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Minden, amit a CSOK-ról
tudni lehet

3

4

Megindult
az utasforgalom
a budai fonódón

Újra indul
a „Sas-hegy Barát Kert”
pályázat

Egyszerűbb ügyintézés
= környezettudatosság
Az önkormányzati ügyintézés egyszerűsödése egyben
a környezettudatosságot is
erősíti azzal, hogy a kerület
lakóinak nem feltétlenül kell
bemennie, utaznia az önkormányzathoz. A környezettudatosság évek óta formálja
a városvezetés döntéseit.
A cél, hogy az önkormányzati működés minél kisebb
környezeti lábnyomot hagyjon. Az eHivatal adta lehetőség ezt a szemléletet erősíti,
ahogy az is, hogy az egyes
önkormányzati tulajdonban
levő cégek igyekeznek csökkenteni a széndioxid kibocsátásukat, például környezetbarát elektromos autók
üzembeállításával. Így tett a
Smart 11 és a Prizma is.
Ezen túlmenően az önkormányzat folyamatos figyelmet
fordít az irodai munka szervezés közbeni energiatakarékosságra. Ezért az önkormányzat
két komoly díjat is kapott.
Ugyancsak fontos szempont a
kisebb papírfelhasználás vagy
a kevesebb vízfogyasztás.
A környezettudatos szemléletet a kerület vezetése igyekszik a lakókörnyezet alakításában is meghonosítani,
így például a zöld felületet
növelésével vagy a tisztább
környezet kialakításával. Élen
jár az iskolai környezettudatos
nevelésben, illetve a szelektív
hulladékgyűjtésben. A Jedlik
Ányos programhoz csatlakozva a kerület szeretné elősegíteni a helyi lakosok elektromos
autó vásárlását azzal, hogy
hozzáférhető gyorstöltőt állít
üzembe az önkormányzatnál,
illetve a programot támogatja
a kerületi tapasztalatok megosztásával.
(Cikkeink a 6–7. oldalon)
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Címvédés
az Alumni Kupán
December 18-án hatodik alkalommal rendezték meg
az ELTE sporttelepén az Alumni Alapítvány, az ELTE
Sportiroda és a BEAC által szervezett hagyományos
Alumni Kupát. Az egykori hallgatókat összefogó,
baráti hangulatú futballtornát idén is az NSZK csapata
nyerte.
A VI. Alumni Kupán 8 csapat közel 70 játékosa csapott össze
a bajnoki címért. A szervezők célja évről évre ugyanaz: összetartani az ELTE volt hallgatóinak közösségét, melyre a sport az
egyik legkiválóbb eszköz.

A sorsolás után két csoportba osztották a csapatokat, ahonnan az első két helyezett jutott tovább, így kialakultak a
csoportok végeredményei: az A csoportban az Eltendables,
valamint az FC Laby végzett az élen, a B csoportból pedig
a vártnak megVégeredmény:
felelően a tavalyi győztes
Berugosz FC
NSZK
S.S. RATIO
NSZK és az ElEltendables
Hajcsatok
teCon AllStars
FC Laby
ElteCon AllStars Folk Boys
jutott tovább.
Az elődöntőben az Eltendables az ElteConnal, az NSZK pedig az FC
Labyvel mérte össze tudását, amely párharcokból az Eltendables 3-0-ás, míg az NSZK sima 5-0-ás győzelemmel jutott a döntőbe. A döntőben nyert az NSZK, így a csapat idén
is százszázalékos teljesítménnyel lett tornagyőztes, míg a
bronzmeccsen 3-1-es győzelmet aratott az FC Laby az ElteCon felett. A szervezők idén is készültek különdíjakkal:
a legjobb kapusnak Csurgay Andrást választották, míg a
gólkirály címet – csakúgy, mint tavaly – az NSZK-s Bánk
Levente szerezte meg.
forrás: beac

Nosztalgiajárattal búcsúzott a 86-os busz
Jeles napot jegyezhettek be az Óbuda és Újbuda
között közlekedők január 15-én, pénteken. Ekkor
utazhattak utoljára a több évtizedes múltra visszatekintő 86-os busszal.
Nosztalgiajáratot indított a BKV a 86-os vonalán, a vállalat ugyanis január 15-én, pénteken indította utoljára útjára a
buszt. A korábban széttagolt budai villamosvonalak hálózatának egyesítésével, az átszállás nélküli kötöttpályás utazási lehetőség biztosításával végérvényesen átalakult a budai

tömegközlekedés. A budai fonódó létrejöttével az évtizedek
óta szinte változatlan útvonalon és számjelzéssel vezetett,
számos budapesti lakos életében meghatározó szerepet játszó
járat feleslegessé vált.
A közlekedési vállalat méltó módon vett búcsút a „tradicionális” 86-ostól: a járat utolsó napján különleges járműveket
közlekedtetett Óbuda, Bogdáni út és Újbuda, Függetlenségi
park megállói között. A kora délutáni óráktól kezdődően az esti
üzemzárásig az Ikarus 180 típusú nosztalgia-autóbusz járta az

utakat, a menetrend szerinti utolsó előtti Bogdáni úti és az utolsó Függetlenségi parki indulást pedig egy feldíszített, Ikarus
280-as típusú autóbusz teljesítette, amely hosszú évekig meghatározó járműve volt a 86-os járatnak.
Az éjszakai órákban mindkét különleges járművet megtekinthették az érdeklődők az Óbuda, Bogdáni úti autóbusz
végállomásán, a közlekedésbarátok le is fotózhatták a járműveket.
(T. K.)
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kék hírek
Sikeres újraélesztés
Az Etele és Tétényi út kereszteződésében
figyelt fel szilveszter napján a déli órákban
a 103-as autóbusz megállójában álló mentőautóra a XI. kerületi rendőrkapitányság
járőrpárosa. A járőrvezető megkezdte az
intézkedést, időközben még két járőrpáros
érkezett a helyszínre. A mentő személyzete
egy férfit próbált újraéleszteni, amelyhez
azonnal csatlakoztak a kiérkező rendőrök.
A mentőorvos irányításával Nagy Dániel r.
főtörzszászlós és Szabó Tamás r. őrmester
végezték a szívmasszázst és a lélegeztetést.
A gyors, szakszerű elsősegélynyújtásnak
köszönhetően az 58 éves férfi állapotát még
a helyszínen stabilizálták, majd a Szent
Imre Kórházba szállították.
A tanúk elmondásából kiderült: annyit
láttak, hogy az Etele úton a középső sávban haladó gépkocsit vezető férfi feje hátracsuklott, járműve kisodródott, majd a
járdán állt meg, kidöntve egy járattájékoztató oszlopot. Az eszméletlen férfit a tanúk
húzták ki a gépjárműből, és mivel életjeleket nem tapasztaltak, a mentők kiérkezéséig megkezdték az újraélesztést. Később
kiderült, az elsődleges intézkedések és a
szívmasszázs nélkül a férfi elhunyt volna.
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Lágymányosi öböl:
új városrész alakul
Lakó- és irodaépületeket, valamint sportolásra alkalmas területet építene a Kopaszi-gát jelenleg kihasználatlan
és elhanyagolt részére az új tulajdonos. Az ingatlanfejlesztés pontos részleteire még várni kell, de Budapest
legnépszerűbb parkja megmarad közterületnek, építkezni csak a Dombóvári úttól délre eső részen lehet.

Forrás: google.com

Ismét keresik
a legszebb hóembert
Ötödször hirdet hóember- és hószoborépítő versenyt
Újbuda. Az egész télen át tartó vetélkedőre az elkészült alkotások fotójával újbudai lakosok jelentkezhetnek.
Évről évre minden télen, így idén is hóember- és hószoborépítő
versenyre jelentkezhetnek a kerületiek. A játékos megmérettetésre kizárólag Újbudán alkotott hószoborral, hóemberrel lehet
pályázni. A verseny az első havazás időpontjától vette kezdetét és egész télen tart. Az alkotásokról készített jó minőségű
fényképeket a főszervező Junghausz Rajmund önkormányzati
képviselő várja március 20-áig a junghausz.rajmund@ujbuda.
hu címen.
Az újszerű formai, helyszíni megoldásokat a zsűri kiemelten
díjazza. A beküldött pályamunkákból az Őrmezei Közösségi
Házban nyílik majd kiállítás, a versenyt a Szeretem Újbudát
Egyesület támogatja.
(Újbuda)

Továbbra is szabadon használhatja a lakosság a Kopaszi-gát
jelenleg is működő részét, azaz
közterület marad az, ahol jelenleg
étterem, szórakozóhely, illetve
kikapcsolódásra, sportolásra alkalmas terület van. Ezt Garancsi
István üzletember, az ingatlant
januártól újonnan birtokló Market Csoport tulajdonosa mondta a
Trend FM (volt Gazdasági Rádió)
műsorában.

A Market Csoport két cége, a
Market Asset Management Kft.
és a River Dunainvest Kft. közel egyéves tárgyalássorozatot
követően vásárolta meg a Kopaszi Gát Kft.-t. A terület a Kopaszi-gátat is magába foglaló, 56
hektáros elhanyagolt állapotban
lévő ingatlan, amelyre lakó- és
irodaépületeket, zöld területeket
és az aktív kikapcsolódáshoz,
sportoláshoz alkalmas környeze-

Gördülékeny várandósság
(Első rész)

Képes-e megszülni, majd ellátni, felnevelni világra
hozott gyermekét egy kerekes székes nő, és ha igen,
hogyan? Cikksorozatunk igyekszik Andi várandósságát és családja bővülését követni, azzal a nem titkolt
céllal, hogy megmutassuk: a másság a világ egyik
legtermészetesebb dolga.
Elöl babakocsiban Emma, őt tolja kerekes székében Andi,
majd a sort, szintén kerekes székben, az apuka, Sándor zárja.
Megszokott kép volt ez az elmúlt hónapokban itt, Kelenföl-

dön, amíg a kislány úgy nem döntött, hogy most már inkább
gyalogolna. Az anyukának sok szép emléke maradt az első
terhességéről. Kezelőorvosa, az azóta nyugdíjba vonult Rákóczi professzor nem kérdőjelezte meg, képes lesz-e Andi
anyává válni, szoptatni, gyermeket gondozni. – Megtiszteltetés, hogy nálam születhet meg a babája – mondta az édesanyának.
Andi és Sándor születése óta mozgássérült. Mindketten sok
vizsgálaton mentek keresztül, de a mai napig nincs pontos diagnózisuk. – Elfogadtuk a sorsunkat – mondja Andi. – Teljes életet élünk, albérletben lakunk, mind a ketten dolgozunk. Talán
csak a villanykörte kicserélése okoz némi gondot – meséli nevetve. – A sorsunkat kicsit könnyebb megélni, mint ahogy ezt
mások gondolják. Sokan mondják, úgy érzik, erre nem lenné-

nek képesek, így, ilyen életet élni. Néha dühösek is ránk, és előfordul, hogy bántanak. Ám szavaik ilyenkor inkább önmaguk
el nem fogadásáról szólnak, hiszen akarva-akaratlanul egyfajta
tükröt tartunk az embereknek, amelybe még nem mindenki képes belenézni – teszi hozzá.
Emma teljesen egészséges, ép kislány. A kistestvér érkezésének örömhíre – aki egy ideje már tervezett baba – karácsonyi
ajándék volt a családnak. Andi elmesélte, addig már eltelt 6 hét,
és túl van már az orvosválasztáson is. Nem volt könnyű, hiszen először azt döntötte el, hogy a Szent Imre Kórházban szül,
ahol Emma is világra jött. Olyan orvost keresett, akihez akadálymentes rendelőbe járhat a 9 hónapon keresztül, és lehetősége van ebben a kórházban
a szülést levezetnie. Sajnos a Bártfai utcában
rendelő orvosok csak patológiás terhesgondozást vállalnak, más rendelőben pedig a terhesgondozást igen, ám a szülés levezetését csak a
magánrendelőkbe járóknak vállalják. Persze,
a magánrendelők elvétve akadálymentesek,
Andi környezetében pedig egyik sem az. Az
első orvossal kapcsolatos tapasztalatáról szomorúan beszél. A doktor ugyanis sétálgatva
nézte végig, amint felkapaszkodik a vizsgáló
székbe. Miután ez sokadszorra sem sikerült,
az asszisztens hölgy a másik rendelőből hívott segítséget. – Jó lett volna, ha megfogja a
karom, erős férfi lévén egy számára könnyed
mozdulattal felsegíthetett volna – mondja
Andi, majd leszűri, bizony szükség van még
itt lelki akadálymentesítésre is.
A guruló kismamának azonban hamarosan
szerencséje lett, valaki dr. Zsigmond Tamás
szülész-nőgyógyászt ajánlotta. Az interneten és a másoktól
hallott vélemények alapján megszületett a bizalom. Andi az
akadálymentes Szent Kristóf Újbudai Szakrendelőben kereste fel az orvost, aki már nem először találkozott mozgássérült
kismamával. – Nem szükséges külön felkészülni, legfeljebb a
speciális körülményeket figyelembe véve néhány vizsgálatot
mellőzünk a kellemetlenségek elkerülése végett – mondta az
orvos Andinak. – Kérem, rendszeresen járjon a terhesgondozásra, hiszen ezek az időhöz kötött vizsgálatok a legfontosabbak, innentől kezdve azonban minden az orvos tudásán múlik
– hangsúlyozta. – Örömmel vállalom az ön terhesgondozását,
majd a császármetszést! – nézett biztatóan a kismamára Zsigmond Tamás.
(Újbuda)

tet alakít majd ki az új tulajdonos.
Garancsi István szerint az új lakások piacán tátongó űrt érzékelve
vágnak bele a fejlesztésbe, amelyik
az egyik legnagyobb lehet a fővárosban. A részletekről, az ütemezésről, az építkezés fázisairól a
társaság a tervek szerint 2016 első
negyedévében közöl majd pontosabb információkat.
(Újbuda)

Megkapta a végleges
használatbavételi engedélyt
a 4-es metró
Lezárult a 4-es metró utasforgalmi próbaüzeme,
a járművezető nélküli, teljesen automata vonatvezérlésű metróvonal megkapta a végleges használatbavételi engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól.
Az 4-es vonal végleges használatbavételi engedélyével Budapest egyik legjelentősebb
közlekedési beruházása zárult le. A metróvonal építése 2006-ban kezdődött és 2014.
március 28-án vehette birtokba az utazóközönség. A 7,3 kilométeres, tíz állomást
magába foglaló metró a budai végállomásáról,
a kelenföldi vasútállomásról indulva a Bikás parknál, Újbuda-központnál, a Móricz Zsigmond körtéren, a Szent Gellért
téren, a Fővám téren, a Kálvin téren, a Rákóczi téren és a II.
János Pál pápa téren áll meg, végállomása a pesti oldalon a Keleti pályaudvar.
A vonalra összesen 15 darab, egyenként négy kocsiból álló
egylégterű metrószerelvény érkezett, automata vezérléssel. Vonatkísérő személyzet csupán az utasforgalmi próbaüzem idején
– 2015 őszéig – tartózkodott a szerelvényeken, hamarosan a
járművekben található vezetőfülkéket is elbontják.
Kelet-Közép-Európában egyedül a budapesti 4-es metróvonalon alkalmaznak járművezető nélküli üzemet, de egész Európában alig található ilyen fejlettségű automata metróvonal, amelynek 99,96 százalék feletti a rendelkezésre állási szintje – derül ki
Tarlós István főpolgármester és Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elnöke közös közleményéből.
(MTI)
Helyreigazítás: a 2015. december 16-i szám 16. oldalán
a Nyílt nap a Menedékházban c. cikkünkben valótlant állítottunk: „Egész évben bármilyen megunt holmit szívesen
fogad a Menedékház, ruhákat és napi használati tárgyakat
egyaránt, de leginkább tartós élelmiszer-adományra lenne
szükségük, ugyanis a családok és a hajléktalanok napi étkeztetése teljes egészében az alapítványra hárul, amit önerőből,
folyamatosan biztosítani meglehetősen nehéz”.
A valóság ugyanis az, hogy az alapítvány a családoknak és
a hajléktalanoknak nem nyújt teljes körű ellátást, az ő étkeztetésüket szükség szerint, rászorultság esetén tudja vállalni.
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Hó végéig választható
a bevallási nyilatkozat
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Minden, amit a CSOK-ról tudni lehet
Fontos, hogy az
érintett háromgyermekes családok az
általuk felvett lakáscélú kölcsönhöz
kedvezményes állami kamattámogatást
is igényelhetnek, a
fizetendő kamat mértéke nem haladhatja
meg a 3 százalékot.
A kamattámogatás
maximális időtartama 25 év, és legfeljebb 10 millió forint
kölcsönösszegig igényelhető.
A lakóingatlanok
energiahatékonysági szintjét a jövőben
nem kell figyelembe
venni a kedvezmény
összegének megállapításánál, az alapös�szegre rakódó 10, 20,
illetve 30 százalékos

Január végéig azok dönthetnek a bevallási
nyilatkozat mellett, akik 2015-ben kizárólag
a munkáltatótól szereztek jövedelmet, kedvezményt nem érvényesítettek és nem is tudnak, nem tesznek önkéntes kölcsönös biztosító
pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, valamint
nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot. Helyettük az
adóhatóság készíti el a személyijövedelemadó-bevallást – közölte a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) pénteken.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása
szerint azoknak, akik élnek az új lehetőséggel,
január végéig kell ezt jelezniük az adóhivatal
felé. A magánszemélyeknek azon a nyomtatványon (15M30), amelyet munkáltatójuktól kapnak tavalyi jövedelmükről, egy „X” jelölésével
február 1-jéig – 2016. január 31. vasárnapra esik
– nyilatkozhatnak, hogy felkérik a NAV-ot a
bevallás elkészítésére. Ha a magánszemélynek
több munkáltatója is van, szabadon dönthet,
melyiknél tesz nyilatkozatot. Más egyéb teendő
nem lesz az szja-bevallással kapcsolatban.
Azok, akiknek jelenleg nincs munkáltatójuk, közvetlenül a NAV-nak nyilatkozhatnak
a 15NY31-es adatlapon. A hivatal kizárólag
azokkal veszi fel a kapcsolatot, akiknek vis�szaigényelhető vagy befizetendő adójuk lesz.
A magánszemély adójának 1+1 százalékát
továbbra is felajánlhatja civil szervezetnek,
egyháznak költségvetési előirányzatra. Nyilatkozatát a munkáltatóján keresztül vagy
közvetlenül az adóhivatalnak papíron, illetve
elektronikusan is elküldheti – olvasható az
adóhatóság közleményében.
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Készülnek a bankok
a CSOK folyósítására
Januártól akár 10+10 millió forintos
vissza nem térítendő támogatást és
államilag támogatott hitelt is igényelhetnek a többgyermekes családok új
lakás építésére vagy vásárlására.
A tavaly nyáron meghirdetett Családok
Otthonteremtési Kedvezményét (CSOK)
jelentősen átszabták, a változásokat a
csalad.hu oldal részletezi. Cikkünkben
a főbb módosításokat foglaltuk össze.
Januártól még kedvezőbb feltételekkel igényelhető a tavaly július 1-jével bevezetett
egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú
támogatás, a Családok Otthonteremtési Kedvezménye. Az új lakást építő vagy vásárló két-,
illetve többgyermekes családoknál jelentősen
emelkedik a támogatás mértéke, valamint a
támogatási rendszer is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé válik. A változások közé tartozik,
hogy az előre vállalt gyermekek esetében elegendő lesz, ha csak az egyik szülő fiatalabb
40 évesnél. A nem felsőoktatási intézménybe
járó gyermekeket pedig 16 év helyett 20 éves
korig veszik figyelembe az igénylésnél. A
kedvezmény alapösszege egy gyermeknél az
500–600 ezer forint közötti összegről egységesen 600 ezer forintra nő, két gyermek esetén a 800 ezer–1,3 millió forint közötti összeg
egységesen 2,6 millió forintra nő, három vagy
több gyermek esetében pedig 10 millió forintra emelkedik a jelenlegi 1,2–2,5 millió forint
közötti támogatási összeg.

Előreláthatólag hét-nyolc pénzintézet folyósítja majd a CSOK-ot, illetve az ahhoz kapcsolódó
kamattámogatott hiteleket. A bankok szerint már
január első hetében megnőtt az érdeklődés
a december 29-én hatályba lépett új családtámogatási rendszer iránt. A hitelintézetek egyelőre azon
dolgoznak, hogy informatikai és ügyviteli rendszerüket az új feltételrendszerhez igazítsák, valamint
felkészítsék ügyintézőiket. Az FHB január 4-étől, az
OTP január 7-étől fogadja az igényléseket. Az FHBnál már múlt év végén megkezdték a felkészülést, a
bank honlapján már elérhető az új CSOK-jogosultság ellenőrző alkalmazás és kalkulátor.
Az OTP-nél intenzíven folyik az előkészítő munka, de egyetértenek a Bankszövetség azon véleményével, hogy az újdonságok teljes körű nyújtásához
kapcsolódó informatikai és ügyviteli fejlesztések
február elejéig elhúzódhatnak. A K&H-nál várhatóan január végétől nyújthatók be az új feltételeknek
megfelelő kérelmek mind a CSOK-ra, mind az állami támogatású lakáscélú hitelekre, az Erste Bank
pedig január 18-ától fogadja az igényléseket.

nyeket lehet figyelembe venni.
Ezek közé sorolják, hogy az
eddigi legfeljebb két gyermek
helyett akár három gyermeket
is lehet majd előre vállalni,
a határidő 10 év lesz (ez az
irányadó akkor is, ha a meglévők mellé csak egy vagy két
gyermeket vállalnak, de ezzel a gyermekek száma eléri
a legalább hármat). Azokat a
gyermekeket is figyelembe
lehet venni a kedvezmény ös�szegének megállapításánál,
akik után korábban már igénybevett CSOK-ot, „szocpolt” a
család, azonban az akkor kapott támogatás összegét le kell
vonni a 10 millió forintos kedvezményből.
Az újonnan épített, illetve vásárolt lakóingatlanok esetében a kedvezmény összegének meghatározásánál az energiahatékonysági szint mellett a lakóingatlan méretét sem
kell figyelembe venni, kizárólag a gyermekszámot. Az egy négyzetméterre számított 300–350 ezer forintos felső vételár
korlátozást eltörlik, így nem lesz limitálva
a megvásárolható ingatlan értéke. Eltörlik
a támogatható ingatlanokra megszabott 160
négyzetméteres felső mérethatárt is, vagyis
az ennél nagyobb hasznos alapterületű in-

Alacsonyabb lakásáfa és adó-visszatérítés

Januártól nemcsak a CSOK, hanem a decemberben bejelentett lakásáfa-csökkentés adhat újabb lökést az építőiparnak. Az országgyűlés ugyanis a 2016–2019
közötti évekre a 150 négyzetméternél kisebb lakások és a 300 négyzetmétert
meg nem haladó alapterületű családi házak esetében 27 százalékról 5 százalékra módosította az új építésű lakóingatlanok forgalmi adóját. Ennek kiegészítése
az adó-visszatérítési támogatás bevezetése, ami arra az esetre vonatkozik, amikor az építtető vagy építő magánszemély maga szerzi be az építőanyagot, illetve
veszi igénybe az egyes vállalkozók szolgáltatásait. Ebben az esetben a támogatás mértéke a számlák áfatartalma, maximum 5 millió forint.
Szakértők úgy vélik, hogy a forgalmi adó csökkentése elsősorban a kínálatot,
az új CSOK pedig várhatóan a keresletet élénkíti majd. Az összesen 10+10, azaz
20 millió forintból Budapesten – bár az árak kerületenként és városrészenkét
jelentősen eltérnek – jelenleg egy új építésű 75 négyzetméteres lakás átlagos
árának fele, vidéken, például Debrecenben pedig ugyanekkora lakás mintegy
kétharmada finanszírozható.
•
A 10+10 millió forintos otthonteremtési támogatást a jövőben kiterjesztenék a
közfoglalkoztatásban dolgozókra is. Ennek kidolgozása folyamatban van, a kapcsolódó jogszabálytervezetet tavaszra ígérte Tuzson Bence, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.

Ízületi gondokkal
tornázni?
Nálunk
lehetséges!
Az első alkalom ingyenes!
nes!
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Korzó: Kultúrtörténeti séták híres emberekkel
Architéka: Építészkritika a főváros épületeiről
Polc: Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

A használt lakások/házak vásárlásakor vagy
bővítésekor járó CSOK alapösszege 10 százalékkal emelkedik, így egy gyermek után (az
ingatlan méretétől függően) 550–600 ezer forint, két gyermek után 880 ezer–1,43 millió,
három gyermek után 1,32–2,2 millió, négy
vagy több gyermek után pedig 1,76–2,75 millió forint jár majd.
Az új lakóingatlant építő vagy vásárló családok közül azoknál, amelyek jelenleg három
vagy több gyermeket nevelnek, illetve a jövőben legalább három gyermek felnevelését
vállalják (a meglévőket is figyelembe véve), a
normál szabályokhoz képest többletkedvezmé-

gatlanokra is igényelhető lesz a CSOK. Az
egy- és kétgyermekes (vagy ennyi gyermeket vállaló) családoknál a támogatható legkisebb ingatlanméretre vonatkozó (40, 50
négyzetméteres) korlátozást szintén eltörlik, tehát ennél kisebb hasznos alapterületű ingatlanra is igényelni lehet a CSOK-ot.
Új lakásoknál azonban az előírt minimum
alapterület 70 négyzetméter, családi házak
esetében 90 négyzetméter. Nem feltétel,
hogy az igénylőnek vagy családtagjainak
ne legyen meglévő lakástulajdona vagy haszonélvezeti, használati joga a kedvezmény
igénylésekor.

energetikai bónuszok megszűnnek. Ezzel a
rendszer jelentősen egyszerűsödik. Januártól a
külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszámít az előírt féléves biztosítási időszakba,
ami elősegítheti a határon túl munkát vállaló
fiatalok hazatérését és telepedését.
A CSOK bővítésével egyidejűleg – a vis�szaélések kiszűrése érdekében – több pluszfeltételt is beépítettek a rendszerbe. Ezek közé
tartozik a büntetlen előélet (vagyon elleni bűncselekmények tekintetében), illetve annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem
kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK
vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére.
A három- vagy többgyermekes, új ingatlant
építő vagy vásárló családoknál a feltételek közé
tartozik még, hogy az igénylő ne szerepeljen a
Központi Hitelinformációs Rendszerben, továbbá az, hogy az igénylést megelőzően legalább 2 évig folyamatosan biztosított volt, ezen
belül pedig minimum az igénylést megelőző
180 napban keresőtevékenységet is végzett,
amelybe nem számít bele a közfoglalkoztatás.
Amennyiben a felvett CSOK összegét vissza
kell fizetni, a késedelmi kamat mértéke a Ptk.
szerinti normál kamat ötszöröse.
(B. K.)
Khell-Food-2016-01-11_2016-kaved-khell 2016. 01. 13. 11

BUDAÖRSI székhelyű szendvicskészítő
üzembe keresünk konyhai kisegítőt.
Nyugdíjasok jelentkezésére is számítunk!
Keresünk továbbá
csomagológép-kezelőt, valamint árufeltöltőt.
Várjuk jelentkezéseiket a 06-20-510-7686-os
telefonszámon minden hétköznap 10–14 óra között.

www.szinesfenymasolok.hu
• költségelemzés
• eladás, bérlés, márkaszerviz
• üzemeltetés
Újbudai cégek részére

10% kedvezményt
biztosítunk!

iroda@manualhungary.hu
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Újra indul a „Sas-hegy
Barát Kert” pályázat
Idén is lehet indulni a Sas-hegy környezetvédelmi értékeinek védelme és természeti kincseinek megőrzése érdekében tavaly indított nyílt pályázaton. Több
olyan nyertest is díjazhatnak, aki ingatlanja területén őshonos fajokat telepít vagy
szaporít, illetve akadályozza az invazív növények terjedését.
nak-e benne olyanok, amelyek
a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület élővilágára
veszélyt jelentenek. Ilyen
például a gyorsan terjeszkedő
és más növényeket elnyomó
adventív idegenhonos orgona,
aranycserje és aranyfa, valamint a még agresszívebben

u. 26.), illetve telefononn
(+36/30/408-4370) is tájékozódhatnak.
A nyertesek oklevelet és
„Sas-hegy Barát Kert” feliratú zománctáblát kapnak,
amelyet ünnepélyes keretek
között adnak át. A tábla azt
hirdeti, hogy a győztesek a

fotó: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Sas-hegy Európa-szerte elismert mind növényvilágát,
mind környezeti struktúráját, mind a fővároson belüli
földrajzi helyzetét tekintve,
sőt, ilyen „zöld sziget” Magyarországon sincs máshol.
E természeti érték megőrzése érdekében az önkormány-

zat jóvoltából folytatódik a
Sas-hegy növényvilágának
megmentése érdekében kiírt
pályázat.
A Sas-hegy Barát Kert címet őshonos cserjék (sóskaborbolya, kökény, galagonya),
a környék eredeti növénytakaróját képező fák (tölgyek,
hársfélék, koraimezei-, hegyijuhar-fajok) ültetésével és
gondozásával lehet elnyerni.
A szakemberekből álló, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága által vezetett zsűri
az értékelés során nemcsak
azt figyeli, hány őshonos faj
ékesíti a szóban forgó kertet,
hanem azt is vizsgálja, van-

terjeszkedő invazív bálványfa, de ezek közé tartoznak a
különféle akácfajok is.
A Sas-hegy Barát Kert
címért az önkormányzat
honlapján elérhető adatlap
kitöltésével lehet indulni
(http://kozigazgatas.ujbuda.
hu/esemeny/kornyezetvedelmi-palyazatok/sas-hegy-barat-kert-palyazat). A dokumentumot,
illetve
a
pályázattal kapcsolatos kérdéseket a sashegy@dinpig.
hu címen várják. Az érdeklődők személyesen a Budai
Sas-hegy Természetvédelmi
Terület Látogatóközpontjában (1112 Budapest, Tájék

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Lakásgazdálkodási Osztály
1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.

Tisztelt Közös képviselők
és Lakásszövetkezeti Elnökök!
Következő Közös Képviselők Klubjának időpontja:

2016. január 18-án, HÉTFŐN 16.00-kor
Helye: Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
(XI., Zsombolyai utca 5.) földszinti nagyterem.

természetvédelmi terület védelméhez járulnak hozzá. A
gondos kertészek ezen felül
egy 10 alkalmas bérletet
kapnak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától a
Sas-hegyi Látogatóközpontba, illetve a Nemzeti Park
védjegyes termékek esetében
is kedvezményes látogatásra
jogosító belépőkben, valamint egy különlegességeket
tartalmazó ajándékcsomagban is részesülnek.
A Sas-hegy Barát Kert
eredményeit a bírálóbizottság háromévente felülvizsgálja, adott esetben vissza is
vonhatja a táblát és a kedvezményeket. A kiírást folyamatosan követőket viszont
oklevéllel jutalmazzák. A pályázat kiírói lapunknak hangsúlyozták: a Sas-hegy Barát
Kertek létesítése különösen
fontos, hogy a 30 hektáros
Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület továbbra is meg
tudja őrizni egyedülállóságát.
Hasonló jellegű, jelentőségében ilyetén, országos védelem
alatt álló terület ezen kívül
csak egy fővárosban, Buenos
Airesben található.

2016. január 20.

Vacsora Hamlettel
A színházi élmény ideális esetben nem ér véget a függöny lehúzásával. Egy jó
előadásnak tipikus utóélete, hogy a nézők közvetlenül utána beszélgetnek róla.
Párok, kisebb csoportok, akár hazafelé, akár valahová beülve egy kései vacsorára.
És ilyenkor bizonyosan felmerülnek kérdések is a darabbal kapcsolatban. De mi
lenne, ha ezeket a kérdéseket az illetékesek válaszolnák meg, a beszélgetés az
alkotókkal folyhatna, akár vacsora közben? Felejtsük el a feltételes módot. A fehérvári Vörösmarty Színház és a Kultúrpart produkció közös kezdeményezésének hála,
már ilyen programban is részt vehetünk. Az újbudaiak ráadásul kedvezményesen.
Küttel Dávid, a Kultúrpart igazgatója válaszolt kérdéseinkre.
A Vörösmarty-járat utasai a következő alkalommal
február 3-án a 12 dühös ember című előadást láthatják Cserhalmi György rendezésében.
Busz indulása: 17.00 óra, a Kelenföldi Pályaudvar
mellől. A jegy ára: 6990 Ft, újbudai lakcímkártyával
rendelkezőknek 5990 Ft. A jegy ára tartalmazza
az oda-vissza utat különbusszal, a színházjegyet és
a vacsorát, melyet az előadásban szereplő színészekkel közösen fogyaszthatnak el a vendégek, valamint egy borkostolót a Zelna pincészet boraival.
A vendégeket ajándék welcome drinkkel fogadják
és az előadás szünetében soron kívüli kiszolgálással kedveskednek nekik. Jelentkezni,
az alábbi e-mail címen lehet: jarat@kulturpart.hu,
tel.: +36/20/480-7485
• Hogyan jött az ötlet a színházi élmény ilyen irányú
kibővítésére? Mi volt a motivációjuk?
Őszinte leszek, az ötlet nem
tőlünk származik. Szikora Jánosnak, a Vörösmarty Színház igazgatójának a fejéből
pattant ki, hogy a nehezen
mozduló fővárosiakat egyegy előadás erejéig lecsábítsa
Fehérvárra. A színház kiváló
darabokat játszik, a társulat
fantasztikus, és jó néhány
közismert színész játszik ott,
gondoljunk csak Cserhalmi
Györgyre, Gáspár Sándorra,
Derzsi Jánosra, László Zsoltra vagy Tóth Ildire, Závodszky Noémira, vagy akár a fiatalabb generációt képviselő
Törőcsik Franciskára. Aztán
az is szempont volt, hogy a
megszokott közönségtalálkozók helyett egy oldott hangulatú találkozás jöjjön létre
a művészek és a közönség
között, amelyre egy közös vacsora a legalkalmasabb, ahol

a sztereotip kérdezz-felelek
helyett igazi beszélgetések
alakulhatnak ki.
• Egészen pontosan mit kap
az, aki részt vesz a programban?
Általában délután 5 óra körül
indul egy kényelmes különbusz (ez maga a Vörösmarty-járat) a Kelenföldi pályaudvarról, és ez bő fél óra alatt

dődik az előadás. A szünetben soron kívül szolgálják ki
őket, az előadás végén pedig
sor kerül egy közös vacsorára, amelyen a színészek is
részt vesznek. A desszert után
aztán visszaindul a busz Budapestre.
• Mik az eddigi tapasztalatok? Van érdeklődés a programra?

Fehérváron is van. Itt egy
welcome drinkkel fogadjuk
a vendégeket, majd megkez-

Hogyne! Bár csak tavaly év
végén indult a programsorozat, nagyon nagy az érdeklődés rá, ami szerintem
elsősorban a színvonalnak,
másodsorban a nagyon kedvező árszintnek tudható be.
Biztos az is közrejátszik,
hogy ez valami különlegesség, kicsit VIP hangulatú,
ugyanakkor nem egy rongyrázós kirándulás. Kulturális,
kulináris és kényelmes.
• Milyenek a visszajelzések a
közönségtől?
Nagyon pozitívak. Persze a
vacsora elején még mindenki a
darab hatása alatt van, és amikor megjelennek a színészek
civilben – például legutóbb
László Zsolt a Hamlet után –
akkor mindenkinek először elakad a szava. De hál’ Istennek
a színészek ebben is profik, és
a kezdeti feszengés után mindenki oldottá válik.
(K. A.)

Rövidlátó nénike

– Remélem, egész 2016 olyan derűs lesz,
mint most maga, fiatalember

Napirend:
Közösen Újbuda közbiztonságának, közrendjének javítása érdekében

FELHÍVÁS

Vendégünk:
Dr. Liskány Csaba BRFK XI. kerületi
r. alezredes Rendőrkapitányság
		 Kapitányságvezető

Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
felhívja azon pedagógusok
figyelmét, akik állandó kerületi
lakosok és 50, 60, 65 vagy 70 éve
szerezték meg diplomájukat,
hogy díszoklevél
megadása
iránti kérelmüket

Baricska Norbert BRFK XI. kerületi
r. alezredes Rendőrkapitányság
		 Bűnügyi ov.
Orosz Balázs
Rendészeti ov.

BRFK XI. kerületi
Rendőrkapitányság

Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet juttatni Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Lakásgazdálkodási Osztály (1113 Budapest,
Zsombolyai út 4. III. 302.) Győrffy József tanácsadó részére.
Az eredményes együttműködésünk reményében
várjuk aktív közreműködésüket.
Budapest, 2016. január 07.

Mozsár Beatrix
osztályvezető

2016. január 11-étől
nyújthatják be a Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság
Köznevelési Csoportjánál (1113
Bp., Zsombolyai u. 4. IV. emelet
411. szoba).
A kérelemhez mellékletként
a következőket kérjük csatolni:
• rövid szakmai önéletrajzot,

• aranyoklevélhez: az 50 évvel
ezelőtt szerzett oklevél másolatát,
• a gyémánt (60), vas (65) és rubin
(70) oklevél igényléséhez az előző
díszoklevél másolatát,
• a pályán eltöltött munkaviszony
(minimum 30 évnek kell lennie)
igazolását, (munkakönyv)
• személyi adatokat, adószámot,
taj-számot, valamint
• annak a bankszámlának a számát,
ahova az önkormányzat által adott
összeget utalni lehet, amennyiben
nem rendelkezik számlaszámmal,
úgy a pontos lakcímet kérjük
megadni.
A kérelem beadásának végső
határideje:
2016. február 19.

MEGHÍVÓ..................
2016. január 25-én, hétfőn 17 órakor

DR. TURKOVICS MONIKA,

a Magyar Állami Operaház marketing- és
kommunikációs igazgatója
tart előadást a Szenior Akadémián.
Előadásának címe:

NAPJAINK OPERAHÁZA
Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont,

Bp., XI., Villányi út 11–13.
Szeretettel várjuk!

Kovacsics Rita és dr. Nagy Ildikó
Szenior Akadémia szenior.akademia@gmail.com
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Megindult az utasforgalom a budai fonódón
Január közepétől a budai villamosvonalak újra
egységes hálózatot alkotnak, új, átszállásmentes kapcsolatok jöttek létre Észak-, Közép- és
Dél-Buda között. A 2014 őszén elkezdődött
építkezés során a korábbi 17-es villamosvonalat egyesítették a 19-es, a 41-es és a 61-es
vonalakkal, így észak-déli irányban egész
Budát átszelő járatok jöttek létre. Óbudáról
átszállásmentes, kötöttpályás kapcsolat épült a
Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé.
A projekt részeként a villamosvonalak ös�szekötésén kívül vonalfelújítás, korszerűsítés,
pályaépítés is történt, a hozzájuk kapcsolódó
útburkolatok, illetve közművek felújításával
együtt. A villamosvonalak összekötésével kialakított új forgalmi rendről 2015 őszén társadalmi egyeztetés zajlott, ezek tapasztalatai
és a javaslatok alapján a BKK kialakította a
fonódóhoz kapcsolódó buszjáratok új rendjét
is. A véleményezési idő alatt összesen 2268
észrevétel érkezett, legtöbben a 7-es buszjárat
útvonalának módosításával és a 86-os busz
kiváltásával kapcsolatban jelezték véleményüket. A tervezett változásokkal 1080 észrevételező alapvetően egyet értett.
A legnagyobb modósítás, hogy január 16ától közvetlen villamosközlekedés van Kelenföld vasútállomás és a Bécsi út/Vörösvári út,
valamint a Kamaraerdei Ifjúsági Park és Óbuda között (ez utóbbi vonalon március közepéig
megosztva járnak a villamosok). Az új forgalmi rend szerint több villamosjárat útvonala
hosszabb: a 17-es, a 19-es és a 41-es Óbuda
és Újbuda, illetve Dél-Buda között jár, a 61es pedig Hűvösvölgy és a Móricz Zsigmond
körtér között. Régi-új villamosjárat indult Hűvösvölgyből 56-os jelzéssel Budafokra, illetve
56A jelzéssel a Móricz Zsigmond körtérre.
Részben a buszhálózat is megújult: a 86-ost
felváltja az Óbuda és a Batthyány tér között
közlekedő 109-es busz, az Óbudáig meghos�szabbított útvonalú 111-es busz, a 17-es, a

19-es és a 41-es villamos, valamint a Budafoki úti szakaszon az egész nap és hétvégén
is közlekedő 133-as busz. A 160-as, a 260-as
és a 260A buszjárat külső végállomásától az
Óbudai rendelőintézetig jár, belső szakaszán
villamossal lehet utazni. A 7-es busz közlekedése nem változott, főként az üzemidőt vagy a
követési időt módosították a 33-as, a
107-es és a 133-as járat menetrendjében.

Bővebben:
A 17-es villamos meghosszabbított útvonalon,
a Margit híd budai hídfőtől a Széll
Kálmán téren, az Alkotás utcán
és a Fehérvári úton át a Savoya
Parkig közlekedik. Hétköznap
napközben a korábbi menetrendhez képest sűrűbben, 6–9 percenként. 18-as
jelzéssel a továbbiakban nem közlekedik villamos, szerepét teljesen
átveszi a Széll Kálmán tér és a
Móricz Zsigmond körtér között
az 56-os és 56A járat, a Móricz
Zsigmond körtér és a Savoya Park között pedig a 17-es villamos. Hétköznap csúcsidőben
a Krisztina körút és a Fehérvári út között az
56-os járat nyújt átszállás nélküli utazási lehetőséget.
A 19-es és a 41-es villamos várhatóan március közepétől – a Clark Ádám
téri villamosalagút befejeztével – a jelenlegi
dél-budai végállomásától a Batthyány téren át
a Bem rakpart–Frankel Leó út–Bécsi úton keresztül a Bécsi út/Vörösvári út végállomásig
közlekedik. A Clark Ádám téri munkálatok
elkészültéig a 19-es és a 41-es két szakaszon
megosztva közlekedik, mind a Bécsi út/Vörösvári úttól, mind a dél-budai végállomásától
a Clark Ádám térig. Az északi vonalszakaszon
19-41-es összevont villamos 19-es jelzéssel
közlekedik, míg a Kelenföld vasútállomás
végállomástól 19-es, a Kamaraerdei Ifjúsági Parktól 41-es jelzéssel indulnak a járatok
a Clark Ádám térre. A 109-es busz a Clark
Ádám téri munkák elkészültéig ideiglenesen a
Szent Gellért tér M-ig jár, villamospótlóként
meghosszabbítva.
A 47-es járat változatlan útvonalon közlekedik. A Szent Gellért tér és a Városház tér kö-

egészségrovat
Tudta-e Ön, hogy...
…a rendszeresen végzett testmozgás számos pozitív hatással rendelkezik? Amellett, hogy növeli
az állóképességünket, azaz a szervezet fáradással
szembeni ellenálló képességét egy hosszan tartó
sporttevékenység során, magát a szívet is edzettebbé teszi. Egészséges szív esetén bővül a koszorúér-hálózat, ezáltal a szív saját vérellátása is
javul, úgynevezett sportszív alakul ki – hangsúlyozza Dr. Pácz Alexandra, a Budai Oltóközpont
és Magánorvosi Centrum kardiológusa. – A szív
izomzata megvastagszik, gazdaságosabb munkát
végez, csökken a nyugalmi pulzusszám, ugyanakkor ütésenként nagyobb mennyiségű vért fog
kipumpálni. Rendszeres testmozgás esetén idővel ugyanakkora terhelésre alacsonyabb pulzusválasz is elegendő, a terhelés utáni pihenő idő is
egyre mérséklődik, azaz egyre gyorsabban áll
vissza a normál keringés. A vérnyomás hosszútávon csökken, sok esetben a testsúlycsökkenéssel párhuzamosan a magas vérnyomásra szedett
gyógyszerigény is mérséklődik. Az érfal rugalmasabbá válik, aminek szerepe van a kardiovaszkuláris betegségek rizikójának csökkentésében
is. Amellett, hogy a testsúly csökken, a testös�szetétel is javul, nő a vitálkapacitás, erősödik
az immunrendszer, csökken a koleszterinszint,
javul a csontok anyagcseréje, emelkedik az alapanyagcsere.
Amennyiben a fenti élettani hatások még nem
sarkallnának minket testmozgásra, gondoljunk
a pszichoszociális pozitívumokra. Nem ismerek erősebb stresszoldó hatással bíró természetes megoldást a sportnál, hiszen a mozgás során
felszabaduló örömhormonok javítják a kedélyünket. Egy – egy kitűzött cél elérése növeli az
önbizalmukat, csakúgy, mint az akaraterőnket.
Teljesítményünk az élet minden területén javul.
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!

Abban az esetben,
ha már hosszú
évek óta nem volt
m i nden napja i n k
része a testmozgás, óvatosan kell
nekilátnunk. 35 év
felett, vagy pozitív
családi anamnézis esetén, illetve
tá rsbetegségek
fennállása (cukorbetegség, magas
koleszterinszint, metabolikus X szindróma, magasvérnyomás), jelentős túlsúly mellett mindenkinek ajánlom, hogy kardiológiai vizsgálat előzze
meg az első lépéseket. A hirtelen szívhalálozások
mögött, mintegy 75-80 %-ban addig ismeretlen
koszorúér betegség áll. Kardiológiai kivizsgálás, terheléses EKG vizsgálat, szív UH, felfedhet
olyan eltéréseket, melyek koszorúér-szűkületre
utalnak. Kimutathat ritmuszavart, eddig kezeletlen magasvérnoymás betegséget vagy organikus
szívbetegséget, ami bizony akár stroke-ot, infarktust is okozhat a meggondolatlanul elkezdett és
végzett testedzés következtében. Bár a futás a
legegyszerűbb, leginkább széles körben elfogadott sportok egyike, bizonyos esetekben mégsem
ezt javaslom indulásnak. Jelentős testsúlyfelesleg, ízületi panaszok esetén, a mozgás program
kezdetén inkább a sétát, majd a gyors gyaloglást
ajánlom, időhiány esetén pedig az otthon végezhető szobakerékpár is ideális. Bármilyen sportot
választunk is, a sérülések elkerülése érdekében
mindig tartsuk szem előtt a fokozatosságot, ne
erőltessük túl a szervezetünket. Ne felejtsük el
a súlyfeleslegünk sem egy hét alatt rakódott fel,
ne is várjuk, hogy egy szempillantás alatt leadjuk. Minden edzést bemelegítéssel kezdjünk és
nyújtással zárjunk. A rendszeres nyújtás segíti
az izmok gyors regenerációját, csökkenti a sérülés esélyét, javítja az izomtónust, ügyesebbé,
mozgékonyabbá tesz, s persze előkészíti a testet
a későbbi edzésre.

grafika: bkk.hu

Január 16-án megindult a 15,9 milliárd
forintból megépült budai fonódó
villamoshálózat forgalma. A vonalakon
vadonatúj, akadálymentes CAF-villamosok is közlekednek.

zötti forgalmat
ugyanakkor az új, 56-os jelzésű villamos sűríti.
A reggeli csúcsidőszakban néhány villamos
47B jelzéssel a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a
Deák Ferenc tér között jár. A 48-as és a 49-es
villamos közlekedését nem érinti változás. Új
villamosjárat indul 56-os jelzéssel Hűvösvölgy
től a Krisztina körúton és a Fehérvári úton át a
Városház térre. A villamos csak hétköznap csúcsidőben közlekedik, egyéb időszakban a szintén új 56A villamossal lehet utazni Hűvösvölgy
és a Móricz Zsigmond körtér között, a Krisztina körúton át.
Az 59-es villamos közlekedése alapvetően
nem modósul, ugyanakkor hétköznap, a reggeli
csúcsidőszakban 59B jelzéssel is jár majd villa-

mos a Márton Áron tér és Hűvösvölgy között.
Az 59A járat korábbi közlekedési rendje szerint
a Márton Áron tér és a Széll Kálmán tér között
viszi az utasokat, a 61-es villamos Hűvösvölgytől a Móricz Zsigmond körtéren át a Fehérvári
út elejéig közlekedik, végállomása a 47-es
villamos Móricz Zsigmond körtéri
megállójába került át.
A 7-es, a 29-es, a 34-es, a 65ös, a 65A, a 106-os, a 134-es és a
253-as busz közlekedésében az
előzetes tervekkel ellentétben
– a társadalmi egyeztetésre beérkezett észrevételek és javaslatok alapján – nem lesz változás.
A 86-os busz a továbbiakban
nem közlekedik. Szerepét Óbudán a 9-es busz, a Bogdáni út és
a Batthyány tér között a 109-es
busz, a Batthyány tértől meghos�szabbított útvonalon pedig a szintén Óbuda, Bogdáni útig közlekedő 111-es busz, továbbá a 17-es, a
19-es és a 41-es villamos veszi át.
A Budafoki úti buszvonalszakaszon 133-as
járattal lehet utazni. Új buszjárat indult 109es jelzéssel Óbuda/Bogdáni út és a Batthyány
tér között, amely várhatóan március közepéig villamospótlóként, hosszabb útvonalon a
Szent Gellért térig megy.
Változott a 3-as, a 133-as, a 7-es és a 107es autóbusz menetrendje is. A 133-as busz a
jelenleginél bővebb üzemidőben, késő este és
hétvégén is közlekedik, ezáltal Budatétény,
Budafok és Nagytétény felől egész nap gyorsan, közvetlenül, átszállás nélkül lehet eljutni
Pest felé. A járat megáll a Budafoki út/Karinthy Frigyes út csomópontban is, ezzel pótolva
a korábbi 86-os busz ezen átszállási kapcsolatát. A 33-as busz késő este és hétvégén 20 percenként jár, a 33-as és a 133-as közös követési
ideje így nem változik. A 107-es busz szerepét
kora reggelenként, késő esténként és hétvégén
a 133-as busz veszi át. A 133-as busszal közösen ugyanakkor továbbra is biztosítja a megszokott járatkövetési időt Pesten.
A budai fonódó villamoshálózat és a hozzákapcsolódó járatok végleges forgalmi rendjéről a www.bkk.hu oldal nyújt részletes tájé(Újbuda)
koztatást.

2016. JANUÁR 16-ÁTÓL VÁLTOZIK
BUDA KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSE
Elindul a forgalom a budai fonódó villamoshálózaton, ezért több járat közlekedési
rendje módosul. A részletekért látogasson el a www.bkk.hu honlapra!

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

Budai Magánorvosi Centrum
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Az egyszerűbb ügyintézés egyben elősegítheti a környezettudatosságot
Szívesen használják a gépjármű-tulajdonosok Zöld önkormányzat
az Újbuda eHivatalt
A környezettudatos gondolkodásmód
közel áll az önkormányzathoz. Az
elmúlt öt évben a városgazdálkodás
minden lehetséges területen igyekezett
redukálni környezeti lábnyomát. Ez a
szén-dioxid-kibocsátás mérséklésén
keresztül a zöldebb közösségi terek
kialakításán át a vízfelhasználás csökkentéséig mutatott.

Újbuda Önkormányzata
november 1-jén nyitotta
meg az Újbuda e-Hivatal
szolgáltatását, melynek
köszönhetően a gépjármű-tulajdonosok az
interneten keresztül
is benyújthatják várakozási hozzájárulási kérelmüket. A fővárosban
ez az első elektronikus
iroda, ahol az ügyfél
a parkolási ügyintézés teljes folyamatát
otthonról viheti végig,
és bankkártyája segítségével az eljárási díjat is
online rendezheti.

Víztakarékossági fejlesztéseket valósított meg
az önkormányzat az épületeiben és a kerületi
intézményeknél. (Egy hagyományos csaptelep
vízáteresztő képessége elérheti a percenkénti 17
litert. Ez a vízáteresztés kézmosáskor, folyó vízben mosogatáskor vízpazarlást okoz.) Első lépésként a kerületi Polgármesteri Hivatal három
épületében minden arra alkalmas csaptelepet 5
liter/perc vízáteresztésű, míg a zuhanyzókat 8
liter/perc vízáteresztésű adagolókkal látták el.
A beruházás két hónap alatt megtérült, a vízfogyasztás 30 százalékkal csökkent a perlátorral
felszerelt csapok esetén. A jó tapasztalatok felhasználásával a víztakarékossági program bővült, az önkormányzati fenntartású további 100
intézmény csaptelepeire került perlátor. Végül

Az elmúlt két és fél hónap
tapasztalatai azt mutatják,
hogy a lakosság könnyen és
szívesen használja Újbuda
Önkormányzata
legújabb
szolgáltatását. Az elektronikus ügyintézés előnye, hogy
az ügyfél így elkerülheti a
hivatali sorban állást, és otthonról, kényelmesen, a nap
24 órájában bármikor benyújthatja kérelmét.
A 2016. január 11-éig benyújtott kérelmek 21 százaléka – 706 beadvány –
elektronikusan érkezett, ez
a várható összes igény közel
12 százaléka. A kérelmek
benyújtásának 30 százaléka
hétvégén történt, 19,5 százaléka pedig a hivatali időn
túl, így az eddig elektronikusan intézett igénylések
közel fele munkaidőn kívül
zajlott le. A beadványok 4
százaléka volt új igénylés, a
többivel a már meglévő en-

a hivatal munkatársai számára termékbemutató előadást és kedvezményes perlátor vásárlási
lehetőséget biztosított az önkormányzat, így otthonaikat is felszerelhették a takarékos vízadagolókkal. Az önkormányzati dolgozók többsége helyi lakos, ezért
hozzájárulnak a kerület takarékosabb vízgazdálkodásához.
A Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap és az
azt követő Víz Világnapja
alkalmából az önkormányzat rendszeresen energiatakarékossági és víztakarékossági kampányt szervez
mind lakosok, mind pedig az
iskolások számára.
Újbuda Önkormányzata kiemelten kezeli a saját fenntartású oktatási-nevelési
intézményeiben folyó környezeti nevelő munkát. Évek óta nagy gondot fordít a pedagógusok ez irányú továbbképzésére, a környezettudatosságot, fenntarthatóságot erősítő óvodai,
iskolai programok megvalósítására, a kerület
természeti értékeinek megismertetésére.

Minden év tavaszán és őszén az önkormányzat meghirdeti a Tisztaságot Újbudán!
nagytakarítási akcióját, amikor városrészenként (Gellérthegy, Sasad, Sashegy, Szentimreváros, Kelenvölgy, Péterhegy,
Albertfalva, Kelenföld, Lágymányos, Gazdagrét, Őrmező)
szépül a kerület. A lakókörnyezet szebbé tétele, a házak előtti kertek és járdák
megtisztítása a cél.
A Polgármesteri Hivatal
környezetvédelmi törekvéseinek
köszönhetően
az elmúlt években több
rangos környezetvédelmi
versenyen is díjat nyert. Sikeresen az önkormányzat – a
Követ Egyesület által szervezett hazai Zöld
Iroda Versenyen, amelyen közintézményi/
nonprofit kategóriában – nyerte el kétszer is
a Legzöldebb Iroda címet. Az elektronikus
dokumentumkezeléssel éves szinten 300 csomaggal kevesebb irodai papírt használnak a
dolgozók.

Nyolc nap alatt kész
az új, elektronikus személyi

50,94%

FELHÍVÁS
Tisztelt autótulajdonosok: a fizető parkolóövezetekben
az alábbi szórólapokkal találkozhatnak, függetlenűl attól,
hogy igényeltek-e vagy sem ingyenes parkolási engedélyt.
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET,
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
KÖZPONTJA

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNT, HOGY
PARKOLÁSI ENGEDÉLYE
2016. JANUÁR 31. NAPJÁN LEJÁR.
AZ ENGEDÉLY MEGHOSSZABÍTÁSA IRÁNTI KÉRELMÉT
ELEKTRONIKUSAN IS BENYÚJTHATJA AZ

ehivatal.ujbuda.hu
OLDALON KERESZTÜL!
Budapest Főváros XI. Kerület, Újbuda Önkormányzata

gedélyek meghosszabbítását kívánták elintézni.
Az Újbuda e-Hivatal kialakítását
az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft.
végezte el. Újbuda Önkormányzata a
jövőben fokozatosan bővíteni kívánja
az elektronikus úton intézhető ügyek
körét.
A jelenleg érvényben lévő ingyenes parkolási engedélyek 2016.
január 31-én járnak le. A fizetős

parkolási zónába tartozó kerületi
– lakossági, gazdálkodói, egészségügyi – gépjármű-tulajdonosok az
ehivatal.ujbuda.hu linken keresztül
nyújthatják be hosszabbítási kérelmüket vagy új igénylésüket, és
bankkártyájukkal rendezhetik az
eljárási díjat. Reméljük, hogy az eddigi igénylők mellett minél többen
élnek majd ezzel a gyors és kényelmes lehetőséggel!

Elektromos autók
Az Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit
Kft. üzemeltetési feladatainak zökkenőmentes ellátása
érdekében 2015. májusában
gépjárműflottájának korszerűsítéséről döntött, a környezetbarát közlekedés jegyében
környezettudatos megoldást
keresett. Így esett a választás az elektromos gépjárművekre, a társaság célja olyan
személygépkocsik
üzembe
állítása volt, melyek méltán
képviselik a társaság környezetbarát szemléletét.
Ezzel a korszerűsítéssel
a cég elérte, hogy a feladataik ellátásához szükséges
utazások alkalmával a károsanyag-kibocsátás nullára
csökkenjen.
A társaság elképzelései között szerepel az elektromobilitás támogatása, így ebben az
évben az elektromos autók töl-

tésére szolgáló töltőberendezések üzembeállítását tervezi,
amely töltők használatát a XI.
kerületi lakosság számára is
elérhetővé teszi – támogatva a
helyi lakosok elektromos autó
vásárlási kedvét.
Az önkormányzati tulajdonú cég célja, hogy a helyhatóság a Jedlik Ányos Klaszterhez csatlakozva támogathassa
a hazai elektromos autózást.
Ezzel együtt az önkormányzati tapasztalatok alapján a
javaslat a Jedlik Ányos Program megvalósítását is segíteni
kívánja.
Nemcsak a Smart 11, hanem a szintén önkormányzati
tulajdonú Prizma is lépéseket
tett a szén-dioxid-kibocsátás
mérséklése felé. A cég is beszerzett egy elektromos kisteherautót, amely a közhasznú
társaság közterületi munkáját
teszi környezetbarátabbá.

30,69%

18,36%
grafika: Újbuda SMART 11

Idén 62 éves a személyi igazolvány,
1954. január 9-én rendelte el a
Minisztertanács, hogy minden 16
éven felüli állampolgárt lássanak el
személyi igazolvánnyal. Jelenleg 8,1
millió érvényes személyi igazolvány
van forgalomban, ebből 240 ezer
hagyományos, könyv formátumú.

lyett 6 év, a 18 év alattiaknál 3 év. Kiváltása
illetékmentes, a kiállítási határidő pedig a korábbi 20 napról 8 nyolc napra csökkent. Használatára az átállás fokozatosan történik.
Ignácz István, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(KEK KH) elnöke szerint a felhasználóbarát
és biztonságos új okmány lehetőséget biztosít
az ügyek egyszerűbb, hatékonyabb, gyorsabb
intézésére.

LAKÁSVÉDELMI
AKCIÓTERV
tisztelt
újbudai nyugdíjasok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Újbuda
Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. a nagy érdeklődésre való tekintettel A KÉSZLET EREJÉIG INGYENESEN OSZT KI AJTÓÉKEKET ÉS
BELÉPÉSJELZŐ RIASZTÓKÉSZÜLÉKEKET
a lent olvasható helyszínen és időpontban.

Az eszközök kiosztásának
időpontja és helyszíne:

elektromos ajtóék
belépésjelző
riasztókészülék

2016. JANUÁR 26.
KEDD 14:00
Kelenvölgyi Közösségi Ház (1116 Budapest, Kardhegy utca 2.)
Az eszközök átvételéhez szükséges, a helyszínen bemutatandó dokumentumok:
• Újbuda 60+ kedvezménykártya, vagy nyugdíjszelvény, és lakcímkártya
A RENDEZVÉNYEN RÉSZT VESZNEK: Csernus László és Wendlerné Dr. Pirigyi Katalin • önkormányzati képviselők

ELEKTROMOS ajtóék

A január 4-étől igényelhető új személyi igazolvány iránt már az első héten élénk volt a
kereslet, öt nap alatt mintegy 40 ezren éltek
a lehetőséggel, 6900-an érvényes igazolványt
cseréltek újra. Az igazolványok 94 százaléka
chippel ellátott (a 65 év felettiek e nélkül is
kérhetik), 70 százalékuk tartalmaz ujjlenyomatot, 19 százalékuk pedig elektronikus aláírást is.
Leolvashatók róla a jelenlegi személyi igazolvány adatai, a chip pedig nyilvántartja a
személyazonosító adatokat, az ujjlenyomatot
(ezt 12 éven aluliak nem kérhetik), az elektronikus aláírás szükséges adatokat, továbbá

a társadalombiztosítási és az adóazonosítási
jelet. Bővíthető további, a közigazgatási ügyintézéshez szükséges adatokkal.
Az okmányt 16 biztonsági elemmel védik,
többek között Braille-írás, transzparens hologram, biztonsági alnyomat, változó lézerkép,
lézergravírozott okmányszám, metallizált hologram, optikailag változó tulajdonságú ábra
és kétdimenziós vonalkód (QR-kód). Az új
személyi érvényességi ideje a korábbi 10 he-

BELÉPÉSJELZŐ riasztókészülék

Az új típusú, e-személyazonosító
igazolvány elektronikus aláírásra is
használható, ellátja a taj-kártya, valamint az adókártya funkcióit is. Az elkészülés ideje nyolc nap, és igényelhető
hozzá ujjlenyomat-tárolás is.

Az elektromos ajtóék egy ajtó alá helyezhető szerkezet, amely megakadályozza az
ajtó kinyitását. Amennyiben illetéktelenek megpróbálják kinyitni az ajtót, a szerkezet
hangjelzést ad a lakásban tartózkodó(k)nak. A biztonsági elektromos ajtóék használata egyszerű, segítségével megelőzhető a lakásokat érő támadás.

A belépésjelző riasztókészülék egy olyan, ajtóra vagy ablakra néhány másodperc
alatt felhelyezhető biztonsági berendezés, amely az ajtó/ablak kinyitásakor erős
hangjelzést ad, elriasztva a behatolót, és figyelmeztetve az ingatlanban tartózkodókat
vagy a szomszédokat. A riasztóberendezés 3 db gombelemmel működik, egyszerűen
felragasztható az ablak- vagy ajtókeretre.
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Ezerarcú január
Elkezdődött a farsangi szezon, közeleg a Magyar
Kultúra Napja, minderre pedig az újbudai kulturális
intézmények is reagálnak.
2016 januárjában az Albertfalvi Közösségi Házba költözik az
1994-ben alakult Etele Helytörténeti Kör, új programcsomagot kínálva a ház látogatóinak. Az új kiállítótérben továbbra
is megtekinthető lesz a Karinthy Frigyesnek emléket állító en-

Farsangi népszokások
A vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos
nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tartó farsangi időszak a szórakozásról szól, több száz esztendeje az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes
felvonulások jellemzik. Az egyház az ördögök ünnepének tartotta, ezért tiltotta, de a kicsapongásokat
gyakran a világi hatóságok sem nézték jó szemmel.
A farsang ugyanakkor a tavaszvárás ősi örömünnepe
is, a lakomázók, jelmezes felvonulók a természet bőségét és sokszínűségét kívánják előidézni.
A magyar szokások a középkorban honosodtak meg,
amelynek három utolsó napjához kapcsolódott a legtöbb hagyomány: farsangvasárnaphoz, farsanghétfőhöz és húshagyókeddhez – utóbbi már a böjti étkezés
kezdetét jelzi.
A tavaszi szervezet nagytakarításat megelőzően
azonban jellemzően az ünnephez kapcsolódó fánkból
fogy a legtöbb. A süteménynek mágikus erőt tulajdonítottak, a Szerémségben azért sütötték, hogy a vihar
ne vigye el a háztetőt. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor
a rétes, amely ha jól nyúlik, a Bács megyei Topolyán
szerencsét hoz. A jelmezes bálokon feltűnő maskarák
az utóbbi években egyre modernebbekké váltak. Míg
az 1980-as években a saját készítésű maszkák voltak
jellemzőek, mostanra gombamód szaporodtak el a
díszletkölcsönzők. Húsz évvel ezelőtt az iskolákban
és óvodákban a gyerekek bohóc-, szakács-, Piroska-,
boszorkány-, tündér-, varázsló-, cowboy- és orvosjelmezben pompáztak. Napjainkban a Superman, a

teriőr, melynek legértékesebb eleme Karinthy Frigyes íróasztala
és fotelje. Szintén látogatható lesz a magyar autógyártás atyját,
Csonka Jánost bemutató tárlat: Csonka János személyes tárgyai,
mérőeszközei, valamint egy levélhordó postás tricikli a Haris
testvérek magángyűjteményéből származnak.
Január 4-étől már látható az Albertfalvi Közösségi Házban a
gyűjtemény történetét bemutató minitárlat. Majd január 22-én – a
Magyar Kultúra Napján – adják át a közönségnek az új kiállítótePókember, a Mikiegér, a Macskanő, illetve a mobiltelefonra emlékeztető ruhák a népszerűek.

Jelmezkészítés Kelenvölgyön
A farsangi mulatságok alkalmából házi jelmezeket
és álarcokat készíthetnek az érdeklődők az újbudai
Kelenvölgyi Közösségi Házban február 6-án, szombaton. A Magyar Népművelők Egyesületének rendezvénye 15 és 18 óra között látogatható, kicsiket és
nagyokat egyaránt várnak a szervezők. A Kultúrházak
éjjel-nappal akció fő célja a művelődési házak és terek, a közösségi művelődés népszerűsítése. A belépő
500 forint, befizetésével nemcsak jelmezeket készíthetnek a látogatók, hanem Kovácsovics Fruzsina
koncertjét is meghallgathatják.

Rockabilly őrmezőn
A lendületesebb programra vágyóknak szól a Rockabilly Farsang, amelynek részeként jampiknak és jampipiknek beöltözött vendégeket várnak az Őrmezei
Közösségi Házban február 5-én. Az 1200 forintos jegy
a Tom White & the Mad Circus 19 órakor kezdődő
koncertjére szól, ahol Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry
Lee Lewis, Johnny Cash, valamint jelenkori helytartója, Brian Setzer által képviselt műfajra táncolhatnak a
résztvevők. A különleges zene receptje: nem mindennapi előadásmód, cirkuszi akrobatákat idéző színpadi
mozgás. A ritmikus lüktetésnek köszönhetően a rockabilly abszolút kortalan – a jelmez pedig nem kötelező.
(T. K.)

ret, és a Kályha galériában megnyitják a Gellért-hegy történetét
bemutató időszaki tárlatukat, amely a kelta kortól kezdve a 20.
századig követi nyomon a hegyhez köthető legendákat és valós
eseményeket. Január 26-án pedig, a kiállításhoz kapcsolódóan,
egy izgalmas előadásban ismerhetjük meg a Sziklatemplom és a
pálos kolostor históriáját.
A Magyar Kultúra Napját zenés irodalmi összeállítással ünnepli a Gazdagréti Közösségi Ház – hol komolyabb, hol kön�nyedebb stílusban idézve a magyar irodalom gyöngyszemeiből.
Népballadák, vidám székely balladák, virágénekek, novellák,
megzenésített versek hallhatók majd Andresz Kati színművésznő
és Czipott Géza előadóművész, zeneszerző tolmácsolásában.
A mintegy 60 perces irodalmi műsorban elhangzanak – a teljesség igénye nélkül – Kisfaludy Károly, Móra Ferenc, József Attila, Romhányi József művei is.
A Gazdagréti Közösségi Ház szeretettel várja az irodalom- és
kultúrakedvelőket, január 22-én, 16.30-kor, hogy egy forró tea
mellett elmerüljenek a magyar nyelv és irodalom szépségeiben.
Szintén január 22-én nyílik meg Szendi Szűcs István képzőművész kiállítása a Kelenvölgyi Közösségi Házban. Különös fantáziavilágra nyit ablakot a keramikusként indult szombathelyi
művész, aki fúr-farag, fest, fotózik és a képalkotáshoz a számítógépet is felhasználva, saját munkáit újra meg újra átértelmezve villantja fel édes-bús mesevilágának szeleteit. A most nyíló
tárlat az újrahasznosított faanyagra készült alkotásait mutatja be.
A vibráló képek élénk színei és tárgyai gyerekkorunk kedvenc
idoljait, játékait is megidézik. Szendi Szűcs István fára festett
szürreális világában könnyedén kalandozhatunk, mindegyik kép
minden részletében új felfedezést ígér.
Egy nappal később az Őrmezei Közösségi Ház vár mindenkit fergetegesnek ígérkező farsangi bállal. A 19 órakor kezdődő
programon az 1962-es „Ki Mit Tud” ének kategóriájának győztese felelős a hangulatért. Bakacsi Béla még a nagy generáció
idejében robbant be a hazai popszakmába, a Bizony így van ez,
szívem című slágerét máig is sokan dúdolják, nem csak a farsangi szezonban. Most viszont nem énekesként lesz jelen. Ő lesz az
est lemezlovasa, azaz DJ-je, és mindent megtesz a jó hangulatért.
Fenyő Miklós és a Hungária, az R-Go, a V’Moto-Rock, az Illés,
Koncz Zsuzsa, Komár, az LGT, illetve Zorán dalai biztosan felcsendülnek majd az őrmezői nosztalgiaesten.
(K. A.)

tek 19 óra

2016. február 5. pén

TORMA ÉVA
Szeretettel meghívjuk 2016. január 26-án, kedden a KARINTHY SZALONBA
TORMA ÉVA kiállításának megnyitójára, melyet
Tasnádi József képzőművész nyit meg 18 órakor.

Kiállított munkáim a Földközi-tenger egy apró kis szigetén készültek, két egymást követő évben.
Egy videó és egy fotósorozat egy személyes, intimebb történetről szól, míg egy másik
fotósorozaton egy globálisabb kérdést érintő installáció dokumentációi láthatók.
Mint esetemben oly sokszor, munkáim alapvetően most is az emberi kapcsolatokról szólnak…
Torma Éva
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KÖZÖSSÉGI HÁZ

Cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 8.
Tel.: +361 / 309-0007, 310-0644
web: www.ujbuda.hu

A kiállítás február 26-ig látható.
Cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
Nyitva: hétköznap 11–18 óráig

GPS: 47°27’48.7”N 19°00’59.1”E
BKK: M4 metró (Kelenföld vasútállomás M): az őrmezei „C” kijárattól gyalogosan 1 perc!
Busz 8, 40, 58, 87, 88, 101, 103, 141, 172, 173, 187, 188E, 250, 251, 253, 272
Villamos 19, 49
Etele térről az aluljárón keresztül az őrmezei „C” kijáraton át.

A kiállítást a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Bácskai Juli • Magyar Attila • Szegvári Katalin • Verebes István • Dr. Tóth Zoltán
• Rónay Dóra • Heltai András • Madár Tamás • Endrei Judit • Ámon Henriette •
Carla Galli • Buza Sándor • Lerch István • Katona Klári • Galkó Balázs • Bosznai
Tibor • Gáspár Sarolta • Farkas Gábor • Fodor János • Komlósi Gábor • Tihanyi
Attila • Faragó András • Vida Péter • Dömsödi Gábor • Bede Róbert • Náray
Tamás • Kovalik András • II. Lengyelfi Miklós • Dandó Zoltán • Lusztigh Mária •
Hajdú Steve • Marton Éva • Seres Antal • Simkó János • Horváth Attila • Pártai
Lucia • Dr. Gyarmati Andrea • Varjú Tamás • Szilágyi János • Nagy Ibolya • Gulyás
Erika • Seres Tamás • Generál Péter • Szabó Gabi • Kormos Anett • Pataki Katalin
• Auth Csilla • Dr. Csernus Imre • Tóth Vera • Forgács Gábor • Bach Szilvia • Ombodi

A nokért szól.

radio_bezs_280x49_v4.indd 1

A nap 24 órájában.

www.radiobezs.hu
2015.09.28. 7:57:29
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Hat nő
a gőzben

Forrás: google.com

Hat nő… Hat különböző jellem, hat különböző
társadalmi helyzet. Két dologban azonban közös a sorsuk: mindannyian magánéleti válsággal küzdenek, és mindannyian imádnak gőzbe
járni. Itt megértésre, lelki támaszra, barátokra
lelnek. Az angol írónő a „GŐZ” hölgyein keresztül az örök női problémákat mutatja be, természetesen sok humorral, öniróniával, némi
pikantériával, mégis lélekmelegítő stílusban.
Ahogy mondani szokás, nem is tudjuk, hogy
sírjunk vagy nevessünk! Reményeink szerint
nézőink mindkettőből bőven részesülnek.

Nell Dunn, Gőzben

színmű két részben.
Fordította: Bart István
SZEREPLŐK: Egri Kati, Balázs Andrea,
Pásztor Erzsi, Murányi Tünde, Erdős Borcsa,
Balázsovits Edit, Szegezdi Róbert
Díszlet: Bátonyi György. Jelmez: Rományi
Nóra. A rendező munkatársa: Kiss Péter.
Produkciós vezető: Ridzi Gábor.
Művészeti igazgató: Karinthy Márton.
RENDEZŐ: KORCSMÁROS GYÖRGY
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Ismét a legrangosabb
világzenei toplistán
egy Fonó-kiadvány
Januárban a Buda Folk Band Fonó gondozásában megjelent, Saját
gyűjtés című albuma került a World Music Charts (WMCE), a világ
legrangosabb világzenei listájába. A zenekar egyből a 13. helyen áll
24 ország 50 világzenei rádiós szakemberének szavazata alapján.
Októberben a WOMEX-en, a Budapesten tartott világzenei expón mutatta be harmadik önálló lemezét a Buda
Folk Band. A zenekar korábban is
felkerült a toplistára és fesztiválmeghívásaikkal
beírták magukat
a nemzetközi világzenei elitbe.
A Fonó gondozásában megjelent Saját gyűjtés című albuma
igen erős nemzetközi mezőnyben került a világ
legrangosabb világzenei toplistájának, a World
Music Chartsnak
(WMCE)
legjobbjai közé, a
13. helyre. A listát 24 ország 50 világzenei rádiós szakemberének szavazata
alapján állítják össze és teszik közzé
minden hónapban. Januárban más magyar album nem került fel a listára.
Az elmúlt években sikerrel szerepel
ezen a listán Lajkó Félix Mező című
lemeze (Fonó), a Karaván Família
albuma (Fonó), a Buda Folk Band
Magyar világi népzene című albuma
(Fonó), Herczku Ágnes Bandázom
(Fonó), Romano Drom colors (Fonó),
a Zűrös Banda első lemeze (Fonó)
és más kiadóktól a Söndörgő és a
Romengo lemezei.

„A népzene természete magában hordozza az állandó változást és az egyéni önkifejezést. Mi, magyarok az első
hangrögzítő eszközök megjelenésé-

ignite

a war against you
dupla lemezbemutató koncert

től kezdve élen járunk saját népzenei
hagyományunk gyűjtésében. Ahhoz,
hogy jobban tudjunk tájékozódni benne, elengedhetetlen a még élő paraszti
közösségek megismerése. Amikor az
eredeti, falun játszott népzene hangfelvételek, gyűjtések formájában városi környezetbe kerül, megteremti
saját maga fennmaradását, és új zenei
gondolatokat ébreszt. Ezen a lemezen
is ilyen dalokat, a paraszti kultúra emlékeiből a magunk stílusában értelmezett saját gyűjtésünket szeretnénk
megosztani” – áll a Saját gyűjtés című
(Újbuda)
lemez borítóján.

Tíz év után új albummal, és egy Európa turnéval tér vissza a
kaliforniai hardcorepunk rock banda, a Téglás Zoli vezette Ignite.
A legutóbbi 2006-os Our Darkest Day című lemez után 2016 január 8-án
napvilágot lát a Century Media kiadásában a „A War Against You”,
című album, rajta 17 punkrock felvétellel, köztük a korábban
demóváltozatban már a netre kikerült „Falu” című dallal,
amit a rajongók már az „új Place Called Home”-ként tartanak
számon.
Zoliék a januári Európa turnét egy dupla budapesti
koncerttel zárják, aminek a főváros legnagyobb rock klubja,
a Barba Negra Music Club ad helyet.
„ Idén Januárban sokan lemaradtak a pesti koncertekről,
mert hamar elfogytak a jegyek. Most mindkét koncert a Barba
Negrában lesz, hogy
ho biztosan beférjen mindenki, aki látni akar
minket”-mondta el a koncerttel kapcsolatban Téglás Zoli, az Ignite
magyar/ amerikai frontembere, aki igazi zúzást ígér
mindkét estére.
január 28-29. ignite - a war against you dupla lemezbemutató koncert
január 30. ismerős arcok // jótékonysági koncert
január 31. lemmy emlékest

játék
hány számot tartalmaz az ignite új lemeze, az “a war against you”?
a. 12

b. 13

c. 14

válaszát küldje a jatek@barbanegra.hu címre és nyerjen páros belépőt

Reális áRak,
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e-mail: hjalpkft@gmail.com
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Újrainduló foglalkozások az Újbudai Tematikus okoseszközés számítógépes tanfolyamok
Szenior Programközpontban
2016-ban is folytatódnak népszerű
programjaink az Újbudai Szenior Programközpontban (1117 Bp., Bölcső u. 3.,
tel.: 372-4636).
A sikeresen lezárult 60+ tanfolyamok is bizonyítják, hogy továbbra is népszerűek a 60
év felettiek körében a német és angol nyelvi
tanfolyamok. A két nyelv kedvelői ingyenes
társalgási klubokban tanulhatnak és tarthatják
szinten tudásukat heti rendszerességgel az Újbudai Szenior Programközpontban. A foglalkozások alkalmanként más-más témára, gyakorlati szituációra térnek ki. A csoportokba
azon érdeklődőket várjuk, akiknek tudása legalább középhaladó, társalgási szintű. Az angol
nyelvű klub minden kedden
12.30-tól; a német nyelvű klub
január 27-étől, minden szerdán 9.30-tól folytatódik.
Az ember és a természet
közötti összhang megvalósításával foglalkozó fengsuj nem
ismeretlen azok számára, akik
korábban részt vettek Kunczly
Judit népszerű előadásain.
klubfoglalkozások folytatódnak idén is, melyek során közös ötletekkel, konkrét gyakorlati
tanácsokkal segítséget és választ kaphatnak a
hallgatók a színek alkalmazásával kapcsolatos
kérdésekre, mint például milyen térhatásokat
érhetünk el a színek használatával, vagy hogyan befolyásolják a színek a közérzetünket.
Az előadás soron következő időpontjai:
• 2016. január 26. 10.00 óra;
• 2016. február 9. 10.00 óra; 2016. február 23.
10.00 óra;
• 2016. március 8. 10.00 óra; 2016. március
22. 10.00 óra.
Az Újbudai Szenior Programközpontban ingyenes, az egészséges táplálkozással kapcsolatos személyre szabott dietetikai tanácsadáson vehet részt minden 60 év feletti, újbudai

lakos, aki szeretné egészségesebbé tenni táplálkozási szokásait. A szakember 2016. január
27-étől, kéthetente szerdán 13.30–15.30 között
várja az érdeklődőket. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni telefonon a
06/1/372-4636-os számon vagy személyesen
az Újbudai Szenior Programközpontban lehet
minden hétköznap 8–14 óra között.
A hahota jóga minden hétfőn 9.05 órától várja azokat az időskorúakat az Újbudai Szenior
Programközpontban, akik egy hétindító kacagásra vágynak. A foglalkozás mesterségesen,
spontán nevetést kiváltó gyakorlatokra épülő,
egyfajta „edzés”. Az öngerjesztett nevetés hamar átalakul őszinte, természetes kacagássá,
főleg, ha az társaságban történik, így pozitív
hatásait azonnal érezheti magán a résztvevő. A hahota jóga
egy kellemes és kiváló módszer a stressz negatív hatásainak és a betegségek megelőzésére.
A hagyományos kínai gyógyászat elvein alapuló 3-1-2
meridiántorna energetizáló,
gyógyító és betegségmegelőző hatású gyakorlatsorozat. A 20 perces
mozgássor gyakorlatai egyszerűek, gyorsan
tanulhatók, és otthon is könnyen elvégezhetők. A torna kiegészül légzésgyakorlatokkal
és szemtornával is. Ez a mozgásforma a kiváló
orvos-természetgyógyász, dr. Eőry Ajándok
segítségével került Magyarországra, néhány
éve már Újbudán is gyakorolják az időskorúak, népszerű torna az Újbuda 60+ Program
programpalettáján. Az Újbudai Szenior Programközpontban minden hétfőn és pénteken
10.00 és 11.00 órától, szerdánként pedig 11.00
órától indulnak csoportok.
A relaxációs tanfolyamok és mentálhigiénés
foglalkozások indulásáról februártól érdeklődhetnek az Újbudai Szenior Programközpontban.

programajánló
Ajánló az Újbuda
60+ közel 270 havi
programjából
2016. január 22., péntek 17.00 A Magyar
Kultúra Napján az Etele Helytörténeti
Gyűjtemény ünnepi átadása. „A Gellérthegy története” – időszaki kiállítás-megnyitó.
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (XI.,
Gyékényes u. 45.); további információ: 204-6788
2016. január 22., péntek 18.00
A Magyar Kultúra Napja, az őrmezői
Civil Alkotó Közösség közös kiállításának
megnyitója
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (XI., Cirmos u.
8.); ingyenes; további információ: 309-0007
2016. január 22., péntek 18.00
Kiállítás-megnyitó – Szendi Szűcs István
képzőművész filmvetítéssel egybekötött
tárlatának megnyitója
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (XI.,
Kardhegy u. 2.); ingyenes; további információ:
424-5363
2016. január 24., vasárnap 9.00
60+ természetjárás: Budai-hegység –
„Út az egészséghez” (5 km, 200 m)
Találkozó: Széll Kálmán tér, 129-es busz; további
információ: Sepsey Katalin (Műanyag SC),
06/70/241-1493
2016. január 25., hétfő 16.00–18.00
Filmvetítés A varázslat földje: Ausztriától a
titokzatos Keletig. Helyszín: USZOSZ Gazdagréti
Idősek Klubja (XI., Gazdagréti tér 1.); ingyenes;
további információ: Valentin Ferencné 60+
Program önkéntes, 06/30/831-8102
2016. január 26., kedd 10.00–11.30
60+ fengsuj klubfoglalkozás
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont (XI.,
Bölcső u. 3.); ingyenes; a foglalkozást tartja:

További programok és információ:

Újbudai Szenior
Programközpont
Cím: 1117 Budapest,
Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás:
hétköznap 8–14 óra között
Web:
idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

Kunczly Judit 60+ Program önkéntes; további
információ: minden hétköznap
8.00–14.00 óra között a 372-4636 telefonszámon
2016. január 26., kedd 14.00–17.00
„Mozgásban” – Kéri Juli kiállításának
megnyitása.
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont
(XI., Bölcső u. 3.); ingyenes; további információ:
Újbuda 60+ Médiaműhely Fotósok (Áment Zsóka
60+ Program önkéntes), 351-4276
2016. január 26., kedd 18.00
A Gellért-hegyi Sziklatemplom – helytörténeti
előadás Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház
(XI., Gyékényes u. 45); ingyenes; további
információ: 204-6788
2016. január 29., péntek 9.30
Magyar Tudományos Akadémia megtekintése
(előzetes jelentkezés szükséges!) Találkozás:
Széchenyi tér, az épület előtt; belépődíj: 500 Ft;
jelentkezés és további információ: Bán Andrásné
(CAOLA), 06/70/388-9463
Február 3., szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Városmajor, fogaskerekű
végállomás. Túravezető: Kremser Ferenc
(Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Budai-hegység Túra az időjárás függvényében
Találkozó: 9.20, Széll Kálmán tér, 6-os vill. mh.
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi
Szilvia (TvTE) (30)340-3490 és 316-7423
Február 7., vasárnap
1. Budai-hegység
Nagykovácsi–Vöröspocsolyás hát–Szépjuhászné–
Zugliget. Táv: 16 km. Találkozó: 7.20, Széll
Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető: Kremser
Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Budai-hegység
Nagykovácsi–Kopasz erdő–Katonasírok–
Budakeszi. Táv: 11 km, szint: 250 m
Találkozó: 8.15, 63-as busz (hűvösvölgyi végáll.)
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Kiss Robin
(Műanyag SC) (30)978-7739
3. Budai-hegység
Túra az időjárás függvényében. Találkozó:
9.20, Széll Kálmán tér, 6-os vill. mh. Előzetes
jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi Szilvia
(TvTE) (30)340-3490 és 316-7423
Február 10., szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.30, Városmajor, fogaskerekű
végállomás. Túravezető: Kremser Ferenc
(Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Budai-hegység
Túra az időjárás függvényében. Találkozó:
9.20, Széll Kálmán tér, 6-os vill. mh. Előzetes
jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi Szilvia
(TvTE) (30)3403490 és 316-7423

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a
különböző okoseszközök és közösségi felületek, így az időskorúak körében is megnőtt az
igény arra, hogy ők is magabiztosabb
felhasználói lehessenek azoknak. A
felmerülő igények teljesítésére az Újbuda 60+ Program tavaly elkezdte és
idén is folytatja az Android rendszerrel
és alapalkalmazásokkal, a Viber csevegőalkalmazással, Facebookkal, valamint a Google szolgáltatásaival kapcsolatos tanfolyamok szervezését az Újbudai
Szenior Programközpontban.
Az új kurzusok esetében is előzetes jelentkezéshez kötött a részvétel, a tanfolyamokra
2016. január 25–29. között lehet jelentkezni.
A jelentkezéshez kérjük, hozza el Újbuda
60+ Kedvezménykártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját is.
A tanfolyamok az alábbi időpontokban
zajlanak:
Android operációs rendszer alapjai (6 alkalmas tanfolyam):
1. csoport: 2016. február 1-jétől minden hétfőn
12.30–13.30 között
2. csoport: 2016. február 1-jétől minden hétfőn
14.00–15.00 között
Hasznos alkalmazások Androidos okoseszközre (pl. Play áruház, Chrome böngésző,
menetrendes, időjárás-előrejelző alkalmazások használata) (6 alkalmas tanfolyam):
2016. február 1-jétől minden hétfőn 15.30–
16.30 között

Viber csevegőalkalmazás (5 alkalmas tanfolyam):
1. csoport: 2016. február 2-ától minden kedden 14.00–15.00 között
2. csoport: 2016. február 2-ától minden kedden 15.30–16.30 között
Facebook (6 alkalmas tanfolyam):
1. csoport: 2016. február 3-ától minden szerdán 11.00–12.00 között
2. csoport: 2016. február 3-ától minden szerdán 12.30–13.30 között
Google szolgáltatásai (pl. Kereső, Gmail,
Térkép, YouTube használata) (7 alkalmas tanfolyam):
2016. február 3-ától minden szerdán 14.00–
15.00 között.
A tanfolyam díja 500 Ft, csekken történő
befizetéssel. Egy jelentkező csak egy tanfolyamon vehet részt a korlátozott csoportlétszám
miatt.
A kurzusok további részleteiről feltétlen érdeklődjön a programközpont munkatársainál.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pilates, intimtorna
Újbuda Önkormányzatának támogatásával
Az egészség megőrzése,
illetve mozgásszervi,
nőgyógyászati, urológiai,
proktológiai, pszichés,
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. Különösen ajánlott hát- és derékfájás esetén.
Intimtorna, mert a medencefenék izomzatát erősíti.

Különösen ajánlott ezen izmok gyengesége, az alhasi
szervek védelmében.
Foglalkozások helye:
1. Gazdagréti Közösségi
Ház (XI., Törökugrató u.
9.). Tel.: 246-5253
2016. február 3-ától, szerdánként 12.00–13.00 óráig
2. Albertfalvi Közösségi
Ház (XI., Gyékényes u.
45–47.). Tel.: 204-6788
2016. február 4-étől, csütörtökönként 9.00–10.00 óráig.
Jelentkezés: 2016. január
25–29. között a tanfolyamok

Gerinctorna fiziológiás labdán
kezdő tanfolyamok
HELYSZÍN: Széchenyi István Gimnázium
Új helyszínen: XI., Egry József u. 3–11.
IDŐPONTJA:
2016. február 3-ától, szerdánként 16.00–
17.00 óráig
Jelentkezni lehet: 2016. január 25–29. között
10.00–13.00 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*. Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető igénybe annak, aki még nem vett
részt a tanfolyamon!

Kezdő zumbatanfolyam indul
Helye: Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugrató u. 9.)
Ideje: 2016. február 5-én, pénteken 11.00 órai kezdettel
Jelentkezés: 2016. január 25–
29. között 9.00–16.00 óráig a
helyszínen!
A tornakurzus díja/fő:
5000 Ft/10 alkalom
60+ Kedvezménykártyával: 1.000 Ft/10 alkalom*
A tanfolyam vezetője:
Ferencz Szilvia
*A kedvezményes díj
csak az első beiratkozáskor vehető igénybe
annak, aki még nem vett
részt zumbatanfolyamon!

helyszínén 10.00–18.00 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: Kutasi Viktória Andrea
*A kedvezményes díj csak
az első beiratkozáskor vehető
igénybe annak, aki még nem
vett részt a tanfolyamon!

60+ konditorna kezdő
tanfolyamok Újbuda
Önkormányzatának támogatásával
1. TIT (XI., Zsombolya u. 6. fszt.)
Beiratkozás: Újbudai Szenior Központ!
2016. február 1-jétől, hétfőnként 15.00–16.00 óráig
2. Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u. 45–47.). Tel.: 204-6788 2016. február
2-ától, keddenként 15.00–16.00 óráig
3. Újbudai Szenior Központ (XI., Bölcső u.
3.). Tel.: 372-4636. 2016. február 4-étől, csütörtökönként 16.00–17.00 óráig
Jelentkezési határidő: 2016. január 25–29.
között a helyszíneken 10.00–13.00 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!

Rejtvényfejtőklub
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtőklub foglalkozásainak időpontja:
• 2016. február 1-jén, hétfőn 15.30 órakor
• 2016. március 7-én, hétfőn 15.30 órakor
• 2016. április 4-én, hétfőn 15.30 órakor
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai rejtvények megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a
résztvevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni gyakorlásra a feladványok megfejtéséhez,
ezenfelül rejtvények elkészítésében is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
Helye: Polgármesteri Hivatal külön helyiségében (XI., Zsombolya u. 5., alagsor 1.)

mozaik

2016. január 20.

fogadóÓrák

keresztrejtvény
Évkezdetre
Vízszintes: 1. Év eleji köszöntés (B, K, Z, Ő, K). 13.
Azonos betűk. 14. Alföldi állóvíz. 15. Határozó szó. 16. A
fényérzékenység egysége az
USA-ban. 18. Európai vulkán. 19. Mohamedán pap.
20. Szentpétervár folyója. 22.
Alig egynemű betűi. 23. Pan
társa. 24. Téli sporteszköz.
25. Lágy PVC németből átvett szóval. 27. Az ég kékje.
28. Magyar televízió, röv. 29.
Fordított hónap rövidítés. 30.
Női becenév. 31. Szándékozá.
33. Kettős betű. 35. Színpadon megjelenő. 38. Algériai
kikötőváros. 39. Szakszervezeti Bizottság, röv. 41. Iható
folyadék készítésére alkalmas granulátum. 43. Szlovák
helyeslés. 44. Ábel testvére a
Bibliában. 46. Engedékenység által rosszul szoktat. 48.
Davis Kupa, röv. 49. Teljesen
beterít. 51. Félig tüntet! 52.
Paripa része! 55. Nóta. 56.
Egyenlő, idegen eredetű szóval. 58. Japán miniszterelnök
1927–1929 között (Giicsi). 60. Vándor Sándor. 61. Gabonát betakarít.
62. Rókakölyök. 63. Franz Kafka regénye (2 szó). 64. Német női név.
65. Sapka ellenzője. 67. Palics páratlan betűi. 68. Görög és francia eredetű, ritka női név. 70. Nagy víztömeg. 72. Jelenleg.
Függőleges: 2. Evés hiánya okozta kellemetlen érzés. 3. Csokoládéfajta. 4. Német személyes névmás. 5. Patakon, folyón leereszt. 6. Becézett férfinév. 7. Baszk szeparatista szervezet. 8. Ételízesítő. 9. Orosz női
név. 10. Lendület. 11. Fordítva: sziget az Ír-tengerben. 12. Diplomáciai
Testület, röv. 13. Jó tanács a nem-szeretem feladatokhoz, első rész

(N, E, M, N, M). 17.
Francia elöljárószó:
-val, -vel. 19. Középen kitúr! 21. A héber
ábécé első betűje. 23.
Tisztálkodó szer. 24.
Lapos vízpart. 26.
Ebben az évben született. 27. A függ. 13.
folytatása. 28. A Máriából rövidült név.
30. Álomba ringat. 32.
A kiütés jele. 34. Vékony rostokból álló.
36. Litván és spanyol
gépkocsijelzés.
37.
ŐOP. 40. Deák …
Gyula, rockénekes.
42. … avis, ritka madár. 45. Tiltószó. 47.
… Turner, amerikai
énekesnő. 50. Nyilvánvalóan. 53. Olimpiai bajnok öklöző
(László). 54. Alföldi
város. 57. GAE. 58.
Hullámvonal alakú
írásjel. 59. Ruhaanyag. 61. Vél, gondol, régies szóval. 62.
Olasz gépkocsimárka. 64. Ruhadarab. 65. … Lanka, ázsiai ország. 66.
Komárom-Esztergom megyei falu. 69. Öreg egynemű betűi. 70. Dátumrag. 71. Tandori Dezső.
Beküldendő: vízsz. 1., függ. 13. és 27. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. A 25. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Mienk az arany, myrrha, tömjén, s a
nagy fájó gondolatok”. NYERTESE: Pethő Ferenc, 1116 Hadak útja.
Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.)
vehető át.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

A XI. KERÜLETI LMP 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.

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

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 06/70/434-7741.
Jogi tanácsadás (telefonos egyeztetés alapján). Megoldásközpontú pszichológiai
tanácsadás minden hónap első keddjén 14–17 óráig telefonos egyeztetés alapján,
dr. Szöllősi Ágnesnél: 06/20/979-3369. Képviselőink állandó fogadóórája: minden hónap első keddjén 17 órától. Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.
mszpujbuda.blog.hu Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

A XI. KERÜLETI KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között.
Január 26-án, kedden, 18 órakor ismét lesz Szellemi vitakör, ez alkalommal
folytatjuk Ferenc pápa „Áldott légy…” kezdetű enciklikájának elemzését. Szeretettel várunk minden téma iránt érdeklődőt.

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

A XI. KERÜLETI PM PROGRAMJAI
Villányi út 89. Tel.: 06/70/947-4091

A XI. KERÜLETI DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PROGRAMJAI
Újbudai Alapszervezet irodája: Karolina út 33/A. Nyitva tartás: hétfőn 9–13
óra, szerdán és pénteken 14–18 óra között várja az érdeklődőket.
Január 20-án 18 órától látogatható Besennyei Bence festőművész kiállítása
a Malom Galériában (Fehérvári út 88/C). A tárlatot Apor Eszter művészettörténész nyitja meg. A kiállítás február 18-áig hétköznap 16–18 óráig tekinthető meg. A tárlatot rendezte: Horváthné Fejes Ágnes galériaigazgató.

Lakás, ingatlan

Szolgáltatás

LAKÁSÁT a piaci legjobb áron saját részre elsősorban készpénzért megvásárolnám. Hívjon bizalommal. 06/20/9167-002.
77 IRODÁBÓL álló ingatlanhálózat segít Önnek értékesíteni
lakását vagy megtalálni álmai otthonát. XI., Kosztolányi D. tér
11. www.nkingatlan.com 06/70/681-4500.
ENERGETIKAI tanúsítvány 12 000 Ft. 06/30/336-3075.
ELADNÁ ingatlanját? Hívjon! Biztonságosan, leinformált vevőkörrel! Tel.: 06/20/294-5751.
ELADÓ IGÉNYES 4+1 fél szobás ikerház Budaörs elején közvetlenül a XI. ker. határánál. 59,9 millióért. Tel.: 06/20/4615842.

ÜVEGEZÉS! Ablak, ajtó, erkély, kirakat. Biztosításra is!
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós. 06/30/2664-666.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat azonnal! 228-6193, 06/30/9210-948.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357,
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU ablakok, ajtók javítása,
zárak cseréje, festése, szigetelése, hőszigetelő üvegezése garanciával, felmérés díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
KÖZÖS KÉPVISELET hozzáértően, olcsón, referenciával.
06/20/940-6622.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, gipszkartonozást, víz-, villany-, kőművesmunkát vállal. 06/20/998-2369.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-8245.
CSAP, SZIFON, WC-tartály, radiátor szerelése. 06/70/642-75-26.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.

MATEKTANÍTÁS szaktanárnál! 365-2969.
ANGOLTANÁR felzárkóztat, nyelvvizsgához felkészít a Móricznál. 3862-382, 06/20/546-8963.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.

Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021,
06/20/934-4664.
VILLANYSZERELÉS hétvégén is. 06/30/724-1512.

Lakásszerviz
REDŐNYÖS MUNKÁK, készítés, javítás, gurtnicsere, megbízhatóság, elfogadható ár. 06/30/212-9919.

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/85-72-653.

Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
PEDIKŰRÖS házhoz megy. Nyugdíjas kedvezmény.
06/20/806-7783.

Régiség
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út
16., 06/1/266-4154, nyitva: H–SZ: 10–17, Cs: 10–19.
ARANY, ékszer felvásárlása, Berta Zsófia. 06/70/942-2900.
BOROSTYÁN – arany és ezüst folyamatos felvásárlása.
Herendi-, Zsolnay- és márkás svájci kar- és zsebórák. Hiszem,
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője. Bízzon bennem!
06/1/209-4245. 1117 Bp., Körösy József utca 7–9., Fehérvári
úti Vásárcsarnok fszt., Virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet) H–P:
10.00–17.00.

MINDENNEMŰ régiséget vásárolok díjtalan kiszállással.
Bútort, festményt, porcelánt, kerámiát, bronz- és fémtárgyakat,
csillárt, szőnyeget, bizsut, borostyánt, órákat, könyvet, kitüntetést, jelvényt. Képeslapot, háborús tárgyakat, bakelit hanglemezt, híradástechnikát, teljes hagyatékot. Lomtalanítás is kpért. Pintér Nikoletta 466-8321, 06/30/973-4949.

Gondozás
SZAKKÉPZETT gondozónő gondozást vállal. 06/20/4739399.

Állás
SZOBAFESTŐT, csempézőt felveszünk. 06/20/998-2369.
TELEFONOS asszisztenseket keresünk délutáni 6 órás munkakörbe. Telefonszám: +36/70/388-3684.
CSALÁDI INGATLAN XI. kerületi irodájába ingatlanreferenst keresünk. Betanulási idő alatt garantált fizetés! Fényképes
önéletrajzát az allas@csic.hu címre várjuk.
GDN INGATLANIRODA keres értékesítő kollégákat budapesti irodájába. Ingyenes képzés, magas jutalék, profi csapat, jó
hangulat! l.laki@gdn-ingatlan.hu +36/70/681-4500.

Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket,
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással.
06/30/742-4558.
MÉRNÖK, tanár, pap, orvos és ügyvéd könyvgyűjteményét
szívesen megvásároljuk. 40 év szakmai tapasztalat, korrekt vételár. antikva.hu 06/1/787-9282, 06/30/877-1460.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.
BEJÁRÓNŐ 800 Ft/h, 06/30/360-1738.

Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu
• Kiadja a KözPont Újbudai, Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. • Ügyvezető igazgató Hőnyi Gyula • Megjelenik 80 000 példányban
• Szerkesztők: Veres László, Kapin Viktória • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Horváth Lídia, Kelemen Angelika,
Tóth Kata • Hirdetés: Szobonya Tímea • Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László • Grafika és tördelés: K°J • Nyomdai előállítás: Pannon
Lapok Társasága Nyomdai Központ • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. • Az újságban megjelent
hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

impresszum

BARABÁS RICHÁRD (PM)
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091,
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP–DK) 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.: 30/966-2187
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 hó első keddjén 16.30–
18 óráig, KDNP-iroda, (Karinthy F. út 9.) Alpolgármesteri: minden hó második szerda 15–16.30 óráig.
Bejelentkezés módja személyesen vagy telefonon.
Újbuda Önkormányzata, Budapest, Zsombolyai út 4.
II. emelet 204. Pappné Mika Edit 3724-672 telefonszámon.
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.
Fogadóóra: időpont-egyeztetés alapján:
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. Telefonos bejelentkezés alapján:
06/20/200-0781, Zsombolyai u. 5.

apróhirdetés

Oktatás
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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. Telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, tel.: 70/902-18-39. Minden hó első
keddjén 16–18 óráig, Kelenvölgyi Közösségi Ház
(Kardhegy u. 2.), Weiner Leó Zeneiskola (Neszmélyi
u. 30.) minden hónap utolsó péntekén 17–18.30-ig.

Kerületi Okmányiroda
2015. november 2-ától az 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatt megnyílt
kormányablak az alábbi ügyfélfogadási
rend szerint fogadja az ügyfeleket:
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00
Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–15.00

közös
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Újévi lencse
kicsit másként

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.
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vendéglő

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.
+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com . www.vakvarju.com

Elkészítés:

Narancsosan sült kacsacomb
gránátalmás-mandulás
lencsesalátával
Hozzávalók 4 adagra:
Salátához:
• 10 dkg zöld lencse (lehet hagyományos is)
• 10 dkg tarhonya
• 1 db gránátalma kimagozva
• 5 dkg mazsola beáztatva
• 5 dkg szeletelt mandula megpirítva
• 1 csokor petrezselyem finomra aprítva
• 10–15 levél menta durvára aprítva
Salátaöntethez:
• 1 citrom leve
• 1 teáskanál gránátalmaszirup
• 1 kávéskanál őrölt római kömény
• 4 ek. olívaolaj
• só, bors

A lencsét puhára főzzük, ez zöld lencse esetén kb. 25 perc. A hagyományos lencsét előáztatás nélkül, lobogó vízben, erős lángon
15 percig előfőzzük, a vizet leöntjük, majd
új vízben kb. 45 perc alatt puhára főzzük.
A tarhonyát kevés zsiradékon megpirítjuk,
bő, sós vízben megfőzzük (mint a tésztát),
leszűrjük és kihűtjük. Kikeverjük a hozzávalókból a salátaöntetet. A lencsesaláta
összetevőit – a pirított mandula kivételével
– lazán összekeverjük az öntettel, és mintegy fél órán keresztül hagyjuk összeérni az
ízeket. A mandulát tálalás előtt szórjuk a
saláta tetejére.
A kacsacombokat sózzuk, borsozzuk,
forró serpenyőben bőrös felével kezdve
körbepirítjuk. A visszamaradt kacsazsírban megdinszteljük a hagymát. Amikor a
hagyma üvegesedni kezd, rátesszük a cukrot, és enyhén aranybarnára karamellizáljuk. Ekkor mehet bele az alaplé, a balzsamecet, a narancs kifacsart leve és a fűszerek.
Ha intenzívebb narancsos ízt szeretnénk,
reszeljünk hozzá a narancs héjából is. Forraljuk be mártás sűrűségűre.
A kész mártást öntsük egy tepsibe,
tegyük bele a kacsacombokat, majd süssük ropogósra (180 fokon kb. 45 perc).
A sütés után a tepsiben maradt mártást
egy evőkanál vajjal dúsítsuk, és tálaljuk
a kacsa mellé.

Nagy dobás
A Mini régóta próbálkozik azzal, hogy nagyobb
méretben is sikeres legyen. Az új Clubman elég jó
ahhoz, hogy ez végre összejöjjön.
Az 1959-es eredeti Miniből készültek tágasabb, praktikusabb
változatok is, noha ezeket kevesebben ismerik. Zárt áruszállító, kombi, sőt, pick-up is volt belőle, és nem csak viccből –
postások, futárok és mesteremberek is örömmel használták a
még mindig apró, de már észrevehető raktérrel bíró modelleket.
A Mini elegánsabb, szögletes orrkiképzésű Clubman változatából készült Estate is ilyen volt, bár az már inkább az életmódvásárlókat célozta, ahogyan a mai Mini is
teszi. Tehát van múltja a praktikus Mininek,
erre építve a cég az elmúlt években több olyan
vadhajtást is produkált, amivel elsősorban az
alapmodellből kinövő, esetleg már családban
gondolkodó vásárlókat akarták megtartani.
Ezek azonban nem sikerültek túl acélosra: az
első modern Clubman kombi nem volt sokkal
praktikusabb az alapváltozatnál, a Countryman SUV pedig nem lett valami csinos. Utóbbi azért tényleg fogott néhány vásárlót, még
az itthoni, erősen árérzékeny piacon is akad
belőle pár darab, de az igazi dobás talán most
jött el: a frissen bemutatott Clubman kombi
ugyanis új és igen népszerű osztályban viszi
harcba a Mini-pajzsot. Ez már nem egy apróság nyújtott tengelytávval, ez egy valódi, családdal is használható kompakt.
Szakítva a hagyományokkal a Clubman
most már nemcsak hosszabb, de szélesebb és
magasabb is, mint az alap Mini, ennek megfelelően érezhetően tágasabb. Elöl főleg széltében nőtt a tér, de feltűnő, hogy
hátul teljesen elfogadható helyet és hozzá valódi oldalajtót ad.
A csomagtérnél megtartották a családfára emlékeztető kétszárnyú ajtót, ennyi extravagancia talán kell is egy Minire, mögötte viszont már a praktikum az úr: 360 literes a raktér, melyet
üléshajtogatással bővíthetünk 1250 literre, és a sofőrön túl még
további fél tonnával elbír a gép. Nem is rossz egy ilyen kocsitól.
Vezetés közben persze inkább a márkától megszokott vagányságot keressük, ez szerencsére meg is van. A bemutatón a
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látta meg a napvilágot. Nyugodt, csendes baba, csak akkor hangoskodik, ha éhes. Sokat mosolyog, és egyre többet
gügyög.

Magyar konyha
élményekkel
Kacsacombhoz:
• 4 kacsacomb
• 2 közepes fej vöröshagyma
• 2 ek. cukor
• 1 ek. balzsamecet
• 1 nagyobb narancs
• 2 dl szárnyas alaplé
• fahéj, szegfűbors

Régi magyar hagyományok szerint a
szilveszter és az új év első napjának szokásai összefonódtak. Közös célja eredendően az, hogy a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét és
boldogságot varázsoljanak. Az év első
napján lencsét volt szokás enni, hogy
sok pénz érkezzen a házhoz. Ehhez társult még az is, hogy az éjfél elkongatása
után néhány szem lencsét tettek zsebre.
De a lencse nem csak az újév napján
ajánlott. Egyik nagyon hasznos anyaga
a fitinsav, amely kiváló antioxidáns. A
tejérzékenységben szenvedőknek különösen ajánlott, mert kiválóan pótolja
azokat az anyagokat, melyek a tejben
találhatók meg.
Íme Bukszár Tamás, a VakVarjú Vendéglő konyhafőnökének első idei receptje.
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jelenlegi legerősebb változatot, a 192 lóerős Cooper S-t vezettük, mely 8 fokozatú automataváltóval 7,1 másodperc alatt 100on van. Ha ez a szám nem lenne meggyőző, akkor elég megtiporni a gázpedált, és máris mehetünk masszőrhöz a megrándult
nyakizmokat helyrehozni. Bizony, a Mini nem viccel, a motor
nagyon bika lett, és a nagyobb testhez a futóművet olyan jól sikerült hozzáigazítani, hogy fikarcnyit sem lett kevésbé sportos.
Egy kicsit még jobban is éreztem magam ebben, mint az idei,
15-ös lapszámunkban próbált JCW-ben. Talán csak a rugózás
lett túl sprőd, de extrapénzért erre is van gyógyír, adaptív lengéscsillapító ugyanis kapható hozzá.

A Clubman jelenleg a 136 lóerős Cooper verzióval indul valamivel 7 millió felett, ami ugyan soknak tűnhet első hallásra,
ám a hazai cégautópiacon bőven forognak ennél érezhetően
drágább kocsik is. Így, hogy elég tágas már legalább egy kisgyerekes családnak, elég sportos a még mindig fiatal szülőknek
és nem is megfizethetetlen, szerintem sokaknak vonzó lehet.
Nem csupán azoknak, akik az alap Minivel ismerték és szerették meg a márkát, de akár olyanoknak is, akik eddig Volvo
V40-ben, Audi A3-ban, vagy ne adj isten 1-es BMW-ben gondolkodtak.

Fehérvári Dorinának
hívnak, 2015. július
6-án születtem, így
már több mint 6 hónapos vagyok. Anyukám nagyon szeret,
mindig össze-vissza
puszilgat, és akkor
sem haragszik rám,
ha egy este ötször kell
felkelnie
hozzám.
Csodálatos dolog hogy megszülettem, nincs más dolgom csak
sírok, eszek, alszok és nevetek, szóval én lettem az új családfő.

Magyar siker: Golden
Globe-díjat nyert a Saul fia
A Saul fia című film kapta a legjobb idegen nyelvű
filmnek járó Golden Globe-díjat. Nemes Jeles László
rendező munkája az első magyar alkotás, amely
elnyerte a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók
szervezetének (HFPA) elismerését.
Egy chilei, egy belga–francia–luxemburgi és egy finn–német–
észt filmet utasított maga mögé Nemes Jeles László Saul fia
című filmje, amely a legjobb idegen nyelvű filmnek járó elismerést kapta Los Angelesben a Golden Globe Gálán. A díjat
átvéve Nemes Jeles László köszönetet mondott a stábnak, a producereknek, a Magyar Nemzeti Filmalapnak és a film amerikai
forgalmazójának. – A holokauszt hosszú ideig absztrakció volt,
számomra azonban inkább egy emberi arc. Ne felejtsük el ezt
az arcot – fogalmazott.
Szabó István Oscar-díjas filmrendező szerint az egész magyar
filmszakma megítélésére kedvező hatással lesz, hogy Nemes Jeles László filmje Golden Globe-díjat kapott. Tapasztalatai szerint
az utóbbi időben csökkent a magyar filmek iránti érdeklődés, és
ami még nagyobb baj, hogy itthon is ez a helyzet. – Remélem, a
Saul fia sikere hatására a nézők visszaszoknak a mozikba, amikor magyar filmeket vetítenek – mondta. Szabó István kiemelte:
a Saul fia stílusán lehet látni azt a fajta technikai szabadságot,
amelyet az elektronika jelent a modern filmkészítésben.
Réz András filmesztéta szerint szinte tudatállapot-módosulást idéz elő a Saul fia. Úgy véli a most díjazott film mindenkire
másképp hat, furcsa, dermesztő elveszettség érzését kelti, de
nem azzal, amiről beszél, hanem azzal, ahogy beszél. Szavai
szerint egyedülálló a világon, ahogy a film beszél, nem lehet
elmenni mellette, elsodor. A díj jelentőségéről szólva kiemelte,
a legfontosabb, hogy ráirányítja a figyelmet valamire, ami igen
nehezen feldolgozható, a holokausztra.
Lapzártánkkor érkezett, hogy Oscar-díjra jelölte Nemes Jeles
László a „Saul fia” című filmjét a legjobb idegen nyelvű alkotások
között az amerikai filmakadémia. Magyar film eddig egy alkalommal, 1982-ben kapott Oscar-díjat ebben a kategóriában, Szabó
István Mephisto című drámája a mai napig az egyetlen Oscar-díjas magyar játékfilm. Legutóbb 1989-ben jelöltek magyar filmet
Oscar-díjra, Szabó István Hanussen című alkotását, ugyancsak a
legjobb idegen nyelvű filmek között.
(MTI/Újbuda)

