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Rendhagyó ünnep
a Fonóban

Hollywood újbudai szemmel
A kerületünkben élő Bokor Pál író,
újságíró személyes tapasztalatokat is szerzett
a sztárvilág mindennapjaiból.

Újbuda Önkormányzata és a Fonó közös
megemlékezést tartott március 15-én.
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A38: hiteles márka

Bognár Attilát, az A38 alapítóját
a Petőfi televízió indulása kapcsán kérdeztük
jövőbeli célkitűzéseikről.

Húsvéti kalandozás
hittel és játékkal
eA

„A húsvétnak egyszerre van
üzenete a hívő és a nem hívő
ember számára. A húsvét mint
tavaszi ünnep, az újjászületés
lehetőségét üzeni. Három fogalom fontos ennek kapcsán:
a születés, az újjászületés és a
feltámadás. Mind a három örömteli tartalmat hordozó eszme.
A születés az új élet feletti örvendezésre ad okot. Emberi létünk nyilvánvalóan a fejlődésre,
kibontakozásra irányul.” – üzeni Károly atya.
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus
feltámadását. Ez a legrégibb
keresztény ünnep, egyúttal a
legjelentősebb is az egyházi
év ünnepeinek sorában. Ekkor
ér véget a negyven napig tartó
böjt, a hústól tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is.
Hogy miként múlatták az
időt húsvéthétfőn a pest-budai polgárok a reformkorban?
Mindig nagyon mozgalmas
volt az élet Budapest utcáin, de
a legélénkebb mégis ilyentájt
volt – nagy tömegekben tódult a
nép mindenfelől a templomokba, vagy onnan haza. Mindenki igyekezett a kezdődő tavasz
verőfényes napját kiélvezni; sokan a rajtuk pompázó, legújabb
divatú ruhát, kalapot óhajtották
bemutatni a világnak.
(Összeállításunk
a 4–5. oldalon)

misszió
Tisztelt Olvasók,
kedves Újbudaiak!
A közelgő Húsvét
alkalmából köszöntöm minden kedves
Olvasónkat! Elképesztő gyorsasággal
rohan az idő, hiszen
nincs két hét, és újra
elérkezünk a feltámadás ünnepéhez.
Az azt megelőző
Nagyhét, a böjt utolsó napjai, Nagypéntek magasztos csendje, a testi-lelki feltöltődés mind-mind az ünnep velejárói.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is igyekszünk néhány
apró figyelmességgel kivenni a részünket az előkészületekből. Több kerületi iskolába is ellátogatunk, hogy közösen hímezzünk tojásokat a gyerekekkel. Ezúttal sem
saját maguknak, hanem valaki másért dolgoznak majd, hiszen a nagy gonddal és odafigyeléssel megfestett díszeket
a kerület idősotthonainak és klubjainak lakói kapják meg.
Nemcsak az idősebb emberek örömét jó látni ezekben a napokban, hanem azt is, ahogyan a gyerekek kisebb-nagyobb
csoportokban, odaadással festenek, de a pedagógusok gondoskodása, iránymutatása is egészen fantasztikus.
Húsvét misztériuma azt hiszem, sokakat megérint, függetlenül attól, hogy gyakorolja-e a vallását vagy sem. Pilinszky János azt írja, hogy harmadnapon „…megérzik
a fényt a gyökerek. / És szél támad. És fölzeng a világ.”
Rövid, tőmondatszerű kijelentések ezek, szinte megrendítő
erejűek. Ennek a megélésére csak nagyon ritkán vagyunk
képesek, éppen ezért biztatok mindenkit, hogy kicsit megállva, megpihenve, ezekre a sorokra koncentrálva készüljön az egyik legszebb ünnepünkre.
Kedves Olvasók, őszintén bízom abban, hogy a húsvéti
időszak Önöknek is sok örömet, szép és meghitt pillanatokat tartogat, és lélekben feltöltődve folytathatják majd a
tavaszi mindennapokat.
dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

Nem zárnak be óvodákat Újbudán
Az ellenzéki állításokkal szemben az önkormányzat
nem tervez óvodabezárásokat és csoportösszevonásokat. A múlt csütörtöki képviselő-testületi ülésen
kiderült, jövőre további 116 új férőhellyel bővítené
a kapacitást.
Az ellenzék élesen bírálta a kerület „Köznevelési koncepcióját”, amelyben az önkormányzat óvodaközpontokat hozna
létre, tévesen úgy értelmezve, hogy mindez egyes intézmények megszűnését és átszervezését jelenti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint mindezzel szemben erről szó sincs.
A jelenlegi intézményirányítási rendszerben szakmai képtelenség optimalizálni a férőhelyek és gyermekellátás színvonalát, ezért az önkormányzat irányítási szinten vonna össze

óvodákat, amely nem érinti a szülők és gyermekeik mindennapi óvodába járását.
A március 19-i testületi döntés értelmében az intézmények átalakítása kizárólag az óvodavezetők és helyettes-óvodavezetők
tevékenységi körét érintő adminisztratív döntés. Mindez néhány óvodaközpont létrehozását jelenti, ami nem idegen a fővárosi és vidéki önkormányzatoktól.
Az így létrejövő óvodaközpontok munkaszervezése hatékonyabban képes ellátni a korábban kifejtett új pedagógiai
szükségleteket. Rugalmasabban képesek a gyermekek, szülők
érdekében a városrészen belüli óvodások életének szervezését
ellátni, a városrészen belüli demográfiai hullámok kezelésében hatékonyabb megoldások születhetnek. Minden óvodának
és azon belül minden telephelynek megmarad a körzete, és

a csoportok továbbra is a saját óvónőikkel a megszokott helyen
működnek tovább.
– A demográfiai jelzések alapján a következő 10 évben további óvodai férőhelyekre lesz szükség a kerületben. Éppen ezért
vágunk bele további férőhelybővítésekbe, óvodai rekonstrukciókba – mondta Molnár László alpolgármester a múlt csütörtöki
képviselő-testületi ülésen.
Az elmúlt évek, évtizedek során az óvodai, pedagógiai munka nagy változásokon ment keresztül. A korábbi feladatok mellé
számos olyan új kötelezettség került egy-egy óvodába, ami a
pedagógiai munkát egyrészről segítette, másrészről specializálta. Az új igényeknek megfelelően szükség van az irányítás
racionalizálására.
(Folytatás a 2. oldalon)
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kék hírek
Fodrászüzletben
érték tetten
a betörőt
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi
Rendőrkapitánysága eljárást indított lopás bűntettének megalapozott
gyanúja miatt F. Gergely
budapesti lakos ellen.
A gyanú szerint a férfi
március 9-én 3 óra körül
egy Regős utcai szépségszalon ajtaját kifeszítve
bejutott a helyiségbe. A
32 éves elkövető az üzletben található elektronikai eszközöket és
fodrászkellékeket eltulajdonítani a közben kiérkező rendőrök miatt
már nem tudta.
A rendőrök házkutatást
tartottak a gyanúsított
lakásán, itt több száz tárgyat találtak és foglaltak
le, amelyek feltehetően
hasonló
bűncselekmények elkövetéséből származnak. A beszerzett
információk alapján az újbudai nyomozók megállapították, hogy a megtalált
iratokat, dokumentumokat korábban egy XI. kerületi irodából vihette el.
A további eljárást – F.
Gergely őrizetbe vétele mellett – a Budapesti
Rendőr-főkapitányság
XI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le, egyben
előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának
indítványozására.
(forrás: police.hu)

Nem zárnak be
óvodákat Újbudán

Újbudai Kossuthés Széchenyi-díjasok

(Folytatás az 1. oldalról)
A pedagógiai szakmai feladatokon túl az elmúlt esztendőkben több mint 400 új
óvodai férőhely épült Újbudán. Ám a jelenlegi hálózatban nagy egyenlőtlenségek mutatkoznak, például
létszámban a legkisebb és
legnagyobb között 300 százalékos az eltérés. A kihasználtság miatti finanszírozás
közötti különbség 13 millió
forint az egyes óvodák között. Az irányítás racionalizálásával több 10 millió
forint spórolható meg, amit
a kerület további óvodai férőhelyek kialakítására, az
intézmények felújítására is
fordíthat.
Az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című állami pályázat
kiemelt célja, hogy központi
költségvetési forrást biztosítson az önkormányzati fenntartású óvodák férőhelybővítésére és új óvodák építésére.

Magyarország köztársasági elnöke Kossuth-díjat adományozott Kunkovács László Balogh Rudolf-díjas fotóművésznek,
néprajzkutatónak, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának kiemelkedő, az alföldi életet és a pásztorhagyományokat
megörökítő művészi pályája elismeréseként. Ugyancsak Kossuth-díjat kapott – azt megosztva – a Hot Jazz Band alapítója és
vezetője, Bényei Tamás, valamint a zenekar valamennyi tagja
páratlanul sikeres, külföldön is nagyra értékelt, a tradicionális
dzsessz autentikus megszólaltatására épülő előadó-művészi tevékenysége, valamint a magyar könnyűzenei örökség ápolását
szolgáló, értékőrző művészi munkája elismeréseként.
Magyarország köztársasági elnöke Széchenyi-díjat adományozott Bársony István villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Intézete igazgatójának, a hazai mikroelektronika, a szenzorika, illetve a mikro- és nanotechnológiai integrált rendszerek
kutatásában és fejlesztésében elért kiemelkedő eredményei,
valamint kimagasló intézetigazgatói munkája elismeréseként;
Frank András matematikusnak, a matematikai tudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete Operációkutatási Tanszéke
egyetemi tanárának a kombinatorikus optimalizálás és a gráf
elmélet terén elért, világszerte kimagasló tudományos eredményei, valamint négy évtizedes, hazai és nemzetközi szinten
is iskolateremtő oktatási és tudományszervezői tevékenysége
elismeréseként; Kollár László Péter építőmérnöknek, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Hidak
és Szerkezetek Tanszéke egyetemi tanárának a mérnöki kompozit- és vasbeton szerkezetek statikai és dinamikai vizsgálatában végzett több évtizedes, nemzetközi visszhangot kiváltó
kutatási eredményei, a gyakorlatban is széles körűen alkalmazott tervezési eljárások kifejlesztését célzó munkája, valamint
iskolateremtő oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként; Rácz Zoltán Attila fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti és Fizikai Tanszéki Kutatócsoportja
kutatóprofesszorának az egyensúlytól távoli jelenségek statisztikus leírásában elért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő
tudományos eredményei, valamint kimagasló oktatómunkája
elismeréseként.
A kitüntetettek teljes névsorát a www.ujbuda.hu oldalon olvashatják.

Hoffmann Tamás: Javítjuk
az óvodai intézményrendszert,
bővül a férőhely-kapacitás
A férőhely-kapacitás növelése működő óvodaépület bővítésével is megvalósítható,

– Az ellenzék részéről alaptalanul híresztelt óvodabezárásokkal szemben az önkormányzat javítja az
óvodai ellátást és bővíti a kerületben a férőhelyeket. Minden óvoda megtartaná szakmai autonómiáját, az átalakítások és beruházások célja az ellátás
színvonalának további javítása és az eddigi szakmai
tapasztalatok megtartása. Mindig is elkötelezettek
voltunk az újbudai óvodák fejlesztése mellett, ez
most sem lesz másként, mindez bizonyítja, hogy
az önkormányzat idén 200 millió forinttal többet
többet költ óvodákra a felújítási keretösszegen felül. – jelentette ki Hoffmann Tamás polgármester.

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
...a bárányhimlő heveny, ragályos, hólyagos kiütésekkel, lázzal járó megbetegedés, melyet vírus okoz. Magyarországon évente közel 40 ezer
jelentett esetet fordul elő. A ténylegesen megbetegedettek száma azonban ennél biztosan lényegesen magasabb. A bárányhimlő megelőzéséről
és a védőoltás fontosságáról Dr. Béres Zsuzsannát, a Budai Oltóközpont és Magánorvosi Centrum vakcinológusát kérdeztük: - A bárányhimlő cseppfertőzéssel terjed, a tünetek 14-21 nap
múlva alakulnak ki. A betegség lefolyása előre prognosztizálhatatlan, lehet egészen enyhe,
azonban okozhat komoly szövődményeket is.
Ha minden gyermek megkapná a bárányhimlő
elleni védőoltást, a központi idegrendszeri vírusos megbetegedések közel 29 %-a megelőzhető lenne. A betegséget követően 1-2 hónapig
a szervezet fogékonyabb a fertőzésekre, mert a
sejtes immunválasz gyengül. A közösségi járványok leginkább a kisiskolás korig jellemzőek.
Kamaszkorban, felnőttekben a bárányhimlő súlyosabb klinikai formában zajlik, komplikációk
már lényegesen gyakrabban fordulnak elő. A
felnőtt lakosság 10%-a védtelen a vírussal szemben! Terhesség alatt a megbetegedés különösen
veszélyes lehet a kisbabára nézve az első trimeszterben, illetve a születést megelőző néhány
napban. A leendő édesanyát leggyakrabban a
közösségbe járó gyermeke fertőzi meg. A bárányhimlő vírusa a méhlepényen át a magzatba
jut. Ilyenkor spontán vetélés, halvaszülés, és 2-3
%-ban gyógyíthatatlan, ún. veleszületett bárányhimlő szindróma alakulhat ki. Jellemző tünetei:
szellemi retardáció, epilepsziát okozó idegrendszeri fejlődési rendellenesség, súlyos látászavar,
Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülnek szakembereink segítségével.
• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• diabetológia, endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok

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

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!

Budai Magánorvosi Centrum

2015. március 25.

végtagfejlődési rendellenességek. Az
Amerikai
Gyermekgyógyász Akadémia javaslatára
az USA-ban 1997óta a bárányhimlő
elleni oltás kötelező a gyermekek
számára, így jelentősen mérséklődött
minden korosztályban a megbetegedések száma. Hazánkban az oltó- anyag 1998-óta
már elérhető, 2003-óta javasolt oltás. Az elmúlt
10 évben 300 ezer adag került felhasználásra.
Optimális esetben azok számá- ra, akik még nem
vészelték még át a betegséget, és szeretnének
kisbabát a családtervezésnek is része kellene,
hogy legyen ez a védőoltás. Terhesen már nem
javasolt az oltás felvétele. A vakcina 9 hónapos
kórtól már adható, két adagra van szükség, és
legalább 4 hétnek kell eltelnie a két szúrás között. A hazai ajánlások 15-18 hónapos korban
javasolják az oltás beadását, mindenképpen a közösségbe kerülést megelőzően érdemes gondolni
rá. A beteg emberrel történt kontaktus esetén az
első 72 órában beadott védőoltás megakadályozhatja a betegség kialakulását, illetve mérsékelheti
annak lefolyását. Egy családon belül a második,
illetve a harmadig családtag bárányhimlő-fertőzése rendszerint jóval több ki- ütéssel jár, súlyosabb lefolyású és hosszabb ideig is tart. Immunitás
hiányában 90% az esélye a betegség kialakulásának. A gyermekek ápolása jelentős anyagi veszteséget okozhat, illetve a nem védett szülők is nagy
valószínűséggel a vírus áldozatai lesznek, ami
munkaképtelenséget eredményez. Úgy érzem,
ha gondolunk időben a védekezésre, és élünk az
oltás adta lehetőségekkel, sok szomorúságtól és
kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat és a
környezetünkben élőket.
Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

ezért Újbuda Önkormányzata
150,8 millió forint értékben
pályázik például a Gazdagréti Szivárvány Óvoda bővítésére. A tervek szerint a
2016. augusztus 31-éig befejeződő munkálatok során egy
új, négycsoportos épületrész
(116 újabb óvodai férőhely)
megépítése, illetve bebútorozása történik meg. A teljes
bekerülési költség 365,4 millió forint lesz, amelyből 214,6
millió forint önkormányzati
önrészt kell vállalni.
(Újbuda)

Több újbudai kötődésű állami kitüntetettje van a
kerületnek, akik a nemzeti ünnep alkalmából vehették
át elismerésüket. A díjazottak között több Kossuth- és
Széchenyi-díjas is szerepel.

Vasbeton köpenyt kap
a Déli alagútja
Tart a Déli pályaudvarra vezető alagút bejárata melletti-feletti támfal és rézsű
ideiglenes helyreállítása. A munkálatok során jelenleg vasbeton köpenyréteget
helyeznek el a rézsűn.
Március 5-én kezdődött a Déli pályaudvarra
vezető alagút bejárata melletti-feletti támfal és
rézsű ideiglenes helyreállítása. A munkálatok
április közepén
fejeződ het nek
be. A kivitelező
Gradex Mérnöki és Szolgáltató
Kft. emberei betonszórással biztosítják a támfalat. „A kivitelezés
legkésőbb április
közepéig tarthat”
– állítja a MÁV
Zrt. korábbi közleményében.
Mint
ismert,
január 25-én támfalkövek hullottak a sínekre a Déli pályaudvari
vasúti alagút kelenföldi oldalán, másnap pedig
a támfal is megcsúszott. A MÁV Zrt. a támfal
első megcsúszásakor lezárta az alagútnál lévő
egyik vágányt, és átszervezte a Déli pályaudvar közlekedését, január 31-én pedig teljesen
lezárta a pályaudvart. Újbuda Önkormányzata
független szakértőket kért fel az eset kivizs
gálására, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) szakértőinek műszaki jelentése szerint nem terheli felelősség
az önkormányzatot a Déli pályaudvar forgalmának leállításához vezető rézsűcsúszásért.
A szakvélemény kimondja, hogy a rézsű

megcsúszását és ennek következményeként
az alagút kapuzatának sérülését az alsó dolomitrétegen végigcsurgó rétegvíz okozta, így

a Csukló utcán összegyűlt csapadékvíz nem
volt hatással az eseményekre.
A Déli pályaudvar vasúti közlekedésben
betöltött feladatát jelenleg a kelenföldi vasútállomás látja el, a menetrend szerint a Déliig
közlekedő vonatok kiindulási és végpontja is
Kelenföldön van jelenleg.
(Újbuda)

Ízületi gondokkal
tornázni?
agancskiraly-kaved_XI_66x24.5_agancskiraly-kaved_XI_66
Nálunk
lehetséges!
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Rendhagyó ünnep
a Fonóban
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Újbudai elismerések
a ’48-as események
évfordulóján
Idén a Bocskai István Általános Iskolában tartották
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett kerületi ünnepséget, amelyen az
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselői,
valamint több helyi intézményvezető is részt vett.
Az eseményen átadták a kerületi elismeréseket, a Pro
Communitate Újbuda és a Pro Urbe Újbuda kitüntetéseket, valamint az Újbuda kiváló sportolója és az
Újbuda kiváló edzője elismerő címeket.
– Az életkor előrehaladtával egyre több belső érték csatlakozik
ehhez az ünnephez, mint a hazaszeretet, a szabadság és a kitartás. Az ünnep pedig útjelző tábla, hogy tudjuk, melyik a helyes
irány – mondta Gorka Szabolcs, a Bocskai István Általános Iskola igazgatója. Hoffmann Tamás megköszönte a felkészítő tanároknak és a diákoknak a szép megemlékezést, majd beszédé-

Újbuda Önkormányzata
és a Fonó Budai Zeneház
közös megemlékezést
tartott március 15-én
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Népi
játékokon, táncokon,
dalokon, meséken
keresztül élhették át ezt
a korszakot a résztvevők,
majd népzenei koncert
elevenítette fel a forradalom nagy alakjait és
eseményeit.
– A Fonó nagyon fontos kulturális színfoltja a kerületnek
– mondta Hoffmann Tamás
polgármester. – Ezért merült
fel az a gondolat, hogy idén
kicsit másképp ünnepeljük

Máté Móric táncpedagógussal Kossuth-nótákra meneteltek a gyerekek, majd
megismerkedtek a dunántúli
ugróssal, és előkerültek a verbunkos táncok és a toborzók
is. – Amikor a huszárkapitányok megjelentek a falvakban, és a legényeket toborozták, nyilván egy tánccal
lehetett legjobban hívogatni
őket, hogy álljanak be katonának – mondta Máté Móric.
Az est fénypontjaként az

egyfajta zenés történelemórát
is létre tudunk hozni – számolt be a néprajzkutató.
A régi Egyszólam és Kalamajka együttes tagjai gyermekeikkel együtt léptek fel.
– Ahogy az annak idején is
történt, az a gyerek, aki magyar anyanyelvi környezetben nő fel, ugyanúgy magyar
zenei anyanyelvű is lesz. Így
lett az együttes tagja a lányom és a fiam is – mesélte
Juhász Zoltán népzenész és

meg március 15-ét, olyan
műsorral, amely a népzenén
keresztül mutatja be az 1848–
49-es szabadságharcot és
tiszteleg a forradalom hősei
előtt. A legkisebbek népi játékokon, meséken, dalokon keresztül ismerkedhettek a történelemmel. Juhász Katalin Egyszólam és a Kalamajka
néprajzkutató sok olyan mesét együttes a Megütik a dobot
gyűjtött össze, amely a ‘48-as című lemez anyagát adta elő,
szabadságharchoz kötődik, amely szintén Juhász Katalin
ezek közül néhánnyal Fábi- gyűjtéséből született: – Mint
án Éva pedagógus ismertette néprajzkutatót és népdalénemeg a kicsiket: – Az, amit kest nagyon régóta foglalkozma elmeséltem, egy tipikus tat, hogyan lehet a történelMályás király és a szántóvető met átélhetőbbé tenni. Erre
vagy a kapáló emberek tör- az egyik válasz az, hogy el
ténete, csak Kossuth Lajosra kell énekelni. Így jött az ötlet,
fordítva, mert így maradt meg hogy a történelem nagy esea nép emlékezetében – foglal- ményeit és hőseit megörökítő
ta össze Fábián Éva.
dalokat egy csokorba szedve
CityHirdetes_66x49mm.ai 1 2014.04.17. 8:30:38

kutatómérnök. A nézőtéren is
jelen volt minden korosztály.
Együtt hallgatták a múltidéző
muzsikát, olykor be is kapcsolódtak az éneklésbe.
(H. L.)

MEGHÍVÓ..................
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Dr. Bárdos György professzor,
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Előadásának címe:

Az öregedés biológiája
Az öregedés egy folyamat,
amit megállítani ugyan nem,
de lassítani és enyhíteni lehet.
A saját szép öregedéséért mindenki
sokat tehet, és hogy mit és miként,
többek közt erre is választ kapunk
az előadás során!
Helyszín:
Villányi úti Konferenciaközpont,
XI., Villányi út 11–13.

Az előadás nyilvános
és ingyenes.

hírkép
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2015. március 30-án, hétfőn 17 órakor
az MTA doktora, az ELTE egyetem
oktatója tart előadást
a Szenior Akadémián.

ben kiemelte az önrendelkezés fontosságát. – Az 1848-as hősök
hittek abban, hogy Magyarország a saját lábára tud állni. Hittek
abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti függetlenséghez és az önrendelkezéshez, és ma is ugyanúgy kell hinnünk
ebben – mondta a polgármester.
Az ünnepséget követően Hoffmann Tamás, valamint Simicskó István (képünkön) és Szabolcs Attila országgyűlési képviselő
elismeréseket adott át. Oláh Lászlóné „Az Élet Szép” Nyugdíjas
Klubban végzett kiemelkedő közösségszervező munkájáért, Forgács Alajos plébános a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért-plébánián végzett példaértékű hitéleti és közösségteremtő tevékenységéért Pro Communitate Újbuda kitüntetést kapott. Salamon
Konrád történész kutatói és pedagógiai munkáját, Katona Ervin
főkurátori tevékenységét és a Bonsai Clubban betöltött vezetői
munkásságát díjazták a Pro Urbe Újbuda elismeréssel.
Bács Renáta Fruzsinának a kajak-kenu versenyeken, Német
Balázsnak a gyorsasági motorsportban elért kiemelkedő teljesítményéért adományoztak Újbuda kiváló sportolója címet. Jakobetz László a sakk, Hadfi Dániel a dzsúdó sportágban elért
teljesítménye alapján lett Újbuda kiváló edzője. Király Mónika,
a Bocskai István Általános Iskola iskolatitkára az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerését vehette át elkötelezett
munkavégzéséért, valamint az EFQM-pályázat sikeres menedzseléséért.
(H. L.)

2015 március 16-tól
Trombitás Zsolt rendőr
őrnagy vezeti a XI. kerületi
kapitányságot. Berki Antal
ezredes, korábbi kapitányt
a belügyminiszter más
fontos beosztásba vezényelte.
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FELHÍVÁS

Ingyenes komposztálókeretek

Tisztelt Kerttulajdonosok!
Az avar és kerti hulladékok égetése a Fővárosi Önkormányzat rendelete alapján Budapest közigazgatási területén tilos.
A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját,
a komposztálást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni a
lakosság körében, ezért Újbuda Önkormányzata komposztálókeretek osztását finanszírozza a kerület lakosai és intézményei részére.

Idén tavasszal több, mint 1000 db komposztáló keretet
adunk használatba, amelyből XI. kerületi lakcímenként
maximum 2 db kérhető. A komposztálókeretek előzetes
jelentkezés nélkül átvehetők az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti
székhelyén, a készlet erejéig 2015. március 17-től április
30-ig, minden kedden és csütörtökön 11–15 óra között.
A keretek átvétele csak érvényes, XI. kerületi bejelentett
lakcímet igazoló lakcímkártya, vagy régi típusú személyi
igazolvány bemutatásával lehetséges. Társasházak részére
csak a társasház közösképviselője írhatja alá az átvételt.
Újbuda Önkormányzata
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Mi segítünk
szakértelemmel!

www.irtotrio.hu
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Károly atya: A húsvét az újjászületés lehetőségét üzeni
Modern tojásdíszítési technikák
Ünnepi készülődés
rendezvények a XI. kerületben

Öntözés és tojásírás
Húsvéthétfő a locsolkodás napja, ennek alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe

vetett hit. A vízzel meghintés utal a keresztség
jelére és tartalmára. A szokás arra a legendára
vezethető vissza, miszerint locsolással akarták elhallgattatni a Jézus feltámadását hirdető
jeruzsálemi asszonyokat, illetve vízzel öntötték le a Jézus sírját őrző katonák a feltámadás
hírét vivő nőket is. A húsvéthétfőt „vízbevető,
vízbehányó” hétfőnek nevezték, ugyanis a legszebb ruhájukban pompázó lányokat vödörnyi
vízzel locsolták vagy az itatóvályúba dobták.
Szinte minden népnél rengeteg szokás és hiedelem kötődik a húsvéthoz. A tojás mindenütt az
élet újjászületése, a termékenység legősibb jelképe – hiszen bármilyen kicsi is, a világegyetem
nagyságát, az élettelenből az élőbe átmenetet jelképezi. A tojásfestés szokása, a tojások díszítése
az egész világon elterjedt, a hozzákapcsolódó babonák viszont népenként változnak. Rosta Erzsébet Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ

Húsvéthétfő a Gellérthegyen
Hogy miként múlatták az időt húsvéthétfőn a pest-budai polgárok a reformkorban? Mindig nagyon mozgalmas volt az élet
Budapest utcáin, de a legélénkebb mégis ilyentájt volt – nagy
tömegekben tódult a nép mindenfelől a templomokba, vagy
onnan haza. Mindenki igyekezett a kezdődő tavasz verőfényes napját kiélvezni; sokan a rajtuk pompázó, legújabb divatú ruhát, kalapot óhajtották bemutatni a világnak. De húsvét
előtt az üzletek kirakatai is megváltoztak: mindenféle színű és
nagyságú tojások, tojásalakú dobozok, sonkákkal teli polcok
hívogatták a járókelőket, az utcák sarkain pedig virágárus
leánykák kínálták portékájukat. Szekrényessy Endre A Szent

Gellérthegyi népünnep című írásából betekintést nyerhetünk
a gellérthegyi ünnepi hangulatba.
„A’ hegytető egy kisvárosi vásárt képzett, mellyet bábos és
seres-sátorok, kés-pipa-kép-gyümölcs-árosok, szerencse-játékosok, muzsikusok, ’s állatseregletet (menagerie) mutatók
lepnének-el. – Még a zsidó könyváros sem hibázott.
A’ nyersebb tréfákat kedvelők felülről almákat hajigáltak-alá,
’s az alant viaskodó gyermekcsoport egymást taszigálva ’s lármázva kapkodá azokat, a’ fennálló nézők nagy mulattatására,
kiknek nagy része hangos hahotával kaczaga…”
„A’ csendesebb vérűek családjaikkal egyszerüleg a’ zöld
gyepre heveredve, vidám tréfák közt fogyasztották el azt,
a’ mit magokkal felhoztak. – Még a’ nemzetisedés is mutatá
odafent annyiban magát, hogy néhány mesterlegényeink,
a’ veres budaitól neki-hevülve, a’ kézi orgonácskákon játszott
galoppra – fris magyart tánczolának, egy másik sátor előtt
pedig czinczogó duda mellett magyar hangzatok közt aprózva járták az egyszerű nótát; más szabad helyen ismét keringő
divatozék.
A’ nézők’ komolyabb része a’ délfelőli meredek hegy-fokra
vonóda, ’s a’ nagy szikladarabokra ülve bámulá az ősz Budát
’s az ifjodó Pestet, a’ hatalmas Dunát… vagy pedig, a’ széditő meredeket félve méregetve arról látszék gondolkodni…
mekkorát eshetett itt a’ hegy’ keresztanyja, a’ kegyes gellért,
midőn a’ vad pogányok parancsára innen leugrani kéntelenittetett…”
Forrás: http://www.huszadikszazad.hu
Szekrényessy Endre: A’ sz. gellért-hegyi nép-ünnep,
Honművész. 1833

Húsvéti szimbólumok jelentése

A vétett utas minta pedig finom célzás volt annak a viselkedésére, aki kapta.”
A tojás mellett a másik alapvető húsvéti szimbólum hazánkban a barkaág, melyet a templomban megszenteltetnek. Ennek eredete a virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza: a mediterrán
országokban ilyenkor pálmaágat vagy olajágat
szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis Jézus
jeruzsálemi bevonulásakor az emberek a béke
jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben. A mi
éghajlati viszonyaink miatt itthon a barka vette
át a pálmaág szerepét. Az északi országokban,
ahol a barka sem nyílik ki húsvétra, valamilyen
éppen rügyező ágat vagy száraz virágokat visznek a templomba virágvasárnapon. A megszentelt barkának a régiek gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítottak. Gyakran leszúrták a földbe,
úgy tartották, hogy az elűzi a férgeket.
A bárány szintén a legelterjedtebb húsvéti
jelképek közé tartozik, bár szerepe az utóbbi időben jelentősen csökkent, hazánkban
a húsvéti sonka vette át a helyét. A mediterrán
országokban, főleg Görög- és Olaszországban
viszont az ünnepi asztal elmaradhatatlan része
a báránysült.
A húsvéti nyúl eredete kissé bizonytalan,
nálunk német hatásra honosodott meg, valamikor a 19. század folyamán. Maga a nyúl
szintén a termékenység szimbólumává vált, és
szerte Európában a húsvét ünnepével társítják.
Forrás: http://www.erzsebetrosta.hu

Nem is hinnénk, hogy a piros tojásra írt motívumok milyen mély, vallásos jelentéssel bírnak.
A piros tojás Jézus szenvedését szimbolizálja
– Tankó Anna, a tojásírás mestere és a népi hagyományok
Türelmes nyuszi
kiemelkedő őrzője, kutatója
nagymamájától tanulta meg a
díszítések jelentését. „Régen a
tojásírás szent dolognak számított. Nagypéntek volt az ideje,
úgy tartották, hogy Jézus péntek délután három órakor halt
meg. Ez az úgynevezett irgalmasság órája, melyben az ima
és a kérés sokszorosan meghallgattatik. Ezért, miközben
tojást írunk, imádkozunk azért,
akinek készítjük. Minden tojásra írt motívumnak van jelentése, ami legtöbbször védelmet
jelent. A növényi, állati vagy
emberábrázolás is védelmi célt
szolgált. Régen a lányok hímes
tojással üzentek a fiúknak. Ha
egy lány sarlót, gereblyét vagy
bármilyen más munkaeszközt
rajzolt a tojásra, azt jelentette,
– Ez nem tojás alakú okostelefon,
ha a fiút őt veszi el feleségül,
ez egy piros tojás, gyerekek!
akkor dolgos asszonya lesz.

hometalk.com
hometalk.com

a mákos tészta is. De az általános hiedelem
szerint nagypénteken nem sütnek kenyeret
sem, mert az ilyen kenyér kővé válna. Nem
raktak tüzet sem – kenyeret már csak ezért sem
süthettek. A víz viszont különös jelentőséggel
bír ezen a napon. Úgy tartják, aki nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog
a betegség. Ezt a mosdást egyben szépségvarázslónak, mi több, a szeplő ellenszerének is
vélték. Nagyszombaton véget ér a negyvennapos böjt, és újra megszólalnak a harangok.
A legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- , illetve tűzszentelés, valamint az
esti körmenet.

minden tájáról című könyve megemlíti például,
hogy egy német hiedelem szerint húsvét reggel
egy tojáson átnézve meg lehet látni a benne táncoló bárányt. A görögök pedig varázserejűnek
vélik azt a tojást, amit a tyúk először tojt nagypénteken. Az angolok úgy tartják, egy fehér tyúk
húsvét napján új fészekbe tojt tojása gyógyítja a
gyomorpanaszokat, csillapítja a fejfájást; megvédi a szőlőtőkéket a jégverés ellen, a termőföldet
a fagytól. Aki ilyen tojás birtokába jut, az képes
meglátni a boszorkányokat.
De régen jóslásra is használták a tojást:
nagypéntek éjjelén feltörték és egy pohár
vízbe csurgatták – a tojás vízben kirajzolódó
formája megmutatta, milyen termésre számíthatnak a következő esztendőben. A lányok
húsvét előtti este tojáshéjat tettek a küszöbre,
hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása:
ugyanaz, mint az első férfié, aki belép a házba.
Az egészben főtt tojás a családi összetartást
is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint
a családtagoknak együtt kell elfogyasztaniuk a
húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, kivel
fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig
hazataláljanak.

Az elmúlt években hagyománnyá vált,
hogy húsvétkor és karácsonykor a
kerületi általános iskolások saját készítésű ajándékokkal lepik meg a kerület
időseit. Idén négy intézményben közel
250 diák díszít majd különböző technikákkal tojásokat – ajándékként az
újbudai idősotthonok lakói számára.
A hímestojásokat Hoffmann Tamás
polgármester személyesen fogja eljuttatni a kerületi idősotthonokba, ahol
a lakók házi ünnepségükkel fogadják
a gyerekek küldeményét.

thelittletravelers.typepad.com

Március 28-án, szombaton rendezik
meg Kelenvölgy első Tavaszébresztő
Családi Napját a Kelenvölgyi Közösségi Házban. A program részeként egy
délelőtti játékbörzére, délután pedig
egy játékos vetélkedőre várják a gyerekeket. A hat évnél idősebbek számára
húsvéti kalandot szerveznek: aki elég
okos és bátor ahhoz, hogy túljárjon a
furfangos Nyúl Gedeon eszén, kön�nyedén megtalálhatja Gedeon nyuszi

Gyerekek ajándéka
időseknek

flickr.com

Gyerekprogram
– Tojásvadász
kerestetik!

rookno17.com

A húsvétnak egyszerre van üzenete a
hívő és a nem hívő ember számára.
A húsvét mint tavaszi ünnep, az újjászületés lehetőségét üzeni. Három
fogalom fontos ennek kapcsán: a
születés, az újjászületés és
a feltámadás. Mind a három örömteli
tartalmat hordozó eszme.
A születés az új élet feletti örvendezésre ad okot. Emberi életünk
nyilvánvalóan a fejlődésre, kibontakozásra irányul. Arra, hogy többek
legyünk, nemcsak biológiai értelemben, de emberi értékeinkben, akár
tudásunkban, adottságainkban is
gyarapodjunk. Az új élet születésével
elindul egy bizonyos fejlődés természetes kibontakozás útján. De a
fejlődés mellett a hanyatlást, visszafejlődést is meg kell tapasztalnunk.
Vannak korlátaink, rossz döntéseink,
és nem mindig érjük el azt a célt,
amit kitűztünk magunk elé. Az élet is
ezt az irányt követi: fejlődünk, aztán
jön az öregedés, elmúlás, így az
emberi természet tekintetében ezzel
is számolnunk kell.
Ezért fontos az újjászületés lehetősége, amit az ember – különösen
a hívő ember – már itt, a földön is
megtapasztal. Az újrakezdés, újjászületés lehetősége fennáll az
ember számára, még akkor is, ha
nem hívőként gondolkodik erről.
Elrontott dolgainkat, kapcsolatainkat
helyrehozhatjuk, helyreállíthatjuk,
kapcsolataikban kiengesztelődhetünk egymással.
A hívő ember a húsvétban azt
ünnepli, hogy valóságosan újjászülethet lélekben, az Istennel való
kapcsolatát is helyrehozhatja. Ez a
bűnbánat, bűnbocsánat, feloldozás,
megváltás. Hogy emberségében,
lelkében megtisztulhat, ez a lelki
újjászületés a húsvét ajándéka a hívő
ember gondolkodása szerint.
A feltámadás a legörömtelibb üzenete a húsvétnak: hiszen bármennyire is tapasztaljuk a hanyatlást, földi
életünk korlátait és a halált, a hívő
ember úgy gondolja, a halál nem
végállomás, hanem egy új élet, az
örök élet kapuja, amit hitünk szerint
megkoronáz testünk szerinti feltámadásunk.
Jézus Krisztus kereszthalálát és
feltámadását ünnepeljük húsvétkor.
Mindehhez hangulatában hozzájárul a természet megújulása is, és
reményt ad arra, hogy valóban van
esélyünk újrakezdeni, újjászületni, és
majd egykor feltámadni.
Azt kívánjuk az olvasóknak, hogy
bízzanak az újrakezdés és az újjászületés lehetőségében, és adjon ez
valóban igazi húsvéti örömöt. Hogy
a húsvét ünnepe ne csak egy szokás
legyen, hanem adjon egész életükre
vonatkozóan biztatást és megerősítést, és egész életünket határozza
meg az újrakezdés reménye és a
feltámadás hite.
Károly atya
Budapest-Gazdagréti
Szent Angyalok Plébánia

Április 5-én, húsvétvasárnap este Budapest Bár koncert lesz az A38 hajón,
hétfőn pedig hagymányos Locsolóbált
tartanak a Fonóban. Várnak minden
locsolásra és locsolni, no meg táncra
vágyót. „A Buda Folk Band muzsikájára
reggelig mulatunk, miközben hímes
tojásokat adunk és kapunk, vagy remélünk!” – szól a felhívás.

liebesbotschaft.blogspot.de

Károly atya üzenete

Virágvasárnap a nagyhét kezdete, amely hivatalosan a nagyböjt végéig, azaz nagyszombatig tart. Egykor a magyar falun a parasztok a
nagyhét tiszteletére nagy gonddal takarították
ki az egész portát, beleértve az istállót és melléképületeket is. A szerszámokat is letisztogatták, kifényesítették; különös körültekintéssel
készültek ilyenkor az évi gyónásra, szentáldozásra. Az édesanyák szigorúan gondoskodtak
róla, hogy minden gyermek, sőt, még a béresek és szolgálók is mind elvégezzék ezt.
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, mert azt tartják, a harangok
Rómába mennek, ott gyászolják Krisztust.
Régen szokás volt ilyenkor kereplővel zajt
kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt, és így
helyettesítették a harangokat. Nagypénteken
tilos húst enni, ezt mindenki tudja. Az ilyenkor szokásos étrend a rántott leves, a tészta,
az ecetes-hagymás hal (ruszli) vagy a tojásos,
tejes ételek. Tipikus böjti ebéd a bableves és

Koncert
és locsolóbál

dekortapasszal

Hiedelmek virágvasárnaptól
nagyszombatig

krétával vagy filctollal

A böjt szinte az összes világvallás szerves része. Mózes negyven napi teljes böjt után kapta kézhez a Tízparancsolatot, Jézus Krisztus
szintén negyven napig böjtölt a sivatagban,
mielőtt megkezdte volna tanítói szolgálatát.
A keresztény szokások szerinti böjt hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart. Ez az időszak
a tavaszi újjászületésre koncentrál, a téltől és
ünnepektől megviselt, cukrokkal, erős fűsze-

Idén is megrendezik az Újbudai Húsvéti
Vásárt a Kőrösy József utcában (Allee
melletti sétálóutca), mely 2015. március 16-ától április 12-éig folyamatosan
látogatható. A vásárra érkezők kiváló
magyar és nemzetközi kézművestermékekkel találkozhatnak a rendezvényen.
Megtalálhatók többek között Bólya
Gergely (Tündérkert Sajtműhely) debreceni sajtmester termékei, békéscsabai
házi füstölt sonka és kolbászok Knyihár
Mihálytól, helyben sütött rétesek, olasz
minőségi érlelt sajtok, hidegen sajtolt
tökmagolajak, kürtőskalács, termelői
mézek, aszalt gyümölcsök Kárpátaljáról,
valamint cseh minőségi sörök. A borkedvelők is meglelhetik kedvenc italukat
János Tibor szekszárdi és Lakatos Tibor
dörgicsei minőségi borait kóstolgatva.
De húsvéti ajándékokat, bőrdíszműves
termékeket és számtalan egyéb kelléket
is vásárolhatnak az ünnepre készülődők.

tojásmozaik

rekkel és nehéz, zsíros ételekkel terhelt szervezetünk ennyi idő alatt tisztul ki, így a természet megújulása a test és a lélek megújulását is
magával hozza. A nagyböjt negyven napjával
tulajdonképpen lehetőséget teremtünk testünk
és lelkünk számára a tavaszi megújuláshoz,
a természettel való összhangba rendeződéshez.

szalvéta-decoupage

Húsvétkor ünnepli a kereszténység
Jézus Krisztus feltámadását. Ez a
legrégibb keresztény ünnep, egyúttal a
legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. Ekkor ér véget a negyven
napig tartó böjt, a hústól tartózkodás,
innen származik az ünnep magyar elnevezése is.

eldugott húsvéti finomságait, és ezzel
ő és csapata elnyerheti a megtisztelő
Tojásvadász mesteri címet!
A játékbörzére az asztalfoglalás ingyenes, a megunt játékokat és könyveket elcserélni, eladni is lehet. Asztalt
igényelni, valamint a vetélkedőre nevezni a Kelenvölgyi Közösségi Ház elérhetőségein – (+36-1) 424-5363, kkh@
ujbudakulti.hu) –, valamint személyesen a Kelenvölgyi Könyvtárban lehet.

pauszpapírra nyomtatva

Újbudai Húsvéti Vásár
az Allee mellett
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Támadnak a kullancsok
Az utóbbi években nem voltak kemény, talajmenti faggyal járó telek, ezért a szakértők komoly kullancsinvázióra figyelmeztetnek. A felmérések szerint az elmúlt
öt esztendőben megtízszereződött a kullancsok száma. Ráadásul mostanra a
vérszívók urbanizálódtak, a városok parkjaiban, strandokon, kertészkedés közben
is lesnek áldozataikra.
– Ha valaki egy kirándulás után betér
az állatorvosi rendelőbe, közel egy tucat kullancsot is eltávolíthatunk a kutyájából – figyelmeztetett dr. Kapiller
Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség
elnöke. A hazai kullancsok fele fertőző, ezeknek kilencvenöt százaléka
a Lyme-kór valamelyik baktériumát
is terjeszti. Fontos tudni szülőknek,
pedagógusnak, hogy ha sünit látnak a
gyerekekkel, ne babusgassák, az állat
ugyanis a kullancsok kedvenc fészke.
Nem tud megszabadulni a vérszívóktól,
és mivel nem betegszik meg tőlük, so-

káig életben tartja őket. Egy margitszigeti süniben akár ötven kullancsot is
lehet találni.
Az igazi járványtani kulcs azonban az országjáró, kiránduló kutya.
Húsz-harminc éve még nem voltak
olyan cseppentő készítmények, melyekkel a házikedvenceket lehetett volna védeni. Egy városi család hazatért az
erdei kirándulásról, a kutyájában utazó
kullancsmama pedig, miután megszívta magát és lepottyant, akár két–három
ezer utódot hagyott maga után. Egyetlen kullancs képes volt betelepíteni egy
egész kertet vagy parkot.

A kirándulásokon kerüljük az erdőben
a vadetetőket, vadcsapásokat. Otthon
a lakóövezetből pedig rekesszük ki az
erdei-mezei állatokat, ne hagyjuk a telkünkön elburjánzani a bozótost.
Meg kell ismerni a természetben rejlő veszélyforrásokat, és meg kell tanulni védekezni ellenük. Ebben érdemes
a Kullancsszövetség 5+1-es ajánlását
követni.
Az első pont a védőoltás. Az ember
esetében a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen van, a kutyáknál a Lyme-kór ellen. A második pont
a kullancsok elriasztása. Dr. Kapiller
Zoltán a picaridin hatóanyag tartalmú
krémeket és spray-ket ajánlja leginkább. Bármilyen elővigyázatosak is
vagyunk azonban, akkor is megcsíphet
minket kullancs, ezért a harmadik pont
a kullancs szakszerű eltávolítása –
nem ajánlatos meggyötörni, mert pont
akkor köpi váladékát áldozatába. Nem
szabad csipesszel szorongatni vagy
kenegetni, hogy fuldokoljon, hanem a
patikában kapható kullancseltávolító
kanalat kell használni. Kullancsteszttel pedig percek alatt megállapítható,
hogy a rovar hordozott-e Lyme-kórt
okozó baktériumot. Ha a teszt pozitív, azonnal orvoshoz kell fordulni.
Érdemes feljegyezni, mikor, milyen
testtájon történt a csípés, és az orvosnak elmondani, ugyanis a Lyme-kórra
jellemző kokárda alakú bőrpír nem
mindenkinél jelentkezik. Egyénenként
nagyon különböző tünetek jelezhetik,
hogy baj van, de nem kell megijedni, a
betegség gyógyítható.
Az ötödik, járványtani értelemben
legfontosabb pont, hogy preventív mindenki kezelje havonta a kutyáját piriprol hatóanyagú kullancsgyilkos cseppentő oldattal.
(H. L.)

A XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS AKCIÓT SZERVEZ
MÁRCIUS 23. ÉS ÁPRILIS 10. KÖZÖTT

2015. március 25.

A Barceloneta tartott
edzőmérkőzést az OSC-vel
A tavalyi vízilabda Bajnokok Ligája győztese, a Barceloneta tartott edzőmérkőzéseket az OSC-vel a Nyéki Imre Uszodában.

– Nagy öröm, hogy egyáltalán minket választottak edzőpartnernek. Jót tesz a csapatnak a
szembesülés, milyen szintet kell majd elérnünk ahhoz, hogy áprilisban, amikor a rájátszás elkezdődik, esélyesként tudjunk beugrani
a vízbe az Eger ellen – mondta Vincze Balázs,
az A-Híd-OSC-Újbuda edzője. A forró hangulatú mérkőzésekre a sebesség volt a leginkább
jellemző.
– A nemzetközi mezőny hihetetlenül gyors.
A magyar bajnoksághoz képest, ami szintén
erős, nemzetközileg még egy pár fokozattal
feljebb kell kapcsolnunk – mondta Gór-Nagy
Miklós, az A-Híd-OSC-Újbuda játékosa. Ez
az extrasebesség különösen igaz a Barcelo-

neta együttesére, hiszek ők voltak tavaly a
BL-győztesek. A négy edzőmérkőzésből egy
döntetlen lett, a többi a Barceloneta győzelmével zárult.
– Mi nehéz periódusban vagyunk, sok alapozó edzéssel, távlati célokkal – mondta GórNagy. – Míg a Barcelonetának folyamatosan
BL-mérkőzései vannak, addig az OSC-nek az
„alsóházból” vannak jelenleg ellenfelei. Sokkal inkább a fizikai felkészítésre koncentrálunk, ami miatt jobban tónusban vannak az
izmok, lassabban fordul a láb, a kéz, de itt
az idő, hogy elkezdjük a gyorsítást is – tette
hozzá.
(H. L.)

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!

Tisztelt Újbudaiak!

2015. MÁRCIUS 23.

A nagytakarítás során keletkező zöldhulladék elszállításáról az Önkormányzat
gondoskodik, ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetve a környezettudatosságra. A gallyakat és ágakat a későbbiekben meghirdetett napokon helyben,
tehát házhoz menően aprítékoljuk és szállítjuk el a házak, épületek elől. Az aprítékolási szolgáltatás igénybevételét a (+36-1) 372-45-65-ös telefonszámon
vagy a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen lehet jelezni.

2015. ÁPRILIS 10.

• KELENFÖLD
• KELENFÖLD
• GELLÉRTHEGY
• SZENTIMREVÁROS
• KELENVÖLGY, PÉTERHEGY
• ALBERTFALVA
• ALBERTFALVA
A nagytakarítási akció keretében az
Újbuda Prizma Köszhasznú Nonprofit
Kft. munkatársai az alábbi helyszíneken és megadott időpontokban lesznek jelen, és vesznek részt a közterületek megtisztításában:

• SASAD, SASHEGY
• GAZDAGRÉT
• GAZDAGRÉT
• LÁGYMÁNYOS
• LÁGYMÁNYOS
• ŐRMEZŐ
• ŐRMEZŐ

MÁRCIUS 23.
MÁRCIUS 24.
MÁRCIUS 25.
MÁRCIUS 26.
MÁRCIUS 27.
MÁRCIUS 30.
MÁRCIUS 31.
ÁPRILIS 1.
ÁPRILIS 2.
ÁPRILIS 3.
ÁPRILIS 7.
ÁPRILIS 8.
ÁPRILIS 9.
ÁPRILIS 10.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE:
MÁRCIUS 21. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG
• GAZDAGRÉT
• ŐRMEZŐ
• KELENFÖLD
• ALBERTFALVA
• SZENTIMREVÁROS

Rétköz u. - Torbágy u. sarok
Cirmos utcai parkoló
Vahot u. - Keveháza u. sarok
Fehérvári út - Vegyész u. sarok
Edömér utcai parkoló

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft. ‒ a „Tisztaságot Újbudán!” keretein belül ‒ idén is megszervezi tavaszi
nagytakarítási akcióját a kerület közterületein. Bízunk abban, hogy újra közös
erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak előtti kertek
és járdák megtisztításáért.

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást továbbra
is szeretnénk népszerűsíteni a lakosság körében, ezért az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a lakosságnak a 80x80x80 centiméteres, fából készült
komposztálókereteket, amelyekből minden társasház és családi ház két-két
darabot igényelhet. A keretek átvételére ‒ a készlet erejéig ‒2015. március 16.
és április 16. között van lehetőség minden kedden és csütörtökön 11-15 óra
között az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám
alatti székhelyén. Érdeklődni a (+36-1) 203-80-15-ös telefonszámon lehet.
A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes edények
mellett. A zsákok ‒ az akció időtartama alatt ‒ az Újbuda Prizma Közhasznú
Nonprofit Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át a készlet
erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 203-80-15-ös telefonszámon lehet.
KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG
TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK.
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Világhír bakelit
szemüvegkeretekkel

Mesteri
csokicsodák

ja legyen Budapestnek, ami
az egész környék számára
felemelkedést hozhat. Kiemelten fontos a Zack által
hozott vállalkozói minta: –
A fiatalok tanuljanak, menjenek világot látni, aztán térjenek haza, és gazdagítsák a mi
kis országunkat – fogalmazott a polgármester.
A következő Spin-off Klub
vendége Kisházy Gergely,
a Magyar Rádió egykori beszédtanára lesz, aki a nyilvános beszéd, a prezentáció
fortélyait ismerteti meg a
hallgatósággal.
(H. L.)

A Spin-off Klub – Újbuda hallgatói
vállalkozói Klubjának legutóbbi
vendége Tipton Zakariás, azaz
Zack volt. A bakelitből készült
szemüvegkereteivel világhírűvé
vált dizájner arról mesélt, hogyan
építette fel az elmúlt tíz év alatt
vállalkozását.
Zack szemüvegeit többek között Elton
John és Flo Rida is hordja. Az Amerikában felnőtt, aztán hazatelepült Zack szerint az, hogy Magyarországon építette fel
vállalkozását, kifejezetten előnyt jelentett
számára. – Azt a piacot, amelyen jelenleg
működöm, főleg franciák és olaszok dominálják. Ha megjelenik valaki más, aki
kuriózumot teremt, az nekik érdekesség.
Ezért van az összes szemüvegembe beleütve, hogy Made in Hungary. Büszke va-

gyok arra, hogy innen származom, és
olyat csinálhatok, ami egyedi – mondta.
A beszélgetés után az Optika Galériában nyílt kiállítás a szemüvegkeretek
gyártásáról. Bemutatták a legújabb kollekciót, valamint egy fotótárlatot azokról a sztárokról, akik szívesen hordják
darabjait. – Optikai tevékenységünk
mellett kulturális feladatot is felvállaltunk, kortárs és pályakezdő művészeknek, képzőművészeknek szervezünk
kiállítást – mondta a megnyitón Fodor
István, a Galéria Optika vezetője.
Hoffmann Tamás polgármester
a klubrendezvényen és a tárlaton is
részt vett. Beszédében kiemelte, örül,
hogy a sorra nyíló galériákkal a Bartók
Béla út jó úton halad afelé, hogy egyik
kulturális központja, igazi attrakció-

Németországból
érkezett adomány
München mellől érkezett egy élelmiszerrel és
ruhaneművel megpakolt kamion a XI. kerületi
Fiatalok Önsegítő Egyesületéhez. Az egyesület
a Major utcában nappali melegedőt és átmeneti
szállót működtet, napi 100–120 fő rászorulót
látnak el élelemmel, tisztálkodási lehetőséggel, orvosi szolgáltatással. A 7500 euró értékű,
több mint húsztonnás szállítmányból az átmenetileg ott lakók és az idejáró hajléktalanok
is részesülnek majd. Nem ez az első alkalom,
hogy az egyesület ilyen jellegű felajánlást
kap, Németországból több éve támogatják

a ház működését. Az adomány ezúttal 35 fiatal kíséretében érkezett, ők időről időre segítik a környező országok rászorulóit. Csernus
László önkormányzati képviselő elmondta, a
fiatalok látogatásának fontos momentuma volt
a városnézéssel egybekötött ebéd, ahol a jótékonykodók és rászorulók közelebbről is megismerkedtek egymással. A délelőtti találkozón
maguk a hajléktalanok meséltek róla, hogyan
váltak otthontalanná, és mit jelent nekik, hogy
segítséget kapnak.
(Újbuda)

Valódi csokoládéműhelyben próbálhatják ki március
16. és április 15. között csokiöntő és -készítő tehetségüket mindazok, akik részt vesznek az Allee Bevásárlóközpont „Mesteri csokicsodák” című ingyenes
rendezvénysorozatán.

Az Allee Bevásárlóközpont – március közepétől április közepéig, beleértve a húsvéti időszakot is – a csokoládékészítés és
-fogyasztás különleges világát mutatja be egy interaktív kiállítás, valamint a Szamos Csokoládé Iskola élményekkel teli, csokoládékészítő kurzusai segítségével. A nem mindennapi tárlat
mellett egy igazi csokoládéműhely is felépült, ahol előzetes
bejelentkezés alapján, csokoládémesterek segítségével bárki 30
perc alatt megalkothatja saját, egyedi táblás csokoládéját. Az
érdeklődők kipróbálhatják az étcsokoládé temperálását, táblába öntését és a legváltozatosabb fűszerekkel – chili, rózsabors,
áfonya, bazsalikom, szegfűszeg, szerecsendió, koriander, fahéj,
aranymazsola, török mogyoró – való ízesítését.
A látogatók 19–20. századi cukrászeszközöket is láthatnak,
sőt, olyan különleges csokoládé- és kakaódobozokat is megtekinthetnek, amelyeken a századforduló egyedi és virtuóz díszítései is láthatók.
(Újbuda)

Allee Bevásárlóközpont

Tízig számolunk!
Hosszabb nyitva tartás,
még több élmény!
Hétfőtől szombatig

10.00 – 22.00-ig várunk!

Meddig hagyják nőni a fát?
Az Abádi utcában lakók szeretnék kivágatni a házuk előtt álló óriásira nőtt nyárfát,
de a szakemberek szerint a fa egészséges, ápolt, így nem indokolt a kivágása,
erőteljes ifjítása, mivel az az állapotának romlásával járna.
Lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz
még 2008-ban, amelyben az Abádi utcában élők
jelezték, hogy félnek az ott álló nyárfa kidőlésétől.
Erre reagálva az önkormányzat – szerkesztőségünknek írt hivatalos levele szerint – elvégeztette a jelenleg egyik legmodernebb és legmegbízhatóbb, úgynevezett Fakopp vizsgálatot, amely
megállapította, hogy a fa nemcsak kívülről, de a
törzsszerkezetét tekintve is egészséges.
A kialakult helyzettel kapcsolatban Cumico
Tamást, az utca egyik lakóját kérdeztük, akit
megbízott a lakóközösség, hogy képviselje érdekeiket: – Nem az a gond, hogy korhadt a fa,
hanem az, hogy magas. Nagyon kileng, félünk,
hogy rádől a házakra, az autókra. Mi is szeretjük az élő fákat, de ennek a jegenyenyárnak
a méretével van a probléma. Szélsőséges az
időjárás egész Európában, így Magyarországon is. Mi lesz, ha jön egy újabb ónos eső vagy
egy óriási vihar? – kérdezte a földszintes, padlásteres sorházak előtt álló Cumico.
A panasztétel utáni években egészségügyi
és fenntartó gallyazási munkákat végeztek a
fán. – Hosszában fölgallyazták – mesélte erre
regálva a lakók megbízottja –, pedig az egyik

lakos azt kérte, a házak tetejénél vágják el
a fát, a magasságát szüntessük meg, mert az
a potenciális veszélyforrás. Majd a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól jött levél
az önkormányzathoz, miszerint lakossági panasz érkezett hozzájuk a nyárfa miatt. Az általuk leírtak szerint a fa állapota megfelelő,
elhalt, korhadt ágakat nem észleltek. Jelezték
azonban, hogy a gyökérzet az úttestet és a járdát feltörte, így ebben az ügyben a Közlekedési Osztály megtette a szükséges intézkedést.
A járdahelyreállítás jelenleg folyamatban van.
– Nevetséges – fűzte hozzá Cumico Tamás.
– Könnyű kiszámítani szögmérővel. Már több
mint harmincméteres a fa. Jövőre lesz harmincegy vagy harminckettő. Meddig engedjük
nőni? Hiába mondják a katasztrófavédők, hogy
az állapota megfelelő, ez az egyik legpuhább
fa. A platán az kemény. 50–60 méteres fák is
állnak, de ez anyagában is nagyon lágy, nem
viharálló. A szemben lévő házban a tetőtérben
gyerekek élnek – tette hozzá –, ha dramatizálni
akarom a dolgot: nem kellene megvárni, hogy
holttesteket kelljen kiszedni onnan.
(H. L.)

Ingyenes esti parkolás

hétfő-csütörtök
19.00 és 22.00 között
További részletek: www.allee.hu
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60+

Újbuda

programajánló
Ajánló az Újbuda
60+ közel 270 havi
programjából
Minden hétfőn 14.00–15.00 óráig – Relaxációs tanfolyam
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont;
ingyenes; további információ: minden hétköznap 9.00–14.00 óra között a 372-4636-os
telefonszámon
2015. március 26. 15.00–17.00 óráig
– Tavaszváró „kreatívkodás”
Papír- és textilanyagok felhasználásával.
Helyszín: USZOSZ Gazdagrét Idősek klubja,
Gazdagrét tér 1.; ingyenes; további információ: 786-6084
2015. március 27. 18.00–19.00 óráig –
Shakespeare plakátkiállítás-megnyitó
A kiállítás megtekinthető április 10-éig hétköznapokon, a programok függvényében.
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház; ingyenes; további információ: 424-5363
2015. március 28. 9.00–12.00 óráig
– Babaruha Börze
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház; költség:
500 Ft/asztal; további információ: 204-6788
2015. március 28. 9.00–18.00 óráig
– Tavaszváró családi nap
Színes programkavalkáddal köszöntjük a
tavaszt és a közelgő húsvétot.
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház; ingyenes; további információ: 424-5363
2015. március 28. 10.00 órakor
– Gazdagrét-kupa
Kerületi sakkverseny amatőr
és „Élő-pontos” játékosoknak.
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház; ingyenes; további információ: 246-5253
2015. március 28. 19.00–22.00 óráig
– Nosztalgia Táncest Bakacsi Bélával
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház; költség:
1000 Ft; további információ: 309-0007
2015. március 30. 12.30–14.00 óráig
– 60+ Mentálhigiénés Program
Előadás és csoportos beszélgetés Kálmos
Éva pszichológussal. Téma: Mentálhigiéné
időskorban. Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont; ingyenes; további információ:
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között a
372-4636-os telefonszámon
2015. március 30. 16.00–18.00 óráig
– Útifilmvetítés: Bolgár Riviéra
Helyszín: USZOSZ Gazdagrét Idősek Klubja
(XI., Gazdagréti tér 1.); ingyenes; további
információ: Valentin Ferencné 60+ Program
önkéntes, 06/30/831-8102
2015. március 31. 10.00–12.00 óráig
– A digitális fotók számítógépes javításának lehetőségei. Laptop ajánlott!
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház; ingyenes; további információ: 351-4276

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

2015. április 13. 15.30 órakor
– Rejtvényfejtő Klub
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai rejtvények megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a
résztvevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni
gyakorlásra a feladványok megfejtéséhez,
ezen felül rejtvények elkészítésében is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal külön helyiségében (XI., Zsombolya u. 5. alagsor 1.)

60+ konditorna kezdő
tanfolyamok Újbuda
Önkormányzatának
támogatásával
A foglalkozások:
1. Albertfalvi Közösségi Házban (XI.,
Gyékényes u. 45–47.). Tel.: 204-6788
2015. április 14-étől, keddenként 15.00–16.00
óráig
2. Újbudai Szenior Programközpontban
(XI., Bölcső u. 3.). Tel.: 372-4636
2015. április 16-ától, csütörtökönként 15.00–
16.00 óráig a fenti időpontokban kerülnek
megszervezésre. Jelentkezési határidő: 2015.
április 7–10. között. Beiratkozás a helyszíneken: az Albertfalvi Közösségi Házban
10.00–13.00 óráig az Újbudai Szenior Programközpontban 13.30–16.00 óráig
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!!!

Gerinctorna fiziológiás labdán
KEZDŐ TANFOLYAMOK

HELYSZÍN: Széchenyi István Gimnázium
(XI., Rimaszombat u. 2–8.)
Kezdő csoport időpontja: 2015. április 9-étől,
csütörtökönként 16.00–17.00 óra között
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva
Jelentkezni lehet: 2015. március 30.–április 3.
között 13.30–16.00 óráig
Személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban (XI., Bölcső u. 3.)
További információkat a 372-4636-os telefonszámon kaphatnak
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt a tanfolyamon!

60+ PILATES – INTIMTORNA
– kezdő csoport

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL
Egészségmegőrzése illetve mozgásszervi, nőgyógyászati, urológiai, szív- és érrendszeri
panaszok enyhítése és megelőzése érdekében.
Pilates, mert erősíti a törzs izmait, teljesen
átmozgatja a testet, kíméli az ízületeket, koncentrált mozgás, oldja a mindennapos stresszt.
Intimtorna, mert a gátizomzat gyógytornája.
Különösen ajánlott ezen izmok gyengesége,
inkontinencia és derékfájás esetén.
Helye: Albertfalvi Közösségi Ház (XI. Gyékényes u. 45–47., tel.: 204-6788). Ideje: 2015.
április 9-től csütörtökönként 09.00–10.00
óráig. Jelentkezési határidő: 2015. március
30–április 3. között
A helyszínen 10.0018.00 óra között
Jelentkezési feltételek:
• Xl. kerületi lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5 000.-Ft/10 alkalom
60+kedvezménykártyával 1 000.-Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Kutasi Viktória Andrea
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt a tanfolyamon!

BEIRATKOZÁS
– az Újbuda 60+ Program
tavaszi angol-, németés internettanfolyamaira!
Örömmel értesítjük a tanulni vágyó 60 év feletti polgárainkat, hogy kerületi iskolák bevonásával angol, német és internet kezdő és
haladó tanfolyamok indulnak az Újbuda 60+
Program keretében.
A beiratkozás: 2015. április 1–10. között,
munkanapokon 9–13 óráig az Újbudai Szenior
Programközpontban.

Kérjük, hogy a 60+ kedvezménykártyájukat
és lakcímkártyájukat, valamint 1500 Ft készpénzt feltétlen hozzák magukkal!
A tanfolyamok várhatóan az április 13-i héten kezdődnek.
További információ:
Újbudai Szenior Programközpont (XI.,
Bölcső u. 3.)

Gyaloglóklub Újbuda
Önkormányzatának támogatásával
Az Újbuda 60+ Program szakképzett oktató
vezetésével intenzív gyaloglóklubot indít egy
csoportban, heti két alkalommal, csoportonként max. 18 fővel.
• nagyon minimális terheléssel is elkezdhető, és folyamatosan emelhető az intenzitás a
kondíciónak megfelelően
• a botok használata biztonságot nyújt a
bizonytalanabb mozgásúaknak, vérnyomásproblémákkal küzdőknek és szédülőseknek is
• a társaságban végzett mozgás rendszerességre és kitartásra sarkall
• a koordináció folyamatos gyakorlása
nagyon jó hatással van
az agyra
• a botok használatával
a test izmainak 90%-a
mozog, ezzel komoly
eredményt lehet elérni
a vérnyomásproblémák, cukorbetegség
terén is, nagyban
csökkenthető a szedett
gyógyszerek mennyisége, néha akár el is
hagyhatók
• a botok használata
nagyban tehermentesíti
az ízületeket, elsősorban a térd- és csípőízület terhelését

• a diagonálmozgás alkalmas akár csípőprotézissel rendelkezők számára is
• mivel a felsőtest is aktívan mozog a botos
gyaloglásnál (nordic walkingnál), ez a sport
nagyban segíti a beszűkült ízületek újraaktiválását, erősítését
Jelentkezési feltételek:
• újbudai lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
(heti 1 alkalommal)
Jelentkezni lehet: 2015.
április 7–10. között
13.30–16.00 óráig
személyesen az Újbudai Szenior Programközpontban. További
információkat a 3724636-os telefonszámon
kaphatnak.
A gyaloglóklub csoportfoglalkozások időpontjai:
2015. március 14.–június 16. között
kedden 11.00-től és
pénteken 12.00-től
A gyaloglóklub díja/fő:
6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával 1200 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető:
Virág Anikó

Kezdő zumbatanfolyam indul
Helye: Gazdagréti Közösségi Ház
(XI., Törökugrató u. 9.)
Ideje: 2015. április 10-étől, péntekenként 11.00 órai kezdettel
Jelentkezés: 2015. március 30.–április
3. között 9.00–16.00 óráig a helyszínen!
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10
alkalom

60+ kedvezménykártyával 1000 Ft/10
alkalom*
*A kedvezményes díj csak a legelső
beiratkozáskor vehető igénybe annak,
aki még nem vett részt zumbatanfolyamon!
A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvi

Újbuda 50+ Program – idén is folytatódik!
A 2014-ben sikerrel zárult Senior Capital projekt folytatásaként tavaly nyáron elinduló Újbuda
50+ Program célja, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel segítse és támogassa az 50 évnél idősebb kerületi munka- és álláskereső polgárokat.
A munkakeresők részére szervezett szolgáltatások idén folytatódnak, a tavalyi év tapasztalatinak figyelembe vételével. A szervezők kérik, hogy minden 50 év feletti polgár, aki az 50+
Program szolgáltatásai iránt érdeklődik, küldjön e-mailt az 50plusz@ujbuda.hu címre.
Az egyszerű regisztráció célja, hogy a programokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatások, valamint az igények felmérése stb. gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb legyen.

Seniorok Nyelviskolája

Elmúlt 50 éves, és szívesen tanulna nyelvet?
Angol, francia, német, olasz, orosz nyelvtanfolyamok
indulnak 50 éven felüliek számára a Belvárosban.

Beiratkozás és szintfelmérés:
Március 23-27. hétköznapokon, 9.30 - 18.00 óra,
valamint március 28. szombat, 10.00-14.00 óra
Cím:
V. kerület, Ferenciek tere 2.
Tel.: 319 90 39, 319 9054

Felnőttképzési nyilvántartásba
vételi szám: E-000417/2014

2015. április 1.
– Budai-hegység
Találkozó: 7.30 óra, Fogaskerekű városmajori
végállomása.
Túravezető: Kremzer Ferenc (Olajipari TSE)
06 30 560-8042
– Budai-hegység
Közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50 óra, Széna tér, a Mamut I.
előtt (figyelem: új helyszín!!!)
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető:
Somóczi Szilvia (TvTE) 06 70 207-5374

2015. április 6. (húsvéthétfő)
Pilis-hegység
Dobogókő–Két bükkfa nyereg–Pilistető
Táv: 13 km, szint: 300 m
Találkozó: 7.45 óra, Batthyány tér HÉV
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető:
Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374

2015. március 25.

Részletes tájékoztató,
órarend a honlapunkon.
www.senioroknyelviskolaja.hu

AKTUÁLIS

2015. március 25.

esélyegyenlőség

Mennyire ismerjük
a fogyatékkal
élőket?
Óvodavezetőknek tartottak érzékenyítő tréninget, hogy segítsék a fogyatékkal élő és a speciális nevelési igényű
gyerekek integrációját.
– Azért fontos, hogy minél korábbi életkorban
elkezdjük a pedagógus és a pedagóguson keresztül a gyerekek érzékenyítését a fogyatékos
emberekkel kapcsolatban, mert a bölcsődésvagy óvodáskorú gyerekeknél azt látjuk, számukra semmiféle problémát nem jelent, hogyha
valaki egy kicsit más: nem lát vagy másképpen
jár – mondta Kovács Éva, a KézenFogva Alapítvány módszertani munkatársa.
A projekt három elemből áll. Egyrészt egy
harmincórás továbbképzést biztosít óvodapedagógusok számára, másrészt olyan rendhagyó
előadásokkal, interaktív mesejátékkal szól az
óvodásokhoz, amelyet fogyatékos és speciális
nevelési igényű tanulók adnak elő. Harmadik
elemként pedig az óvodások szüleit vonja be.
Az óvodavezetőknek szóló tréning eredetileg
nem volt benne a programban.
– A visszajelzések alapján fölmerült az
óvodavezetők részéről, hogy ők is szeretnének
egy ilyen tréninget, az alapítvány pedig felajánlotta a segítségét – mondta Baráth Andrea,
Újbuda Önkormányzatának esélyegyenlőségi
munkatársa.
– Kerekes székkel vagy más korlátozottsággal is lehet ugyanolyan boldogan és vidáman
élni, ugyanolyan energikusan végigvinni a
napot – mondta ragyogó szemekkel Báder Richárd, a KézenFogva Alapítvány munkatársa,
aki szintén kerekes székes. Egy biztos, óriási hatással volt a résztvevőkre a program. –
Ahogy állomásról állomásra megismerkedtem
a különböző fogyatékkal élőkkel, egyre jókedvűbb és boldogabb lettem attól, ami belőlük
sugárzik – mondta Czárné Gergelyi Mária, az
Újbudai Karolina Óvoda intézményvezetője.
(H. L.)
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Női esélyegyenlőségben
is élen jár Újbuda
Újbuda az önkormányzatok közül elsőként kezdeményezett olyan szemléletformáló programot,
amely a családanyákat, a gyermeküket egyedül nevelő, valamint a helyzetükön változtatni akaró
hölgyeket támogatja. A Női Bizalmi Kör és az önkormányzat rendezvénysorozata a kölcsönös
bizalom kiépítésére törekszik.
Az Újbudán is nő a bizalom! – Nő vagyok és tovább
Nőhetek című rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy
nők együtt, közösséget építve nézzenek szembe mindennapi problémáikkal. Az eseményen kiemelt figyelmet
fordítanak a munka és magánélet
összehangolására, a női szerepek
e g y e n s ú ly á n a k
megteremtésére,
valamint a nők
vállalkozásra ösztönzésére.
– Az újbudai
az első önkormányzat, amely
felkarolja a női
esélyegyenlőséget, segíti az önmegvalósítást, a
munka és a család
összeegyeztetését
– mondta Király
Nóra
alpolgármester. Szerinte
a társadalmi és
gazdasági változások kikényszerítik az önkormányzatok szerepének és működésének
átalakulását, a változás iránya pedig az életviszonyok
és életesélyek javítása, az ehhez szükséges feltételek
megteremtése. Úgy véli, mindezt az önkormányzat koordináló szerepének megerősítésével a közszereplők,
az üzleti élet résztvevői, a civilek összefogásával lehet
megvalósítani, a programban ezért közösségépítésre törekednek.
– A kormányzat mindent megtesz azért, hogy a hölgyeknek ne kelljen dönteniük a család és a karrier között, össze lehessen egyeztetni ezeket – mondta Novák
Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

Szabó Kitti, a „Nő a bizalom” vezetője szerint a nők egyre nagyobb szerepet kapnak a vállalkozások építésében,
amit gazdasági mutatók is igazolnak, de kérdés, mindez
hogyan befolyásolja a családok életét. – Céljaink között

szerepel, hogy olyan közösséget hozzunk létre, ahol a
hölgyek megoszthatják egymással tapasztalataikat, bízhatnak annak támogató erejében – mondta.
Az eseménysorozat első rendezvényén Pál Feri atya
a női és férfi szerepekről, valamint az önbizalomról
tartott előadást, Soóky Andrea a szeretetnyelvek rejtelmeiről beszélt, dr. Sári Erzsébet pedig a betegségek
lelki okaira tért ki. A fogyatékosbarát rendezvényen jeltolmács segítette a hallássérülteket, a kerekes székkel
érkezők akadálymentesen közlekedhettek. A esemény
idején játszóház is volt, a 60+ Program önkéntes pótnagymamái vigyáztak a gyerekekre.

Új internetes
rádió indult
Rádió Bézs néven új
internetes rádió indult
2015. február 2-án.
A rádió szerkesztősége
Újbudára költözött, így
otthonának érzi a kerületet. Alapítványi hátterű
adó lévén egyáltalán
nem kíván politikával
foglalkozni, és reményei szerint Újbudán,
illetve más régiókban is
képes lesz közösségeket
építeni.
A Bézs deklaráltan nőknek
szól. A műsorok készítői a
felnőtt, érett, érző és gondolkodó nőket célozza. Aki a
Bézst hallgatja, igényes, szép
zenére és higgadt, okos szóra
számíthat. A zene-szöveg aránya 60-40 százalék. Napi és
pártpolitika nincs a Bézsben,
még hírek sem. Az üres fecsegést is kerülik – derült ki a
csatorna indulására szervezett
sajtótájékoztatón. A Rádió
Bézsben nem celebek, hanem
hús-vér emberek beszélnek a
hallgatókhoz – állítják. Ám
a műsorvezetői listát átböngészve (itt: radiobezs.hu), jól
ismert nevekre találni.
Lesz interjú, tanácsadó,
rendelő, divatkreátor, nevelő;
lesz recept és könyvajánló;
lesz szépség és szex; lesz ránc
és kor, határtalanul – ígérik a
szerkesztők. A Rádió Bézsben
lehet pletyka és recept, seprűn
lovagolhat a hallgató, akár az
ezotéria. A Bézs szerkesztői
fontosnak tartják, hogy teret
kapjon a civil kezdeményezés.
Szeretnének teret és/vagy helyet adni a különféle női szervezeteknek, hogy szóljanak
munkájukról, beszámoljanak
eseményeikről.
(H. Gy.)

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

2015. évre pályázatot hirdet

10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kötődő civil szervezetek részére
MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhez,
10 millió forint keretösszegben XI. kerülethez kötődő civil és egyházi szervezetek,
nonprofit gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, magánszemélyek részére
KULTURÁLIS témakörben,
5 millió forint keretösszegben kerületi köznevelési intézmények (a KLIK fenntartásában
működő iskolák alapítványaikkal pályázhatnak) és közművelődési intézmények,
XI. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak
és intézményeik, nonprofit gazdasági társaságok, nem újbudai székhelyű,
de bizonyítottan a kerület diákságáért dolgozó szervezetek részére NYÁRI és ŐSZI
TÁBOROK megvalósítására.
A részletes pályázati felhívások és a pályázati adatlapok letölthetőek
a www.ujbuda.hu honlapról, valamint beszerezhetőek Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati recepcióján
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41. földszint).
A pályázatok beadásának határideje: 2015. április 20. (hétfő)
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Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

kiírja a 2015. évi „Újbuda-Mecénás” Művészeti ösztöndíjak
elnyerésére vonatkozó pályázatát
a 19/2005./IV. 27./XI. ÖK. sz. rendelet alapján

Pályázni lehet:
„Újbuda-Mecénás” alkotói ösztöndíj,
„Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj,
„Újbuda-Mecénás” pályakezdő ösztöndíj,
Cseh Tamás zenei ösztöndíj
kategóriákban.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.ujbuda.hu honlapról,
valamint beszerezhető Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati recepcióján (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. földszint).
Az ösztöndíj pályázatok beadásának határideje: 2015. április 29. (szerda)
Budapest, 2015. március 19.
Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

A 2015. március 15. napján hatályba lépő, a vasárnapi
munkavégzés tilalmáról szóló törvény alkalmazási köre
nem terjed ki a piacon, illetve a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre. 2015. március 22. napjától
kezdődően próba jelleggel megrendezzük – a szombati
piacnap megtartása mellett – vasárnaponként is a vásárt.

Továbbra is várjuk Önöket szeretettel
a Vahot utcai piacon!

ÚJBUDA PRIZMA

Közhasznú Nonprofit Kft.
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A38: hiteles márka
Március 15-én az A38 Hajóról jelentkezett be ünnepi adásával a most indult Petőfi TV. Bognár Attilát,
az A38 alapítóját a televízió indulása kapcsán kérdeztük jövőbeli célkitűzéseikről.
• Milyen szerepet tölt be az A38 Hajó a
XI. kerület, illetve Budapest zenei-kulturális életében?
Az A38 a főváros legnagyobb lélekszámú
és legszínesebb kerületéhez méltó kulturális központ, évi százötvenezer koncertlátogatóval és kétszázezer vendéggel.
Tevékenységünket több hazai és nem-

dzsesszfesztivált, amelyen évről évre világsztárok lépnek fel, és Európa legrangosabb középméretű dzsesszfesztiváljai
között tartják számon. A program nem
valósulhatott volna meg az önkormányzat támogatása nélkül, mindemellett további perspektívát is látunk a kerület és
az A38 együttműködésében. Újbuda Bu-

zetközi szavazáson díjazták már (Lonely
Planet, Electronic Beats), hosszú, szívós
munkánknak köszönhetően sikeresen
kapcsoltuk be Budapestet és Újbudát a
nemzetközi kulturális vérkeringésbe.
• Milyen programokkal kívánják elérni a
célközönséget?
Elsődleges szempont, hogy ne pusztán
a fogyasztói kultúrát szolgáljuk ki, hanem társadalmi és művelődési szerepet
töltsünk be, így a hajó összes lehetséges helyszínét kihasználva rendszeresen
szervezünk még be nem futott kortárs,
illetve dzsesszkoncerteket, kiállításokat
és filmvetítéseket. Újbuda Önkormányzatának támogatásával tartjuk meg idén
11. alkalommal az Újbuda nemzetközi

dapest legnagyobb „egyetemvárosa”, és
az A38 Hajó a hallgatóknak is nagyszerű
szórakozási és kulturális lehetőséget ad.
• Március 15-étől minden este a hajóról jelentkezik a fiatalokat megszólító
Petőfi TV. Változtat-e a tévével való
együttműködés az A38 célcsoportján,
programjain, meghívott előadóin?
Az A38 Hajónak és a Sziget Fesztiválnak kulcsfontosságú szerepe van Magyarország pozitív, fiatalos, kreatív arculatának kialakításában és nemzetközi
megítélésében, ami lényeges hatással van
az idegenforgalomra is. Március 15-étől
a Petőfi TV élő bejelentkezéseit is szolgáló stúdióhelyszín lettünk. A tévé első
adásnapja egyben ünnepi különkiadás is

volt, március 16-ától pedig az A38-ról
minden este jelentkezik a Böngésző című
élő ajánlóműsor, illetve hétfőtől szombatig az Én vagyok itt című másfél órás
kulturális magazinműsor – szintén élőben; éjjelente pedig folytatódik az A38
Hajó koncertsorozata. Bízunk az együttműködésben, közös céljaink vannak,
támogatjuk
egymás
munkáját. Az A38-nak
meghatározó, ízlésformáló szerepe van, azért
vált sikeres branddé,
mert hiteles a célközönség szemében. A tévével
való együttműködésünk
maximum
szélesíti
a programkínálatunkat:
vasárnaponként például filmklub, hétfőnként
akusztikus
dalszerző
programok költöznek
a kiállítóterünkbe.
• Önt januárban a Lengyel Köztársaságért Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. Mit
jelent ez az elismerés, és mennyiben
köthető az A38 Hajó életéhez, működéséhez?
Nagy megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés, ám ez nemcsak az én érdemem,
hanem a hajó legénységéé is. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy a zenének és a művészetnek nincsenek se műfaji, se földrajzi
határai. Lengyelország kultúrája páratlanul gazdag, rengeteg nagyszerű művészük
van, mi pedig mindig is fontos feladatunknak tartottuk Kelet- és Közép-Európa
gazdag kultúrájának bemutatását. Ez egy
olyan misszió, amit a kezdetektől fogva
magunkénak érzünk, és tartani fogjuk
hozzá magunkat a jövőben is.
(K. V.)

2015. március 25.

Tanulmányi versenyek:
jön a fővárosi forduló
Kihirdették a felső tagozatos diákok természettudományi, helyesírási és idegen nyelvi verseny
eredményeit. A mintegy négyszáz jelentkező közül
összesen több mint harminc gyerek jutott tovább
a fővárosi fordulóba.
Idén kiemelkedően sikerült a tanulók felkészülése a különböző
versenyekre, sokan teljesítettek az elérhető maximális pontok
közelében. Korábban például még sohasem ment tovább kémiából tizenkét gyerek a fővárosi versenyre. – Bízom abban, hogy
sokan jutnak tovább az országos vetélkedőre, és onnan legalább
olyan szép díjakat hoznak el, mint az eddigi években – mondta
Ruzsinszkiné Lukácsy Margit mesterpedagógus, az UPI pedagógiai szakértője. A korábbi gyakorlattal ellentétben a továbbjutott gyerekeknek 2500 forint nevezési díjat kell fizetni, amit az
iskola vagy a hozzá kötődő alapítvány átvállalhat, de ha nem,
akkor a szülőnek kell befizetnie.
A díjkiosztó után rendezték meg a szónoklatversenyt, amelyen szövegből választhattak a diákok: az egyik Kossuth Lajos
1867-ben Deák Ferenchez írt, úgynevezett Cassandra-levele
volt, a másik pedig egy Széchenyi István által írt levél.
(H. L.)

Meghívó

2015. április 8-án, szerdán 18 órakor

Erdősi Éva

a Széchenyi Hitelszövetség munkatársa
tart lakossági fórumot, az elszámolási
és forintosítási törvénnyel kapcsolatban
A pénzügyi intézmények elszámolási
kötelezettsége 2015. március 01. és 2015. április 30.
közötti időszakban meg kell, hogy történjen.
A fórum lehetőséget biztosít
az elszámolási és forintosítási törvénnyel
kapcsolatos teljes körű tájékoztatásra, különös
tekintettel az egyedi kérdésekre, problémákra.
Helyszín:

Csontváry Művészeti Udvarház
Bp. XI., Bartók Béla út 32.
A fórum nyilvános és ingyenes

Tavaszi zsongás
a Bartók Béla Boulevardon

ELEVEN
TAVASZ
A BARTÓK BÉLA BOULEVARDON

2015. ÁPRILIS. 24-25
KREATIV WORKSHOPOK
FELOLVASÁSOK

GYEREK WORKSHOPOK
BESZÉLGETÉSEK

BARTÓK BÉLA
BOULEVARD

KIÁLLÍTÁSOK

ZENE

Április 24-én és 25-én ismét nagyszabású
kulturális rendezvénynek ad otthon a Bartók
Béla út. A Kult Tizenegy Egyesület (Kult11)
a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezi
az ELEVEN hétvégét, melynek nem titkolt célja,
hogy fellendítse a Bartók Béla út (BBB)
és környéke kulturális életét.
A Kulturális Tizenegy Egyesület (Kult11) egy nonprofit szervezet, amely a Bartók Béla úti vállalkozások, civil és magánszereplők, kulturális intézmények
és közösségek által létrejött együttműködés. Célja,
hogy megújítást hozzon a Bartók Béla út kulturális
és társadalmi életébe, és programhelyszínként is szolgáljon, mint a főváros egyik központi szerepet betöltő
főutcája.
Az egyesület több programmal is készül az év folyamán, de 2015 kiemelt eseménye az Eleven Tavasz,
amely egy kétnapos összművészeti-kulturális rendezvény a Bartók Béla úton. A szervezők célja a design, az
építészet és a művészetek testközelbe hozása, minden
befogadó számára. Az ELEVEN Tavasz olyan kultúrmissziós esemény, mely lehetővé teszi a minőségi
alkotások piachoz juttatását, széles körben történő
bemutatását. A rendezvénynek komoly szerepe van a
Bartók Béla út Újbuda kulturális utcájaként való újrapozícionálásában, a pezsgő kulturális és társasági élet
megteremtésében. Nagy hangsúlyt fektetnek a tudatos
és kreatív környezetépítésre, környezet- és közösségformálásra.
Az ELEVEN Tavasz olyan kultúrmissziós esemény,
mely lehetővé teszi a kvalitásos alkotások piachoz juttatását, széles körben való bemutatását. Az ELEVEN
Tavasz több részből áll, melyekhez különböző pályázatok is tartoznak.
Az ELEVEN tavasz elnevezésű design központú
esemény részeként április 5-ig designerek pályázhatnak különböző, értékesítésre szánt alkotásaikkal, melyeket szakmai zsűri bírál el, majd a BBB-n, a „Bartók
Béla Boulevard”-on lévő galériák, design shopok, kávézók és éttermek összetett és sokszínű kiállítótérként
helyszínt biztosítanak az alkotók által létrehozott tárgyak, alkotások, szolgáltatások, performanszok, installációk, színházi és zenei programok bemutatására.
Az eseménynek otthont adó galériák és üzletek számos
programmal és különböző workshopokkal várják a
közönséget nemcsak benn, hanem az utca boltok előtti
területén is.
Az üzletek portáljait művészek „fogadják örökbe”
és kültéri installációkat készítenek az 1 művész 1 porta
elnevezésű esemény keretében. A művészek kiválasztása, felkérése és a projekt koordinálása Horváth Lóczi

Juditnak köszönhető (felkért művészek: Balázs Viola,
Varsányi Pál; Kókai Renáta; a Medence csoport; Hámori Anett; Kerekes Gábor; Márián Gábor; Soós Dóra
– Piros Kakaó; Antal Csaba – Pillekő Projekt; Kuhatag
Műhely – Rácz Dániel és Dömsödi Levente)
Az egyesület Újbuda Önkormányzatával együttműködve, Papír – Tér címmel írt ki pályázatot fiataloknak kreatív, újrahasznosított művek készítésére.
A Bartók Béla Boulevard és az IKEA közös pályázata felületbe illesztett újrahasznosított papírokból
várja a kreatív alkotásokat fiataloktól, melyeket Kormos Mercedes továbbít a szakmai zsűri felé. A művek témája „a TÉR” – a saját tér, élettér, közösségi tér.
A kiállítás megnyitója a Gellért téren lesz április 24én este, öt alkotást pedig a rendezvény után az IKEAban állítanak majd ki.
Az eseményhez kapcsolódó harmadik pályázat célja,
hogy a kreatív és a kerékpározás iránt elkötelezett alkotók számára lehetőséget adjon, hogy fantáziájuknak,
igényeiknek és természetesen a funkciónak is megfelelő kerékpártárolót tervezzenek a Bartók Béla út Gárdonyi tér és Gellért tér közé eső szakaszának üzletei,
valamint a Kosztolányi Dezső téri Tranzit Art Café elé.
A tervek bemutatására szintén a rendezvényen kerül
sor, miután a Magyar Kerékpárosklubbal együttműködve szakmai zsűri bírálta el őket.
A Gárdonyi téren és a Gellért téren a tervek szerint több koncertet is meghallgathatna a közönség.
A felkért művészek között szerepel Stubnya Béla és társulata, Ágoston Béla és zenekara és Flusznik Elemér,
valamint „Bélaműhely” címmel interaktív programot
szerveznek a gyerekeknek, ahol hét zenész ismerteti
meg a kicsiket a különböző hangszerekkel.
Az április 25-i I Bike Budapest óriási bringás felvonulás után pedig a Tranzit Art Café várja a városi
kerékpárososokat egy bringás divatbemutatóra, ahol
MAKAIBETTI egyedi tervezésű bringás ruhái lesznek
láthatóak a kifutón.
Az év során az egyesület további kulturális események megszervezését is tervezi több alkalommal, nyáron és ősszel is.
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Hollywood újbudai szemmel
Minden évben van egy
nap, amikor a világ szeme
az egyébként is mindig
népszerű Hollywoodra
szegeződik. Ez a nap
február utolsó vasárnapja,
ugyanis ilyenkor osztják
ki az Oscar-díjakat. A
kerületünkben élő Bokor
Pál író, újságíró személyes
tapasztalatokat is szerzett
a sztárvilág mindennapjaiból, a 2014-es Hollywood
magyar szemmel című
könyve kiadását komoly
kutatómunka előzte meg.
• Van, aki egész életében vágyik a szobrocskára, más
pedig át sem veszi azt. Az
Oscar-díj mégis szimbolikus
jelentőséggel bír. Ki volt Oscar, a díj névadója?
A szobrocska „névadójáról”
tulajdonképpen semmit nem
tudunk a nevén kívül. Az
anekdota szerint, amely akár
igaz is lehet, az Amerikai
Filmakadémia első könyvtárosa legelső munkanapján
körbejárta a házat, és közelről
megvizsgálta a kis szobrocskát. Nézegetés közben felkiáltott, hogy „jé, ez olyan mint
az én texasi nagybátyám, Oscar!”. Ez a név aztán ráragadt
a díjra, pedig évekig küzdött
az akadémia azért, hogy a hivatalos elnevezése terjedjen el
a köztudatban. Végül feladták.
• Hogyan alakult ki a film
fővárosa, Hollywood, és milyen szerepet játszottak ebben a magyarok?
Manapság hajlamosak vagyunk minden nagy és fontos
dolog mögött valami „magyart” látni. De Hollywoodot
tényleg két Borsod megyéből
származó magyar alapította:
a ricsei Adolf Zukor, valamint
a tolcsvai Fried Vilmos. Adolf
Zukor 15 éves korában egy
merész ötlettől vezérelve úgy
döntött, világot lát, és meg
sem állt Amerikáig. Még csak
húszéves volt, amikor látott
egy filmet, és megérezte benne
az üzleti lehetőséget. Ő volt,
aki megalapította kora leghíresebb filmvállalatát, a Paramount Picturest. A filmipar
fellegvára nyugaton alakult ki,
mert a felvételekhez sok napfényre volt szükség, de Adolf
Zukor és a vezérkar a keleti
partvidéken, New Yorkban
maradt. Az ő nevéhez fűződik
a nagyjátékfilmek meghonosítása Amerikában, előtte csak
pár perces kis szkeccsek, majd
húszperces burleszfilmek készültek. Zukor 103 éves koráig élt, 1949-ben Oscar-díjat
kapott életműve elismeréseként. Ő is egyike azon kevés
magyarnak, akinek saját csillaga lett a hollywoodi hírességek sétányán. Adolf Zukor
soha nem felejtette el, hogy
magyar, büszkén hirdette, és
mindig segített honfitársainak. A Juhászkút, melyet Ricsének adományozott, ma is
a szerelmesek találkahelye a
településen.
Fried vagy Fusch Vilmos,
vagy ahogyan mindenki ismerte, William Fox, Tolcsván
született egy zsidó szatócs
családjában, és mivel egyéves
korában már Amerikába került, a későbbiekben kevésbé
hangsúlyozta
származását.
Számos tettével írta be magát
ő is a filmtörténetbe, de talán a
legjelentősebb lépése a hangos
filmhíradó megalkotása volt.
Egyszerre negyven stábja járta
az országot, világot, és nemcsak képben, hanem hangban
is rögzítették a felvételeket.
Ezzel nyitotta meg a kaput a
hangosfilmek elterjedésének. Ő
találta ki a „sztár” fogalmát is,

Idén a legjobb alakításért járó díjat
J.K. Simmons, Patricia Arquette,
Julianne Moore, Eddie Redmayne kapta
fotó: oscar.com
amely világszerte nagy hatással
volt az emberek gondolkodására. William Foxnak volt néhány
rossz üzleti döntése is, börtönbe
került, majd szabadulása után
visszavonult, szegénységben és
magányosan halt meg 73 éves
korában. Az általa létrehozott
20th Century Fox stúdió a mai
napig őrzi a nevét és az emlékét.
• Már egy évszázada, hogy ők
letették névjegyüket a filmvilág asztalára. De mi történt
azóta? Hány magyar tudott
maradandót alkotni Hollywoodban?
Nagyon sok Oscar-díjasunk
van, pedig a legtöbben csak
A légyről és a Mefisztóról

tudnak. Az persze már más
kérdés, hogy a magyar köztudatban mi marad fenn, kiről
tudják, hogy magyar, és kiről
nem. Itt van például Kertész
Mihály, vagyis Michael Curtiz, aki a Casablanca rendezőjeként Oscar-díjat is kapott.
Róla kevesen tudják, hogy ő
egy hazánkból induló, sokáig
itt alkotó, itt dolgozó filmművész volt. Tony Curtis, Gábor
Zsazsa, Lugosi Béla szintén
magyarok voltak, ugyanúgy
mint Paul Lukas (Lukács Pál),
aki kilenc éven keresztül a
Vígszínház színésze volt. Ő
1943-ban kapott Oscar-díjat
a Rajnai őrjárat című filmben

nyújtott teljesítményéért, kiütve a nyeregből Humphrey
Bogartot. Ő az egyetlen magyar színész, aki átvehette a
legjobb férfi főszereplőnek
járó szobrocskát, mi mégsem
tudunk róla. Egyébként sokkal
több magyar származású Oscar-díjasunk van, mint mondjuk Nobel-díjasunk, mégsem
vagyunk rájuk olyan büszkék.
• Ön személyesen is átélte ezt
a miliőt, az Oscar-díj-átadó
ünnepséget és persze Hollywood forgatagát. Milyenek
voltak a személyes benyomásai?
Négy évig voltam az MTI
washingtoni tudósítója, így

mondhatni, a munkaköri kötelezettségeim közé tartozott,
hogy anyagot készítsek az Oscar-gáláról. Személyesen mégsem ekkor jutottam el a díjkiosztóra, hanem egy barátom
révén, aki bennfentes volt. Ekkor kezdtem el komolyabban
foglalkozni a filmekkel, producerként és forgatókönyvíróként is kipróbáltam magam.
• Jól tudom, hogy a család más
tagját is magába szippantotta
Hollywood?
A legkisebb lányom színésznőként próbált szerencsét.
Persze ez nem könnyű, hiszen
tízezrek keresik fel a film fővárosát, remélve, egyszer rá-

juk mosolyog a szerencse. Az,
hogy valaki csinos és tehetséges, sajnos még nem elég ahhoz, hogy befusson. Akcentus
nélkül kell beszélnie a nyelvet, és végtelen türelemmel
kell felvérteznie magát. Van,
hogy évekig naponta két-három castingból egy sem jön
össze, vagy éppen hogy sikerül egy-egy epizódszerepet,
esetleg
reklámfilmszerepet
megkapnia. A lányom, Bokor
Kátya ma már kétgyermekes
családanya, de még így is
visszajár meghallgatásokra.
A hazai közönség például a
The Shields (Kemény zsaruk)
című sorozatban láthatta.
• Van elvarratlan szál az ön
pályafutásában, olyan cél,
amit mindenképpen szeretne
még megvalósítani?
A filmes világban nem an�nyira. De mint külpolitikai
újságíró nagyon sok tervem
van. Kiadómmal, az Atlantic
Pressel most három érdekes új
köteten dolgozom. Az egyik a
putyinizmust mint fogalmat és
gyakorlatot járja körbe, a másik az olaj körüli sokszor véres
harcokról szól. Kezdve azzal,
hogyan osztották szét Arábiát
a gyarmatosítók az olajért, és
milyen tervei vannak az USAnak a következő évtizedekre.
Ez utóbbi téma már több éve
foglalkoztat, és sajnos a mai
napig aktuális. Végül a napokban jelent meg New Yorkban egy kötet, melynek írói
hónapokat töltöttek az Iszlám
Államban. Ezt is szeretnénk
mielőbb megjelentetni, hogy a
hazai közönség is mihamarabb
a kezébe vehesse.
(K. A.)

Tisztelt Újbudaiak!
Újbuda Önkormányzata a tavaszi nagytakarítás alkalmával ezúttal is biztosítja a felhalmozódott ágak, gallyak aprítékolását és elszállítását. A takarítás során keletkező zöldhulladékot házhoz menő rendszerben szállítjuk el a nagytakarítási napokkal
összehangoltan. Fontos információ, hogy a gép füvet, falevelet nem tud aprítékolni,
kivéve a gallyakon, ágakon található leveleket. Kérjük, hogy a gallykupacokat reggel
8 óráig készítsék össze, és helyezzék el a házuk előtt, jól megközelíthető módon. A
kikészítésről értesítse Önkormányzatunkat a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen vagy
a +36-1-372-4565-ös telefonszámon.

Sing Sing

AZ APRÍTÉKOLÓ GÉP
A KÖVETKEZŐ HELYSZÍNEKEN ÉS MEGADOTT IDŐPONTOKBAN ÉRHETŐ EL

a Barba Negrában!

„Nem kell nekem más, csak életfogytig rock’n’roll.” -foglalta
össze annak idején esszenciáját a banda, mely a
‚
90-es években csak úgy ontotta magából a mai napig imádott rock slágereket. 1999-re aztán megtört a
lelkesedés, először Abaházi Csaba frontember lépett ki
a formációból, majd fel is oszlottak nem sokkal később.
Ezek után több mint egy évtizednek kellett eltelnie, hogy
egy friss felállással újraélesszék a Sing Singet, a siker
azonban nem maradt el. 2013 óta ismét aktív az immáron az Irigy Hónaljmirigyből jól ismert Sipos Tamás
vezette zenekar, idén először pedig április 4-én láthatjuk
őket a Barba Negra Music Clubban. A régi dalok felelevenítése mellett már új szerzeményt is produkáló csapat
egyértelműen nem aprózza el magát, évente csupán pár
koncertet adnak, úgyhogy ismét egy kivételes alkalom elé
nézünk, amit két előzenekar tesz még különlegesebbé.
A Triászban szintén Sipos Tamás ragad mikrofont, míg a
hazánkban már jó pár alkalommal megfordult amerikai
Lord Bishop Rocks élén egy igazi gitáros, énekes, szövegíró csodabogár, maga Lord Bishop idézi meg Jimi Hendrix,
James Brown, vagy épp Kurt Cobain szellemét.
Március 27.: Fáraó, Lord
Március 28.: Ismerős Arcok és vendégei
Rocklegendákkal a színpadon 2., Chrome Rt.
Március 29.: Fight Night Hungary - Második menet
Április 3.: Alvin és a Mókusok, Depresszió, New Friend Request
Április 4.: Sing Sing, Lord Bishop Rocks (USA -D), Triász

Játék!

Hány női tagja van az Alvin és a Mókusoknak?
A. Egy sincs B. 3 C. 1
Küldd el a válaszod és nyerj páros jegyet!

jatek@barbanegra.hu

Gellérthegy:
Sasad:
Sashegy:
Szentimreváros:
Kelenvölgy:
Péterhegy:
Albertfalva:
Kelenföld:
Lágymányos:
Gazdagrét, Hosszúrét:
Őrmező:

március 16., április 2., április 6.
március 17., április 1., április 15.
március 18., április 3.
március 19.
március 20., április 7.
március 23.
március 24., április 8.
március 25-26., április 9-10.
március 27.
március 30., április 13.
március 31., április 14.

Amennyiben nem tudja a közterületre kihelyezni az ágakat, vagy a fenti időpont
semmi esetre sem megfelelő, kérjük, jelezze a
varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen.
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Tavasszal indul a csomópont átalakításának látványosabb része
Péntektől jár az 1-es
Hiba nélkül emelték át a gyalogoshidat
villamos Újbudára
A tervezett hat helyett négy óra
alatt emelték át a Budaörsi úti
csomópontnál lévő gyalogoshidat.
A tervezés és az engedélyeztetés
több hetet, illetve egy hónapot vett
igénybe. A munkát zökkenőmentesen végezte el a kivitelező.

Átadták az 1-es villamos új, meghosszabított 3,2 kilométeres szakaszát. Múlt pénteken délben indult az első menetrendszerinti járat
Múlt péntek reggel haladt át először,
protokol „utasokat” szállítva az 1-es
Villamos a Rákóczi hídon, majd
déltől már menetrendszerint közlekedett. Délelőtt Tarlós István Főpolgármester adta át a meghosszabított
3,2 kilométeres szakaszt, így az 1-es
villamos jelenlegi végállomása a Fehérvári úthoz került. A tervek szerint

Látványos munkával folytatódott a Budaörsi úti csomópont építése. Március
8-ára, vasárnapra virradóra a kivitelező
odébb rakta a Sasadi úti buszmegállókat összekötő gyalogoshidat, hogy ne
zavarja a további munkálatokban. Emiatt a környéket lezárták – szerkesztőségünkbe is több panasz futott be, hogy
a buszok nem a megszokott útvonalon
közlekednek, és néhány lakót zavart
a forgalmi rend változása is.
A hajnali munkavégzésre azért volt
szükség, mert ilyenkor a legkisebb a
forgalom. A kivitelező ügyelt arra, hogy
a lehető legcsekélyebb zavart okozza
Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjánál, ennek megfelelően komolyabb fennakadások nem mutatkoztak,
a nagyszabású elterelések ellenére sem.
– Az áthelyezési munkák tervezése egy, az előkészületek lebonyolítása
két hetet, az engedélyeztetési folyamat
pedig hozzávetőleg egy hónapot vett
igénybe – válaszolta lapunk kérdéseire
a beruházó BKV Zrt. DBR Metró Projekt igazgatósága.
A gondos és hosszú tervezésnek köszönhetően a munka dandárja viszonylag gyorsan ment. A hídfők kialakításával, illetve az alapozással három hetet
dolgozott a kivitelező, a gyalogoshíd átemelése pedig március 7-én, szombaton
éjjel a tervezett hat óra helyett kevesebb
mint négy óra alatt lezajlott. A daruk ez

A tervezett öt helyett négy óra alatt átemelték a gyalogos hidat
alatt összesen 35 tonna súlyt mozgattak
meg, az áthidalás precízen illeszkedett a
két pillérre. „Az áthelyezésen öt tervező,
hat műszaki és tíz mélyépítő szakember,
tíz lakatos és hozzávetőleg további 30
munkatárs dolgozott a kivitelezői oldalon, a munkákat 30 munkagép segítette”
– írta a beruházó.
A gyalogoshíd 20 méterrel került közelebb a belvároshoz azért, hogy a kapcsolódó munkaterülethez a vállalkozó
hozzáférhessen, és itt is folytathassa
a munkát. Mindez ideiglenesnek tekinthető, hiszen a csomópont végleges elkészülte után a felüljáró megszűnik: a
gyalogosforgalom is az útburkolat alatt
zajlik majd, ahogyan a Budaörsi úton ellentétes irányból érkező, Őrmezőre tartó,
illetve a Sasadra haladó gépkocsiforgalom is.
A kivitelező a tél folyamán elvégezte
a közműkiváltásokat és előkészített több
tavaszra maradt munkát, a következő
időszakban a műtárgyépítésre, a járműforgalomnak készülő visszafordítók,
illetve a majdani akadálymentes „gyalogos-aluljárórés” falainak megépítésére
fókuszál. Csúszás nincs, ütem szerint
halad a munka – tudtuk meg a BKV-tól
–, amiben közrejátszott a kedvező időjárás is. A BKV tájékoztatása szerint átlagosan 150–200 fővel dolgozik a kivitelező (ez általában a munkák teljes ideje
alatt is jellemző lesz).
A munkálatok tavaly ősszel kezdődtek és ez év végéig tartanak. Ez idő alatt
végig fokozott figyelmet követel a közlekedés, ugyanis rendre más-más sávokat
húznak el, esetleg zárnak le a forgalom
elől. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy
az egyik nap használt sáv másnap is
megfelelő lesz ugyanabban az irányban.
A kivitelező a csomópont forgalma miatt a beruházás idejének nagy részében
igyekszik fenntartani a három forgalmi
sávot mindkét irányba, bár egyes munkafolyamatok alatt egy-egy sáv időlegesen megszűnik majd.
(HGy)

egy 4 kilométeres szakaszhosszabítással a végleges végállomás az Etele
térre kerül.
A menetrend szerint 6, majd 3-4 perces követési időközzel közlekedik a
villamos. Tarlós az átadáskor elmondta: a Rákóczi híd elnyerte végleges
funkcióját.
(Újbuda)

Változott Újbuda
buszhálózata
Március 15-étől bővültek a 4-es metró és a Savoya Park közlekedési
lehetőségei, változott a 258-as busz útvonala, a 141-es menetideje
pedig rövidebb lett. Új járat indult 241-es jelzéssel a Lomnici utca és
a Savoya Park között, és hosszabb útvonalon jár csúcsidőben a 251es busz.

Nem okozott komolyabb forgalmi
fennakadást a hajnali munka

Átalakította Budafok és Újbuda buszhálózatát a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK). A 258-as buszok Újbuda-központ helyett az M4-es metró
Kelenföld vasútállomástól az őrmezői
oldalról indulnak, ahonnan a Péterhegyi úton keresztül a 250-es járatéval
megegyező útvonalon érik el az Arany
János utcai lakótelepet, és innen – az
58-as járathoz hasonlóan – Budafok
belvárosán és Kelenvölgyön keresztül
a Kelenföld vasútállomás végállomás
Etele téri oldaláig járnak.
Az Újbuda és Kelenvölgy között járó
258A busz mostantól 252-es jelzéssel
viszi az utasokat.
A 250-es és a 258-as járattal – csúcs
időben – a jelenleginél gyorsabban lehet eljutni az Arany János utcai lakótelepről Budafok központjába, illetve
a 4-es metró Kelenföld vasútállomás
végállomásához, közös szakaszukon
ugyanis 10 percenként követi egymást
egy-egy busz. A 250-es járat ezentúl
vasárnaponként (a bevásárlóközpont
zárva tartása miatt) nem érinti a Savoya
Parkot, ezért Kelenföld vasútállomástól
csak a Savoyai Jenő térig közlekedik.
Az 58-as járat március 15-étől hétköznap csúcsidőszakban 30, napközben
20, késő este 30 percenként, hétvégén
pedig szintén félóránként jár; a Kelenföld vasútállomás M és a Lőcsei utca
megállóhely közötti szakaszán azonban a 258-assal is lehet utazni.
A 141-es autóbusz a jövőben a többi budafoki járattal megegyezően a
Kelenföld vasútállomás M őrmezői
oldaláról indul. Ezáltal a kelenföldi
szakaszon csökken a menetideje. Vasárnaponként – a 250-eshez hasonlóan – a bevásárlóközpont zárva tartása

Hamarosan újabb
akadálymentes
jármű érkezik
Az előzetes tervek szerint a
fogyatékkal élők számára is
biztonságosan használható
alacsonypadlós (lépcső nélküli) Combino típusú villamosok kezdetben csak hétvégenként járnak majd az 1-es
vonalon. A meghosszabbított
villamosvonal a többszörös
átszállások kiküszöbölése
miatt azonban lényegesen lerövidíti akár a kerekes székkel
közlekedők utazási idejét is,
ha például Újbudáról Óbudára szeretnének eljutni.
miatt a 141-es járat nem érinti a Savoya
Parkot: Kelenföld vasútállomástól csak
a Savoyai Jenő térig megy.
Átalakul a 251-es közlekedése is:
mivel a Szabina út és a Memento Park
között a járat kihasználtsága alacsony,
ezen a szakaszon csak a 150-es busszal
lehet utazni. A 251-es járat a jövőben
csak hétköznap, a délutáni csúcsidőben
közlekedik. Útvonala hosszabb lesz:
a Szabina úttól a 150-essel megegyező
útvonalon a Kelenföld vasútállomás M
végállomás őrmezői oldaláig jár majd,
a Városház tértől pedig a Savoya Parkig közlekedik tovább. A 251-es busz
a jövőben csak hétköznap a délutáni csúcsban jár 60 percenként, egyéb
időszakokban három további új járat –
a 241-es, a 241A és 251A – közlekedik a
251-es útvonalának egy-egy szakaszán.
(Újbuda-BKK)
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Egyszerű, nagyszerű
A Lodgy értékei kizárólag a nagycsaládosokat szólítják meg, őket
azonban hangosan és érthetően.
Az első ránézésre kissé bumfordi alak
roppant célszerű! A minél nagyobb belső
tér eléréséhez, szinte a kombi formavilágához tért vissza a Dacia, csak persze alaposan felfújva, így az utas- és csomagtér

gyakorlatilag téglatestet képez. Az oldal
ajtók óriásiak, miközben elsőre szűknek
mutatkozott a csomagtér ajtaja, az optikai csalódást a nyílás komoly körkörös
megerősítése okozta, ezért szűkebb, mint
ahogy a forma kiadná. Érthető, hiszen a
két pótülés a hátsó tengely mögött van,
egy ráfutásos balesetben kizárólag ez a
keret védi az ott ülőket. És ha már hátul
vagyunk, a csomagtartóról el kell mondani, hogy 7 üléses konfigurációban szinte

megszűnik: két iskola- és egy laptoptáska
teljesen kitölti. Ez elsőre elkeserítőnek tűnik, ám aztán kiderül, cserébe nem pót-,
hanem valódi üléseket kapunk a harmadik
sorban is. Noha nehéz a különleges helyért ölre menő gyerekeket kirobbantani
onnan, siker esetén egy felnőtt is kényelmesen elfér hátul, 180 centi alatt legalábbis nem lesz gond. A második sor ugyan

egybe pad, ám itt is figyeltek a méretekre,
akár három gyerekülés is beköthető egymás mellé, tehát három felnőttnek se lesz
gondja. A Lodgy egyértelműen a személyszállításra voksol, a ritka hosszabb utakon
menjenek tetőboxba a csomagok – nem is
olyan rossz kompromisszum ez.
A csúcsváltozatot tesztelhettük, így a
jól ismert 1.5 dCi legerősebb, 110 lóerős
verziója forgatta meg – 6 fokozatú váltón
keresztül – a 16-os alufelniken feszülő ab-

4+1 jó tanács az autók tavaszi
felkészítéséhez

roncsokat, miközben érintőképernyős navigáció, légkondi és ülésfűtés tette kényelmesebbé az utazást. Ha ez rongyrázásnak
hangzana, nem az: a Dacia extrái normális
áron kaphatók, és ennyi kell, hogy az autó
potenciálja kijöjjön. A legdrágább Lodgy
4,6 millió forint, ami majdnem kétmillióval kevesebb, mint egy Renault Grand
Scenic ugyanezzel a motorral-váltóval, de
a kifutó, ezért „jóára
sított” Opel Zafira is
jelentősen többe kerül
ennél. Gyakorlatilag
csak a használt piacról találunk ellenfelet
a Lodgynak, ahol viszont hiányzik az új
autóba vethető bizalom
és a garancia. És akkor
arról még nem esett
szó, hogy vegyes használatban 5 liter körül
elketyeg a kis dízelmotor, mely simán elbír a
dobozzal. Figyelembe
véve, milyen drága sok
gyereket nevelni, ezek
olyan érvek, amelyek
mellett eltörpül, hogy
az utastér a csúcsfelszereltség ellenére is
kifejezetten olcsó helynek érződik, hogy a
vezetőülés magassága
nem állítható, sőt, a
kormány is csak fel-le
mozdul, ki-be nem, és
hogy a fedélzeti computer meg egyáltalán,
a teljes cockpit 10–15 évvel ezelőttinek
érződik.
És hogy milyen vezetni? A családi egyterű nem a sportérzésről szól. Cserébe
minden kezelőelem elfogadhatóan teljesít,
a futómű simítja az úthibákat. A Lodgy
abban erős, amiben igazán számít: sokgyermekes családoknak ad élhető teret,
elfogadható áron. Minden más csak úri
huncutság.
(Újbuda)

A téli gumik nyárira cserélésével nem ér véget a járművek tavaszi felkészítése, ennél
több munkát kell elvégezni
ahhoz, hogy megmaradjon
vagy javuljon egy gépkocsi
állapota, menetstabilitása. Az
autók tavaszi felkészítésében
Janczer Károly, a Fábián Autószervizek XI. kerületi telephelyének szervizvezetője segített
nekünk.
1. Télen az elszaporodó kátyúk miatt könnyen előfordulhat,
hogy sérül a futómű, amelyet célszerű megvizsgáltatni. Jó
tudni, hogy nem csupán biztonsági szempontból fontos a
tökéletes futómű, de a gumik egyenletes kopásában is szerepe van.
2. Fontos, hogy alaposan tisztítsuk meg autónkat a tél végén,
hiszen az utak fagymentesítéséhez használt só és a lecsapódott pára károsíthatja a karosszériát. Az alapos takarítás
eredményeként napvilágra kerülhetnek a kisebb sérülések, amelyeket időben kezelve megelőzhető a rozsdásodás.
A gumitömítések megtisztítása is erősen javallott.
3. A nyári gumi felszerelését jól kell időzíteni, tartósan 7 Celsius-fok feletti hőmérsékletnél érdemes lecserélni az abroncsokat. Melegben ugyanis a gumi könnyen túlhevülhet
a lamellák okozta belső súrlódás és a melegebb aszfalt miatt, mindez fokozott kopással jár.
4. Az ablakmosó folyadék a megfelelő látási feltételekhez járul hozzá, ezért az egyik sarkalatos pont a tavaszi felkészítés során. Míg a téli ablakmosó a fagytól védi szélvédőnket,
a nyári folyadék segítségével könnyedén eltávolíthatjuk
a szennyeződéseket, köztük a rovarokat is. Nem utolsósorban: melegebb időben változik a téli ablakmosó konzisztenciája, ezért „maszatolhat” a szélvédőn.
+1 Tipp: Mindig hosszú távra tervezzünk! Nagyban megkön�nyíti a helyzetet, ha a tavaszi átvizsgálás során tudomásunkra jutott kisebb rendellenességeket (leszakadt patent,
rögzítő csavarok hiánya, apróbb javítanivalók) azonnal korrigáljuk, hiszen így megelőzhetjük a komolyabb károsodást.
Mindez a pénztárcát és az autó értékét is kíméli.

Reális áRak, kihagyhatatlan ajánlatok!

MUNKANAPOKON

11-15 óráig

MiNdeN terMéKre
10% KedVeZMéNYt AdUNK*

NYitVAtArtás:

HétFő-sZOMbAt 6-22 óráig, VAsárNAP 8-20 óráig

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

www.facebook.com/real.kiss.kozert
Kövess minket a facebook-on!
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*az ajánlat nem vonatkozik, az akciós
termékekre és a vonaljegyre valamint
szombat, vasárnap és munkaszüneti
napokra.
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3.999,- Ft
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462,- Ft

379,- Ft
*a képek csak illusztrációk.
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fogadóórák

keresztrejtvény
Albert Zsuzsa: A csönd
margójára c. költeményéből
idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első
része (O, B, S, A, E). 13.
Dél-amerikai uralkodó. 14.
Másképp viselkedő. 15. Iliász
része! 16. Képlékeny anyag.
18. Argon vegyjele. 19. Egy
helyben járkál. 21. Részben
beleél! 22. Rágcsáló. 24. Tarajos mészkőszikla. 25. Ételízesítő, névelővel. 27. Nagyobb
edény. 29. Múlik ikerszava.
31. Győz páros betűi. 32. Pékáru. 34. Jelenleg. 35. Idegen
zenei félhang. 37. Az elmúlt
esztendő. 39. Teltkarcsú. 42.
Kettős betű. 43. Orosz zenei
csoport. 44. Az idézet második része. 45. Ünnepélyes
fogadalom. 47. Sír. 48. Virágrész. 50. Határidőt módosít.
51. Tömegesen pusztít. 53.
Zichy Géza. 54. Egyik helyen sem. 56. A pincébe. 57.
Filmes ikrek (Mary-Kate és
Ashley). 60. 45o-os vágás. 61.
Hajórész. 62. Éghajlat. 64. Megtörtént esemény. 66. Oxigén, foszfor és
jód vegyjele. 68. Kis Ádám. 70. Zenede harmada! 71. Csodálkozás. 73.
Némán rárakó! 74. Vágány. 77. Élettelen.
Függőleges: 1. A Vérmezőn kivégzett jakobinus (Jakab). 2. Cink és
ittrium vegyjele. 3. Hibából tanuló. 4. Rakéta Regénytár, röv. 5. Nemzeti Kulturális Alap, röv. 6. Részben megüzen! 7. Dunakeszihez csatolt község. 8. Apró ólomgolyó. 9. Zalaszentiván határai! 10. Törvény,

angolul (ACT). 11. Háziasított dél-amerikai teveféle. 12.
Francia divatcég. 17. Juh és
szarvasmarha fertőző betegsége. 20. Országos Környezetegészségügyi Intézet, röv.
22. Férfinév. 23. Cseh űrhajós
(Vladimír). 26. Félig állat, félig ember formájú buja istenalak. 28. Ellenérték. 30. Régi
tömegmérték. 32. Atomváros.
33. Magas, nyurga alak. 36.
Tanintézmény. 37. Az idézet
harmadik része (S, N, I, O,
T). 38. Vissza: nadrágszíj.
40. Alacsonyabban lévő helyre halad. 41. Rész, németül
(TEIL). 44. Ritkás erdő. 46.
Simon Templar. 49. Kettőzött
kettős betű. 50. Égéstermék.
52. A hétfokú skála első hangja. 55. Durva megszólítás. 58.
Kerti házikó. 59. Szemlélné.
61. Kendert összetör. 63. Színész (Árpád). 65. Rajzfilmrendező,
forgatókönyvíró
(József). 67. Világhírű labdarúgó-játékvezető (Sándor). 69.
Hastáncrészlet! 71. Bajt okoz. 72. Annál lejjebb. 75. Igeképző. 76. Kádi
egynemű betűi.
Beküldendő: vízsz. 1., 44. és függ. 37. Beküldési határidő: a megjelenést
követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 04. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A pohárban egy szál virág, mintha el lenne
törve a szára”. NYERTESE: Győri Jenő, Budafoki u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. Minden páros hét keddjén 16–18 óráig
dr. Oláh András Sándor ügyvéd tart ingyenes jogi tanácsadást (március 31-én
elmarad).
Április végéig (hétköznaponként 14–18 óráig) megtekinthető Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész, az MMA elnöke, valamint Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikus, a Nemzet Művésze kiállítása. Rendezte: Horváthné Fejes Ágnes.

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 371-0022; 06/30/941-5336 Minden hónap első szerdáján
17–19 óráig jogi tanácsadás (telefonos egyeztetés alapján). Képviselőink állandó fogadóórája: minden hónap első keddjén 17 órától. Vécsei Éva képviselő fogadóórája minden hónap első csütörtökén 16.30-tól a Keveház utcai iskolában.
Görög András képviselő fogadóórája telefonos egyeztetés alapján. Molnár Gyula
képviselő fogadóórája minden hónap utolsó keddjén 10 órától a Mérnök utca 40.

DIÓSDON építési telek 280 nöl telephelynek is 8 M Ft irányáron
eladó. 20/942-4496.
KELENVÖLGYBEN 137 nm lakás, 80 nm-es terasz, déli fekvésű. 20/237-7239.
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne belső kerületi ingatlanra
budai, többgyerekes család 06/20/426-0015.
KERESEK felújítandó 2–3 szobás lakást, 06/20/426-0015.
ÉPÜLETENERGETIKA tanúsítvány 06/30/349-8710 www.aplusz.hu
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEL vásárolnék Budán és Pest
belvárosában lakást. 06/30/729-7546.

Bérlemény
KIADÓ lakrészt, lakást keres diplomás fiatalember. Házinéni, háziúr nem akadály. Villányi út környéke előnyben. Csaba:
06/20/987-5969.

Garázs
BERCSÉNYI u. 21.-ben teremgarázs kiadó. +36/30/228-9393.
SOMLÓI út–Mihály u. sarkon lévő házban garázs kiadó.
06/20/471-1489.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/674-0421.
MATEKTANÍTÁS szaktanártól 06/30/523-8631.

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.

Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS 06/20/288-5148.

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 30/857-2653.

impresszum

A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között
Március 25-én, szerdán 18 órakor emlékezés a 280 éve elhunyt II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelemre. Előadó: Galla János. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.

A XI. KERÜLETI LMP PROGRAMJAI
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354. Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.
com/ lmpujbuda e-mail: bp1122@lehetmas.hu

A XI. KERÜLETI JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 8.30–16 óráig Fogadóórára való időpontfoglalás Kálló Gergelynél a
06/70/372-5854-es számon.

TV, VIDEÓ stb. javítása Zalai Péter vill. mérnök. 06/20/9682527.

Szolgáltatás

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.
266-4154. Nyitva: H–SZ: 10–17, CS: 10–19.
ARANY-EZÜST, drágakő, mechanikus órák, borostyán (golyó forma és mézsárga színű) bútor, festmény, asztali-fali óra.
Herendi-Zsolnay porcelánok folyamatos felvásárlása, 1117 Fehérvári úti Csarnok földszint (virágsor) Porcelán-Ezüst Üzlet;
06/1/20942-45, 06/20/200-6084.
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok antikbútort, festményt, órát, ezüsttárgyat, étkészletet, porcelánt, bronzokat stb.,
teljes hagyatékot. 06/20/480-0151, herendi77@gmail.com
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol régi szőnyegeket,
sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 06/30/456-3938.

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 díjtalan.
Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
KONTÉNERES sittszállítás, zöld hulladék, sóder, homok,
murva, termőföld, 06/20/9444-759.
KÖZÖSKÉPVISELET hozzáértően, olcsón, referenciával
06/20/940-6622.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása garanciával 06/30/9648-876.
Gondozás
KÖZÖSKÉPVISELET több mint 10 éves tapasztalattal társasházak kezelése, könyvelése. www.hazkepviselet.hu 06/1/302BUDAFOKI nyugdíjasház kétágyas fürdőszobás lakrészeiben
4252, 06/70/338-6722.
fogadja azokat, akik szeretnék, ha mindig lenne valaki, aki segít
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, mázolást, kiés gondoskodik róluk. 06/30/411-1561.
sebb javításokat is vállalok. Bogát és Bono Kft. 1222 Budapest,
Komáromi út 82. Tel.: 30/975-0053, 226-2527
Állás
KÁRTEVŐIRTÁS! Csótány, ágyi poloska, egér irtása a leghaÉRTÉKESÍTŐI tapasztalattal rendelkező munkatársakat
tékonyabb irtó szerekkel, lakások, társasházak, üzletek, intézmények részére. 06/30/687-7169, www.TOXIMAX.HU
keres országos ingatlanhálózat magas jutalékkal, képzéssel.
ZÁRSZERVIZ rácskészítés! Zárnyitás, -csere, rácsok, kapuk
morvayl@t-online.hu, http://nagykekseg.gdn-ingatlan.hu
lakatos munkák. 06/30/299-1211.
Törtarany:
Fazonarany:
PARKETTÁSMUNKÁK,
csiszolás,
lakkozás,
festés.
6 900–10 Társkeresés
800* Ft
9 960–26 500* Ft
06/30/9488-909.
lehet hibás is
69 ÉVES úr 60-as hölgyet keres Budáról. 06/70/508-6006.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, kőművesmunka, csempézés, festés, vízszerelés. 06/20/931-1119.
LUJZA ÉKSZERHÁZ
DUGULÁSELHÁRÍTÁS géppel, szakszerűen, vízszerelés,BLAHA
Könyvek
gázkészülék-javítás. Harcsa Zoltán, víz-, gáz-, fűtésszerelő:
210AZ
ÉKSZEREK
99%-ÁT
FAZONARANYKÉNT
ANTIKVÁRIUM vásárol
régi és új kiadású könyveket,
44-27, 06/70/415-87-78.
könyvtárakat,
azonnali ingyenes kiszállással.
VÁSÁROLJUK
MEG,hanglemezeket
ATTÓL FÜGGETLENÜL,
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék,
ter06/30/742-4558.
mőföld. 06/20/4646-233.
HOGY
HIBÁS
AZ
ÉKSZER.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem
vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
Gyógyászat

ELADNÁ ARANYÁT?

HOZZA BE HOZZÁNK!

GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
GYÓGY- és Sportmasszőr, kinezio–tape terapeuta 06/70/3338061. Házhoz is megyek.

Régiség
KIEMELKEDŐ kvalitású 19–20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele, eladása. Tel.: 06/30/9492900, e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Nemes Galéria:
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

fogarany

apróhirdetés
Lakás, ingatlan

szám alatt. Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu Írhat
nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

Vegyes

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól
függetlenül. 06/30/682-1390.
BORKÜLÖNLEGESSÉGEK, minőségi
magyar folyóborok.
IS VÁSÁROLUNK
a benne
lévő foggal is átvesszük
Borszaküzlet, Bartók Béla út 53.
www.bor-kucko.hu
Jó bort jó
áron T: 06/70/293-4347
ÚJRA MEGNYÍLIK a gazdagréti teniszpálya a templom mellett, kedvező árakkal! T.: 06/30/3825-475.

FOGARANYAT

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.
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu,
06/30/817-2313
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: +36/70/383/7230 Fogadóóra: minden hónap első
keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
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
Polgármesteri 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-iroda (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. Minden hó első keddjén 16–18 óráig, KULTI
Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.). Telefonon
történő egyeztetés alapján. 70/902-1839.
Kamaraerdei Idősek Otthona (Kamaraerdei út 16.)
minden hónap első szerdáján 16–18 óráig, telefonon
történő előzetes egyeztetés alapján, tel.: 70/902-18-39

Okmányiroda nyitva tartása
Hétfő: 8–19
Szerda: 8–19
Kedd: 8–18
Csütörtök: 8–18
Péntek: 8–16

ELADNÁ ARANYÁT?

HOZZA BE HOZZÁNK!
Törtarany:
6 900–10 800* Ft
Fazonarany:
9 960–26 500* Ft
lehet hibás is

BLAHA LUJZA ÉKSZERHÁZ
AZ ÉKSZEREK 99%-ÁT
FAZONARANYKÉNT VÁSÁROLJUK MEG,
ATTÓL FÜGGETLENÜL,
HOGY HIBÁS AZ ÉKSZER.
fogarany

2015. március 25.

FOGARANYAT
IS VÁSÁROLUNK

a benne lévő foggal is átvesszük

VII., Rákóczi út 52.

VII., Rákóczi út 52.

A volt ÉJJEL-NAPPALI közért mellett MOST CBA
a Blaha Lujza téri buszmegállóban.

A volt ÉJJEL-NAPPALI közért mellett
MOST CBA
a Blaha Lujza téri buszmegállóban.

Blaha Lujza téren

nyitva tartás: h-p: 09-18, sz.: 09-14

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
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*a feltüntetett ár tájékoztató jellegű
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Húsvéti túró-recept
Húsvéti ízkavalkád Bukszár Tamástól, a VakVarjú vendéglő konyhafőnökétől

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

Bartha Zente 2014. június 5-én
született első gyermekként.
Életvidám kis kölyök, csupa
mosolyalbum. Már most sok
rajongója van. Imádja a nagy
sétákat, társaságba járni és a
zenélő-villogó játékokat egyaránt.
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Kapros Zenóbia Flóra
2014. december 14-én látta
meg a napvilágot a Szent
István Kórházban. A képen már éppen egynapos.
Eredeti hajzuhataggal ellátott hajas baba. A rajongók
időnként találkozhatnak
vele a Bikás parkban Albertfalva utcácskáiban babakocsikázgatás közben.

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.
+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com . www.vakvarju.com
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Lassan itt a húsvét, amit el sem tudunk képzelni sonka és
tojás nélkül! A húsvéti ételeket legtöbbször főve, kaláccsal,
főtt tojással és tormával fogyasztjuk. A füstölt íz mellé tökéletesen passzolnak az egyszerűbb majonézes saláták is, mint
a burgonyasaláta, francia saláta. Sonkából, ha tehetjük, vegyünk hagyományos füstölt parasztsonkát és magunk főzzük
meg. Ahány kilós a sonka, annyi óráig érdemes főznünk. Az
első főzőlevet felforrás után öntsük le róla, így lágyíthatjuk
az erősen sós-füstös ízt. Rakhatunk mellé a főzővízbe hagymát, fokhagymát, babérlevelet, vagy akár leveszöldségekkel
is gazdagíthatjuk az ízét.

Gazdag Ádám vagyok, 2013.
december 23-án jöttem a világra a Szent Imre Kórházban.
A barátaim Ádibogyónak hívnak, de a szüleim és a többi
családtagom Gyüminek, mert
én vagyok anya és apa szerelmének gyümölcse! Eléggé
menő vagyok a Móricz Zsigmond körtéren és környékén,
mert extracuki vagyok, mindig
mosolyok, és mindenkinek jó
napja lesz, ha engem meglát.

Ha unjuk már az egyszerű főtt tojást, készítsünk különlegesebb
tojássalátákat az ünnepi asztalra. A mi ötletünk a tejfölös-snidliges tojássaláta friss retekkel, vagy egy gyömbéres-céklás tojássaláta.
A tormát csípőssége miatt sokan nem kedvelik, pedig az íze
nagyon jól illik a sonkához. Ha nem magában fogyasztjuk, hanem ízesítőként adjuk hozzá krémekhez, különleges és érdekes
ízvilágot alakíthatunk ki a torma „vadsága” nélkül. Például egy
kapros-tormás túrókrém formájában. A túrót kevés tejföllel és
egy kis sóval simára keverjük, majd adjunk hozzá friss kaprot
és egy teáskanálnyi ecetes tormát.
A húsvéti „sárga túró” vagy „édes túró” az ország északkeleti
részében éppolyan elengedhetetlen szereplője a húsvéti asztalnak, mint maga a sonka vagy a kalács. Ha még nem ismerjük,
érdemes nekünk is kipróbálni, mert látványos és ízletes kísérője lesz a sonkánknak.

Húsvéti sárga túró
• 1 l tej
• 10 db tojás (ahány dl tej, annyi tojás)
• 3-4 ek. cukor (ízlés szerint)
• 1 ek. vaníliás cukor
• fél citrom héja
• 1 csipet só

Mecsei Hanna
2014. december
22-én érkezett
a Szent Imre
Kórházba 3700
grammal és 58
cm-rel. Tündéri
kislány,
szülei szeme
fénye és legszebb karácsonyi ajándéka. Nagyon ügyes és okos baba, igazán talpraesett.
Nyitott a világra, úgy gondolja, ha túl sokat alszik, lemarad a
körülötte zajló eseményekről. Szereti a friss levegőt, és ha apa
sokat autókázik vele. Elsődleges szempont nála: a pocak tele
legyen, a többi nem számít.

A tejet a cukorral és a sóval felforraljuk. A tojásokat beleütjük
egy tálba, villával a sárgáját szétnyomjuk, és nagyon lazán éppen csak átkavarjuk. Amikor a tej felforrt, beleöntjük a tojásokat, lassú tűzőn folyamatosan kevergetve addig főzzük, amíg a
tojások túrószerűen össze nem állnak. Vászonruhát rakunk egy
nagyobb szűrőbe, és beleöntjük a túrót. Ha a nagyja lecsepegett
a ruhát összekötjük, fellógatjuk, hagyjuk kicsöpögni a maradék
levét. Hűtve tároljuk. Ha szeretjük, mazsolát is rakhatunk bele,
ezt a cukorral együtt tegyük a tejbe.
Végül egy tipp: ha a tojásokat nem felütjük, hanem kifújjuk,
akkor kifesthetjük őket, és szép díszei lehetnek a húsvéti asztalunknak.

Florin
locsoló kölni
2 illat, 30ml, 9300Ft/l

279Ft

ZÁRVA
Tankoljon minőségi üzemanyagot,
és gyűjtse a bizalompontokat
benzinkútunkon is:

2

pont

Hot Plate
univerzális sütöedény

9990 Ft
helyett:

5999Ft
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Az akció 2015.03.25-től 2015.04.04-ig tart

Új lakóink rovatunkat a Savoya Park támogatja
Családias légkör,
gyermekcentrikus környezet,
állandóan megújuló akciók!

Önt is várja

a Savoya Park Bevásárlóközpont
a Hunyadi János út 19. szám alatt.

Március 26-tól 29-ig vendégünk a Picard Cirkusz!

