei tónál vagy bárhol.
06/30/682-4431.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/9488-909.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, ter-
mőföld. 06/20/4646-233.
 
Gyógyászat
FOGSORKÉSZÍTÉS és -javítás 30 év tapasztalattal. Vágja 
ki, tegye el, bármikor szüksége lehet rá. Hívjon bizalommal 
06/30/737-5251.

Régiség
FESTMÉNYEK vétele-eladása. T.: 06/30/949-2900. nemes.
gyula@nemesgaleria.hu
KP. FELVÁSÁRLÁS azonnal! Borostyánt, arany-ezüst, antik 
tárgyakat, karórát, Zsolnay-kerámiát veszek. Üzlet: Villányi út 
48/B, 212-9356, 06/20/9727-403.
 
Gondozás
IDŐSGONDOZÁST vállalnék 24 órában. Megbízható 60 éves 
nő vagyok. Tel.: +36/30/229-3151.
                                                
Állás
GDN Ingatlanhálózat, 64 iroda, kiváló csapat, folyamatos kép-
zés. Munkatársakat keresünk! l.morvay@gdn-ingatlan.hu
 
Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, 
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 
06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
 
Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapot-
tól függetlenül. 06/30/682-1390.
KUTYASÉTÁLTATÁST, háziállat-felügyeletet vállalok, 
06/20/272-1044.
 
Közlemény
BUDAI MINIOVI és Játszóház szeretettel várja az 1–6 éves korú 
gyerekeket (saját nevelési igényű is) a Budafoki úton. Kis csoport-
létszám. Nyitva tartásunk alkalmazkodik a szülői igényekhez. 
06/20/405-8850, 06/30/833-2032, budai.miniovi@gmail.com

fogadóórák

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: 
hétköznap 14–18 óráig. 

Ingyenes jogi tanácsadás: dr. Oláh András Sán-
dor ügyvéd minden páros héten kedden 16–18 órá-
ig (Budafoki úti Fidesz-iroda). Minden hónap első 
szerdáján 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás: Földi 
Ferencné. Minden hétfőn 14–16 óráig táplálkozási 
tanácsadás: Gaál Endréné. Hétfőnként 17–18 óráig: 
ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kap-
csolódó tanácsadás díjmentesen: Rozgonyi György 
+36/70/454-1109.

A programokról bővebb információt a 209-3439-
es, illetve a 06/20/471-4972-es számon kaphat. Az 
iroda nyitvatartási ideje hétköznap 14–18 óráig.

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

JOBBIK-IRODA
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-
1488. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 
óráig. 

A KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 
óráig. Telefon: 209-0474
Február 18-án, szerdán 17–18 óráig nyugdíjba me-
netellel és nyugdíjjal kapcsolatos tanácsadás.
Február 27-én, pénteken 17 órától a Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapja alkalmából: Egy-
házüldözés a kommunizmusban címmel, Hor-
váth Attila jogtörténész, egyetemi docens tart 
előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lm-
pujbuda e-mail: bp1122@lehetmas.hu
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keresztrejtvény

IMPRESSZUM Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • 
Kiadja a Média 11 Kft. • Ügyvezető igazgató: Milassin Levente • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztő: Veres László • Korrektor: Paola Fernández  
• Újságírók: Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotó: Dömök Viktória • Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László  

• Grafika és tördelés: K°J • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  
• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

Okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

BARABÁS RICHÁRD (EGYÜTT-PM) 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091, 
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu

DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap második csütörtökén 17 órától. 
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.) 
Bejelentkezés: 06/30/948-9341.

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu

FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig. 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. 
Minden hónap első szombatján 12–13 óráig. 
Vahot piac mellett a Montázs Arc Caféban  
(Vahot u. 14/B)

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv. 
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30/655-30-05

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. 
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)  
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu

HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. 
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.) 
haidar.norbert@ujbuda.hu

HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) 
06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv. 
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos egyeztetés 
alapján 06/30/655-3033

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. 
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes 
egyeztetés alapján: 06/70/942-4624, 
e-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu

KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első csütörtökén 17 órától 
a Gazdagréti Közösségi Házban. Időpont-egyeztetés: 
kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 06308172313

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 
www.kiralynora.hu

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:  
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén 
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. 
Alpolgármesteri: minden hónap második szerdáján 
15–16.30 óráig. Önkormányzat,  
Bocskai út 39–41. I. 119. 
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672

MOLNÁR GYULA (MSZP–DK) 
Időpont-egyeztetés: gy.molnar@t-online.hu, 371-0022

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv. 
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu  
Telefon: +3670 383 7230 Fogadóóra: minden hónap első 
keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Gimnázium (1115  Bartók Béla út 141.)

NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv. 
Fogadóóra: február 12., 17–20 óráig. Időpont-egyeztetés: 
06/70/372-5854, kallo.gergely@jobbik.hu

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19.00 óráig. 
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.)

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. 
képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától. 
Zsombolyai u. 5. Bejelentkezés: 06/20/200-0781

SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv. 
Minden hónap első csütörtökén. XXII. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal (I. em. 44.) Bejelentkezés: 482-0188

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408

SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu

TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 
Minden hónap első hétfőjén, 16–18 óráig,  
KDNP-irodában (Karinthy F. út 9.) 

VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig. 
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)

WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ) 
önk. képv. Időpont-egyeztetés: 06/30/786-6447,  
pirigyi.katalin@ujbuda.hu  
Kamaraerdei Idősek Otthona (1116 Kamaraerdei út 16.) 
minden hónap első kedd, telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján tel.: 70/902-18-39

Áprily Lajos: Menjünk 
a hóba c. költeményé-
ből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet 
első sora (N, M, S, A, 
T, A). 13. Webber-mu-
sical. 14. Gombaféle. 
15. Zalán Tibor. 17. 
Madárruha. 19. Leküzd 
páratlan betűi. 20. Nyel-
vész, tanár (László). 22. 
Hímnemű gyermeke. 24. 
Férfinév. 26. Becézett 
Enikő. 28. Maligánfok! 
29. Cipészszerszám. 30. 
Község a Velencei-hegy-
ségben. 32. Maradandó 
benyomás. 34. Forgat. 
36. Félig nedves! 38. 
Görög levegő. 39. Juh-
szállás. 40. A félelemtől 
megremeg. 42. Római 
1050. 43. Csapadék. 44. 
A szemünk elé táruló 
egységes kép. 45. Szép-
tevés. 46. Tildy Zoltán. 
47. Félemlít. 48. Tragi-
kus sorsú olasz politikus 
(Aldo). 49. Az OKGT 
jogutódja. 50. Idegen 
művészet. 51. A malária 
ellenszere. 52. Fej fölött passzol. 55. Csukat. 57. Szén és ittrium vegy-
jele. 58. Gyakorító képző. 59. Rövid angol férfinév. 61. Katolikus pap, 
költő (Sándor). 62. Egy TBC elleni antibiotikum, a Pyrazinamide rö-
vidítése. 63. Óír írás. 65. Olasz eredetű, ritka női név. 67. Becézésből 
önállósult női név. 69. Kiss … Kate! (musical) 70. Legalább három ze-
nei hang egyidejű hangzása. 73. Magyar felmenőkkel rendelkező német 
festő (Albrecht).
Függőleges: 1. A pincébe. 2. Elektronvolt, röv. 3. Perpatvar. 4. Egyetemes 
Tizedes Osztályozás, röv. 5. Gyalogol. 6. Sértetlen. 7. … Gibson, amerikai 
születésű ausztrál színész, filmrendező. 8. Én és … (Karinthy Frigyes). 9. 

Szemlélné. 10. Szintén. 
11. Szilágyi Domokos. 
12. Szerep a „Szöktetés a 
szerájból” c. Mozart-ope-
rában. 16. Az idézet má-
sodik sora (A, S, S, Ü, 
R). 18. Faláda belseje! 21. 
Kézzel megérinthet. 23. 
É-amerikai indián nép-
csoport. 25. Zeneszerző, 
hegedűművész (János). 
27. Nyelvtani fogalom. 
30. Helyhatározó rag. 31. 
Természetellenes, visz-
szás. 33. Az összeadás 
szava. 35. Nagy lakoma. 
37. Földművelés. 40. 
Szlovák község magyar 
neve, korábban Asszony-
vásár. 41. Bőven áraszt. 
42. Író (Zsigmond). 44. 
Régész öröme. 45. Tibet 
ősi hitrendszere. 47. Om-
ladék. 48. Kérdés tárgy-
ra. 49. Összetételekben 
elvonatkoztatottabb, át-
tételes formát jelöl. 51. 
Ausztráliában és Indoné-
ziában őshonos papagáj. 
53. Nyíltartó. 54. Pillan-
gó. 56. Verskellék. 60. 

Francia divatcég. 62. Brazil tagállam. 64. A lapockák feletti kidomborodó 
rész az emlősállatok hátán. 66. Menyasszony. 68. Fertőző bőrbetegség. 
71. Kós Károly. 72. Darab, röv. 74. Félelem!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 16.

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Buda-
pest, Pf. 92. A 1. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A köd mö-
gül rekedten szól, akár jeges bajusszal ballag a favágó”. NYERTESE: 
Sipos Erika, Bocskai út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőség-
ben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.
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49. nap: még mindig nem vették észre, hogy nem maci vagyok. 
Fedőnevem Keresztes Zente Hunor, 2014. szeptember 21-én 
születtem a Szent Imre Kórházban. Sokat alszom, szüleim örö-
mére legtöbbet éjszaka. Mindent tudok, amit ilyen korban illik, 
sokat mosolygok, emelgetem a fejem, kíváncsian nézelődöm a 
világban és jól megfigyelek minden új arcot.
 

Hajósi Tamás 2014. júni-
us 21-én született szülei 
és nagyszülei nagy bol-
dogságára. Tomika na-
gyon érdeklődő, mindig 
a kezében van valame-
lyik játéka. Rengeteget 
mosolyog, gagyog és si-
kongat. Sajnos sokszor 
fáj a hasa, és az elalvás 
sem könnyű, de általa a 
legszebb kis Mikulás jött 
el tavaly hozzánk.
 

Kuli Aliza Julianna 
vagyok, 2014. július 
20-án 15.15 perckor 
láttam meg a napvi-
lágot, 2480 grammal 
és 52 cm-rel a Szent 
Imre Kórházban. Na-
gyon vidám kislány 
vagyok a szüleim és 
a nagyszüleim szeme 
fénye.
 

Bábiczki Áron vagyok, 
2014. augusztus 31-én 
érkeztem erre a csodá-
latos világra, hogy sok 
új élmény és kaland 
részese legyek, és sok 
boldogságot, örömöt 
csempésszek szüleim, 
nagyszüleim, dédszü-
leim és az egész család 
életébe.

A nevem Acsay Zalán és no-
vember 26-án láttam meg a 
napvilágot. A szüleim már 
nagyon vártak engem, és első 
gyerek lévén jó nagy fejtörést 
okozok nekik, ha éppen sírós 
napom van. Imádok nagy sé-
tákat tenni anyával és apával 
a Bikás parkban, és nagyon 
szeretem, ha énekelnek vagy 
mesét mondanak nekem. 3 
hetes vagyok még csak, de 
már mosolygok néha, főként 
mikor szépet álmodom!

Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbű-
völő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

KözöS

A tökéletes farsangi fánk titkai

vendéglő

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com   www.vakvarju.com

Magyar konyha 
élményekkel 
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Bukszár Tamás,  
a VakVarjú Vendéglő 
konyhafőnökétől
A farsangi időszakhoz elen-
gedhetetlenül hozzátartozik 
a fánk készítése. Sokan idő-
igényesnek tartják az elkészí-
tését, és félnek a kudarctól. 
Többek szerint a kelt tészták-
nak „lelke” van, és a végered-
mény nagyban függ attól, ho-
gyan állunk az elkészítéséhez. 
Vannak olyan háztartások, 
ahol a hagyományos újévi 
fánk sütésekor be sem szabad 
nyitni a konyhába, nehogy 
„megfázzanak” a frissen va-
salt, hófehér lepedő alatt kelő, 
kiszaggatott fánkok. 

Hogy kedvet csináljunk a 
fánkkészítéshez, néhány tip-
pel és egy jól bevált recepttel 
igyekszünk segíteni. Meleg 
helyen, szobahőmérsékletű 
összetevőkkel dolgozzunk. A 
könnyű tésztához a lisztet szi-
táljuk át, és sose nyújtsuk erő-
ből, inkább csak formázzuk 
a nyújtófával. Ahhoz, hogy 
szép szalagos legyen, bőséges 
forró olajban süssük, mindig 
a felső felével kezdve. Csi-
náljunk egy próbasütést, ha 
kívül megpirul, de belül nyers 

a fánk, akkor túl forró az olaj, 
ilyenkor megnőni sem fog, és 
szalagos sem lesz. Lyukat úgy 
készíthetünk, hogy a kiszagga-
tott, kelő fánkok közepét hü-
velykujjunkkal az asztallapig 
benyomjuk röviddel a kelesz-
tés vége előtt. Ezután mindig 
hagyjunk még 5–10 perc kelést 
a tésztának, mielőtt sütnénk. 
Egyesek szerint így biztosan 
megsül a közepe is. Nekünk 
mindig sikerült lyuk nélkül is 
megsütni, de a látvány miatt 
szerintem ne hagyjuk el a lyu-
kat, hacsak nem töltött fánkot 
készítünk. A kész fánkokat ne 
rakjuk egymásra, ne takarjuk 
le forrón, mert a gőztől meg-
ereszkednek. A porcukrot a 
már csak langyos fánkra szór-
juk, forrón a cukor elolvad és 
eláztatja. 

Receptünk egy klasszikus 
bécsi fánk, annyi furfanggal, 
hogy ebben belül is lekvár 
van. Töltelékként a lekvár 
helyett használhatunk sűrű 
vanília- vagy csokipudingot, 
vagy akár egy kocka fehér 
csokival is tölthetjük. Ha töl-
telék nélkül készítenénk, ak-
kor dupla vastagra nyújtsuk, 
és csak egyszer kell szaggatni 
a nagyobb kiszúróval.

Hozzávalók  
(kb. 25 db fánkhoz)
• 50 dkg finomliszt  

(átszitálva)
• 8 dkg cukor
• 4 dkg élesztő (friss)
• 8 dkg vaj
• 0,5 dkg só
• 1 db tojás
• 3 db tojássárgája
• 2,5 dl tej
• 1 ek rum 
• 1 csomag vaníliás cukor
• citromhéj (1 citrom  

héja reszelve)
• 15 dkg sárgabaracklekvár 

(vagy más töltelék)
• porcukor (megszórni)
• olaj (sütéshez)
A lisztet egy tálba tesszük, a 
tej felében feloldjuk az élesz-
tőt és felfuttatjuk. Közben a 
maradék tejben feloldjuk a 
kristálycukrot, a sót, a vaníli-
áscukrot és a rumot. Mindeze-
ket jól összedolgozzuk a cit-
romhéjjal, az olvasztott vajjal, 
a tojással és a tojássárgákkal 
addig, míg selymesen fényes, 
sima tésztát kapunk. Ekkor le-
takarva meleg helyen 1 óráig 
kelesztjük. A megkelt tész-
tát belisztezett deszkán kb. 
kisujj nyi vastagságúra nyújt-

juk, a tészta egyik felére egy 
nagyobb (kb. 7 cm-es átmérő-
jű) szaggatóval köröket jelö-
lünk. Nem vágjuk át a tésztát, 
csak kicsit rányomjuk a szag-
gatót. A tészta másik feléből 
ugyanezzel a szaggatóval ki 
is vágjuk az ugyanekkora kö-
röket. Ekkor a bejelölt körök 
közepére egy-egy teáskanál 
sárgabaracklekvárt teszünk, 
erre pedig egy-egy kivágott 
tésztakarikát. A széleket jól 
összenyomkodjuk, majd egy 
kisebb (6 cm átmérőjű) tészta-
kiszúróval végleg kivágjuk az 
összeragasztott fánkokat. Ezt 
az eljárást addig ismételjük, 
amíg a tészta el nem fogy. Az 
összeragasztott fánkokat leta-
karva még fél órát kelesztjük. 
Eközben felforrósítjuk az ola-
jat, beletesszük a fánkokat, kb. 
2 perc múlva óvatosan meg-
fordítjuk, és a másik oldalukat 
ugyanennyi ideig sütjük. A le-
eső tésztadarabokat se hagyjuk 
veszni! Vágjuk kisebb, nudli 
méretű darabokra és süssük ki 
bátran. Tálba rakva, porcukor-
ral megszórva felejtsük nyu-
godtan a konyhaasztalon, pár 
órán belül biztosan „elkopik”, 
pláne ha gyerekek is vannak a 
környékén.

Köszönetnyilvánítás
19. alkalommal rendezte meg Újbuda a nagycsaládosok karácso-
nyát. az önkormányzat 1995 óta minden évben meghívja a három 
vagy annál több gyermeket nevelő családokat, hogy szórakoztató 
programokkal, ajándékokkal kedveskedjen nekik, támogatással 
segítse karácsonyi készülődésüket. Lapunk korábbi számából 
kimaradt a támogatók listája, amelyet szeretnénk ezúton pótolni. 
Újbuda Önkormányzata és a kerület nagycsaládosai nevében sze-
retnénk megköszönni a sok-sok felajánlást az alábbi cégeknek:

•	 Régió	Játékkereskedelmi	Kft.	 
(játékok 200 000 ft értékben)

•	 EVOPRO	Holding	Zrt.	(10	laptop	450	000	Ft	értékben)
•	 FŐTÁV	Zrt.	(pénzadomány	300	000	Ft)
•	 Allee	Bevásárlóközpont	 

(vásárlási utalványok 200 000 ft)
•	 Trófea	Grill	Újbuda	Étterem	 

(étkezési utalványok 120 000 ft értékben)
•	 Ivanics	Kft.	(pénzadomány	30	000	Ft)
•	 Holnap	Kiadó	(500	könyv)
•	 Ericcson	Magyarország	Kft.	(60	Mikulás-csomag)
•	 77	Elektronika	Kft.	(pénzadomány	100	000	Ft)
•	 Pagony	Könyvesbolt	(40%	vásárlási	kedvezmény	és	karácsonyi	

kuponok)
•	 Bétex	Kereskedő	és	Szolg.	Zrt.	 

(5 nagyméretű pléd 25 000 ft értékben)
•	 OTP	Bank	(pénzadomány	100	000	Ft)
•	 Helen	Taylor	Kft.	(Sloggi	termékek	22	500	Ft	értékben)
•	 Pannonpark	Kft.	(6	méteres	fenyőfa	szállítással	 

40	000	Ft	értékben)
•	 Vakvarjú	Vendéglő	(7	személyes	vacsorameghívás)
•	 M-Katka	Kft.	(3,	egyenként	10	000	Ft	értékű	 

ajándékutalvány)
•	 Danubius	Hotel	Flamenco	(1	torta)
•	 Fadrusz	Cukrászda	 

(vásárlási kedvezmény 500 beigli csomagra)
•	 KÖR	2004	Informatikai	Kft.	 

(operációs	rendszer	és	office	program	telepítése	10x)

a szponzoráló cégek mellett külön szeretnénk megköszönni a vi-
CUS	XI.	Kerületi	Közalapítvány,	a	Gazdagrét-Csíkihegyek	Általános	
Iskola,	valamint	a	XI.	kerületi	GAMESZ	munkatársainak	segítségét	
a rendezvény lebonyolításában.

HOZZA BE HOZZÁNK!
ELADNÁ ARANYÁT?

lehet hibás is

a benne lévő foggal is átvesszük

FOGARANYAT
IS VÁSÁROLUNK

Törtarany:
6 900–10 800* Ft

Fazonarany:
9 960–26 500* Ft

BLAHA LUJZA ÉKSZERHÁZ
AZ ÉKSZEREK 99%-ÁT

FAZONARANYKÉNT VÁSÁROLJUK MEG, 
ATTÓL FÜGGETLENÜL, 

HOGY HIBÁS AZ ÉKSZER.

fo
ga

ra
ny

VII., Rákóczi út 52.

06-1/951-6825
www.aranyhungary.hu

Blaha Lujza téren
A volt ÉJJEL-NAPPALI közért mellett

MOST CBA
a Blaha Lujza téri buszmegállóban.

nyitva tartás: h-p: 09-18, sz.: 09-14

*a feltüntetett ár tájékoztató jellegű




