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misszió

Tisztelt Olvasók, Kedves Újbudaiak!

Jézus eljövetelével beköszönt a fény is. A téli 
napfordulót, december 21-ét megelőző hetek 
évezredek óta a sötétség és a hideg átmeneti 
győzelmére emlékeztették az embereket. Az 
északi félteke számos kultúrájában ünnepelték 
a várakozás napjait, azt, hogy újra felragyog a 
Nap, és a ború helyét a bizakodás öröme ve-
szi át. A keresztény közösségek adventkor nem 
csak a Megváltó születésére készülnek, emlé-
kezve a próféciákra, az angyali üdvözletre vagy 
a betlehemi csillagra. Hiszen a titokzatos égi jel 
is a fényt szimbolizálta a születés éjszakáján, 
és Őt, aki az emberiség bűneit magára vállalva 
fényként küzd majd meg a sötétséggel, hogy 
elhozza a reményt.

Az adventi időszak és a karácsony az elmúlt 
évtizedekben kétségkívül átalakult. A már no-
vember elején felvillanó karácsonyi fények, az 
ünnepi díszbe öltözött üzletek és a karácso-
nyi vásárok sokszor őrült forgataga inkább a 
nyüzsgés, mintsem a türelmes várakozás peri-
ódusára emlékeztetnek.

Közkeletű vélekedés – és talán igaz is –, hogy 
ma az emberek nagy része nem szeret és nem 
is igazán tud várakozni, nem ismeri a sóvárgás 
izgalmát, a beteljesedés boldogságát, ehelyett 
futva éli az életét. Egy azonban biztos: mind-
ezek ellenére a karácsony minden esztendő-
ben elhozza a megérkezés örömét. Nemcsak 
Jézus Krisztus érkezik meg ilyenkor, de ma-
gunk is megérkezünk otthonainkba, szerette-
ink körébe.

Újbuda szerencsére évről évre egyre többek-
nek jelenti ezt az otthont, ahová nem csupán 
karácsonykor, hanem minden nap jó megér-
kezni. Egy olyan kerületet, amely – egy család-
hoz hasonlóan – nemcsak számít, de figyel is 
ránk. Segítségünkre van a nehézségeinkben, és 
velünk együtt örül a sikereinknek. Egyszerre je-
lenti a biztonságot és a kalandot, a hagyományt 
és a megújulást, a klasszikus műveltséget és a 
kortárs kultúrát.

Az előttünk álló napok arra is alkalmasak, 
hogy visszatekintve a mögöttünk hagyott  esz-
tendőre, újraélve annak sikereit és kevésbé bol-
dog pillanatait, erőt merítsünk a következő év, 
évek feladatainak elvégzéséhez. Mert legyenek 
bármennyire szépek is az eredményeink, nem 
dőlhetünk hátra. Szükség lesz mindenkire ah-
hoz is, hogy megőrizzük, amit eddig elértünk, 
és továbbmenjünk a megkezdett úton.

Kérem, engedjék meg, hogy áldott és békés 
karácsonyt, valamint örömökben és sikerekben 
gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánjak 
minden újbudainak!

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester
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A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

Minden kedves olvasónknak  
Áldott karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Karácsony a Feneketlen-tónál  
(Kovács Emma Zita, 9 éves)

„Ahány ház, annyi szokás” – tartja a mon-
dás, és ez különösen igaz a karácsonyra, 
valamint az azt megelőző adventi idő-
szakra. Van, aki vallásos áhítattal várja 
a szentestét, másnak inkább arról szól, 
hogy végre egy asztalhoz ülhet az egész 
család. Megint mások a jótékonykodás, 
vagy éppen a testi-lelki feltöltődés lehető-
ségét látják az ünnepekben. Bármi legyen 
is az oka, mindenki várja az év végét, 
hogy legyen egy szusszanásnyi ideje át-
értékelni az elmúlt hónapok történéseit, 
mielőtt beköszönt az új esztendő. 

Lapunk karácsonyi kü-
lönszámában mi is kilépünk a 
tudósítások, beszámolók, prog-
ramok  megszokott medréből, 
hiszen a témákat tekintve a 
szokásosnál sokkal több sze-
mélyes tartalmat osztunk meg 
az olvasóval. Szó esik többek 
között arról, hogy a kerület ne-
ves polgárai miként élik meg 
az ünnep örömét, hogyan ké-
szülődik a családjuk, milyen 
karácsonyi szokásaik és ha-
gyományaik vannak, sőt, ese-
tenként egy-egy gyerekkori él-
ményt is megosztanak velünk. 
Beszámolunk a gyerekeknek 
meghirdetett karácsonyi rajz-
pályázat eredményeiről, és ar-
ról is, hogy miként fogadták az 
önkormányzati vezetők, képvi-

selők által átadott ajándékokat – köztük 
az iskolások hagyományos kézműves 
alkotásait – a kerületben élő idősek és 
nagycsaládosok.

Év végi visszatekintőnkben össze-
gyűjtöttük a 2017-es esztendő legfon-
tosabb újbudai eredményeit, terveit és 
újdonságait. A kerület országgyűlési 
képviselője, Simicskó István honvédel-
mi miniszter pedig a lapunknak adott 
interjúban kifejti, hogyan értékeli Új-
buda, illetve Magyarország helyzetét, 
és milyen változásokra számít a jövő-

ben. A háziasszonyoknak Borbás Mar-
csi különleges téli receptjével készül-
tünk, emellett azt is megtudtuk, hogy 
mi az elronthatatlan, hagyományos 
mézeskalács titka. És ha már kellően 
sokat fogyasztottunk az ünnepi finom-
ságokból, könnyen meg is szabadulha-
tunk az esetleg felszedett túlsúlytól. 
A téli sportok szerelmeseit december 
közepétől újabb ingyenes jégpálya fo-
gadja – ezúttal a Bikás parkban –, ahol 
mindenkit szeretettel vár Újbuda Ön-
kormányzata. 

Ünnepre 
hangolva
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Semsei Rudolf, a Budapest Party 
Service ügyvezető igazgatója
„A szeretet ünnepének közeledtével sokszor megüti a fülemet, amikor kellemes karácsonyt 
kívánnak egymásnak az emberek. Szerintem inkább egy forró fürdő vagy lágy zene lehet  
kellemes. A karácsony a családunk számára ennél sokkal több. A karácsony áldott és békés. 
Áldott, mert érezhetjük, hogy a Jóisten kegyelmében, szeretetében élhetünk. Békés, hiszen  
a békés emberek a nyugalmukból, elégedettségükből adódóan nyitottak a szeretetre,  
a megbocsátásra, és sugárzik belőlük a boldogság. Azt gondolom, alapvetően minden gyermek 
békés embernek születik. Talán később, a világ vagy a felnőttek gondolatai teszik gyermekein-
ket békétlenné. Engedjük, hogy a karácsony békéje átjárja gyermeki szívünket.”

Homolay 
Károly,  

a Gárdonyi 
Géza Általános 

Iskola 
igazgatója

„Nem csupán a karácsony, az oda vezető út is 
nagyon fontos. Ahogy egy országot behálóz-
zák a sztrádák, úgy vezet az advent időszaka 
a szentestéhez. Krisztus születésének ünnepe 
a hitről, a szeretetről, a családról szól. Gyer-
mekkorom karácsonyaihoz csodás emlékek 

fűződnek: mintha egy mesekönyv lapjain 
szerepeltem volna. Akkor tapasztaltam meg 

– édesapámnak köszönhetően – a feltétel nél-
küli szeretetben rejlő hatalmat, az összetar-
tozás erejét. Ezt a tradíciót örökítem tovább 

a feleségemmel, amikor férjként, apaként, 
apósként gyűlünk össze a karácsonyfa 

mellett, ahol minden ajándékkal 
azt bizonyítjuk, hogy szeretjük  

a hozzánk tartozókat, és gon-
doskodunk róluk. A bensőséges 

hangulathoz hozzájárulnak  
a hagyományos karácsonyi 

ízek és a szentmise is.”

Szkaliczki  
Csaba Örs,  
a Szent Imre-
templom 
plébánosa
„Egy pap életében az adventi időszak ren-
geteg munkával jár. Én azt tűztem ki célul, 
hogy igyekszem lelkiismeretesen elvégezni 
az összes teendőt, és ezt a szolgálatot mások 
javára, az ő lelki üdvükért teszem. Az ideális 
adventi készülődés nekem is az volna, hogy 
elcsendesüljek ebben az időszakban, a misék 
celebrálása, az ünnepi alkalmak megszerve-
zése azonban számtalan feladattal jár. Jó szív-
vel törekszem eleget tenni a felkéréseknek. 
Tisztában vagyok azzal, hogy ezt vállaltam, 
magamra ilyenkor sajnos nem jut sok idő.”

Simicskó István 
országgyűlési 

képviselő, 
honvédelmi 

miniszter
„Nálunk a karácsonyi előkészületek mindig 
a feleségem vezényletével zajlanak. Régeb-

ben még tettem kísérletet arra, hogy én is 
beszerezzek egy-két díszt, de azok soha nem 

kerültek fel a fára, így ma már inkább csak 
az erőnléti feladatokat látom el: halat passzí-
rozok, cipekedem vagy a fenyőfát próbálom 
belehelyezni a talpba. Ez utóbbi néha órákat 
is elvesz az életemből. Igyekszem a konyhai 

munkálatokba is besegíteni, ám szigorúan 
csak kuktáskodom, mert nem szeretném,  

ha miattam lenne más íze a halászlének vagy 
a töltött káposztának. Ezek ugyanis nélkülöz-

hetetlen kellékei az ünnepi vacsorának.  
Az ajándékok csupán a gyerekek miatt fonto-

sak számunkra, mert nekünk, felnőtteknek  
az az igazi öröm, hogy ilyenkor együtt lehe-
tünk. A karácsony tényleg a feltöltődés idő-

szaka, amikor megpróbálunk annyi szeretetet 
magunkba zárni, hogy az kitartson hosszú 

hónapokig.”
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Csillag Péter, 
a Molnár-C. 
Pál Galéria 
vezetője
„Hat unoka mellett mindig óriási öröm 
és nagy kihívás a karácsonyi készülődés, 
mi adventi naptárat is szoktunk készíteni. 
Ilyenkor igyekszem még többet segíteni  
a családtagoknak, ami a feleségemnek jól 
is jön, mert ő szervezi már két évtizede  
a szentimrevárosi gyerekekkel közös 
betlehemezést. Jómagam pedig diakónus-
ként dolgozom Veresegyházon, főleg az 
idősek szolgálatára van ilyenkor szükség, 
de keresztelőkön is segédkezem.  
A számos feladat mellett azért minden 

nap megtalálom azt a néhány 
perc csendet, amely  
a lelki felkészülésemet 
szolgálja, hogy akár szavak 
nélkül is, de közelebb ke-
rülhessek Istenhez.”

Németh Zsolt 
országgyűlési 

képviselő
– Amióta a szüleink nem élnek, a testvéreink-

kel ünnepelünk. A szentestét Zsolt testvé-
reivel töltjük, karácsony másnapját pedig a 
bátyám családjával – mesélte Németh Zsolt 

felesége, Ildikó. Az országgyűlési képviselő 
gyermekei 24-én délután édesanyjukkal 

lemennek a református templomba betlehe-
mesre, „apa pedig várja az angyalt”, a fenyőt 
ugyanis változatlanul ő hozza. Németh Zsolt 

a készülődésből is kiveszi részét. Tíz kereszt-
gyereküknek nagyrészt ő szerzi be és küldi 

el az ajándékokat, ami komoly logisztikát 
igényel. A Németh családban is sütnek- 

főznek ilyenkor, bejgli, mézeskalács, zserbó 
és püspökkenyér készül. 24-én lencseleves, 

rántott hal és mákos guba az ünnepi ebéd, 
ahogy odahaza a Felvidéken. Az asztalnál al-

mát vágnak fel annyi részre, ahányan vannak; 
a hozzá társuló mondás szerint „ha örömöd 

vagy bánatod van, arra gondolj, akivel ezt az 
almát etted”.

Hoffmann 
Tamás, 
Újbuda 
polgármestere
„Nálunk a hagyományoknak megfelelő-
en szűk családi körben telik a karácsony.  
A feleségem reszortja a menü összeállí-
tása, ilyenkor hosszú órákra beköltözik  
a konyhába, hogy megalkossa a töké-
letes fogásokat. Mivel én ebben nem 
nagyon tudok neki segíteni, inkább 
a gyerekekkel töltöm az időt. Régeb-
ben főleg játszottunk, most, hogy már 
nagyobbak, közösen díszítjük fel a fát. 
A gyertyagyújtás és az ünnepi ráhango-
lódás után fogyasztjuk el a karácsonyi 
vacsorát. Az ünnep akkor teljes szá-
munkra, amikor a család többi tagját is 
meglátogatjuk. Ilyenkor picit elfelejtjük 
a ránk váró feladatokat, egyszerűen csak 
örülünk, hogy együtt lehetünk. Szerin-
tem ez az érzés tartja össze leginkább  
a családot.”
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Tiszteletbeli taggá választotta  
a cselgáncsozók közössége 
Simicskó István honvédelmi 
minisztert, Újbuda országgyű-
lési képviselőjét. A sportág hazai 
mesterei a Budai Judo Akadémián 
mondtak köszönetet a politikusnak 
az intézmény létrejöttéért, vala-
mint a világbajnokság szervezé-
séért tett erőfeszítéseiért.

Lassan egy esztendeje, hogy a harcművészet 
szerelmesei birtokba vehették a gazdagréti 
sportkomplexumot, melynek alapkövét még 
2014-ben tette le az országgyűlési képviselő. 
A Budai Judo Akadémián ma már közel öt-
száz gyermek és felnőtt edz rendszeresen, de 
az élsportolók is gyakran itt készülnek fel a 
rangosabb mérkőzésekre. Az akadémia sikerét 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy telt ház-
zal működik, így hamarosan megkezdődik a 
második ütem építése is.

A sportkomplexum ötlete évekkel ezelőtt 
született meg. Tóth László, a Magyar Judo 
Szövetség elnöke kereste meg az akkor még 
sportállamtitkárként tevékenykedő Simicskó 

Istvánt, hogy segítsen a tervek kivitelezésé-
ben. A politikus karolta fel a Suzuki Judo vi-
lágbajnokság megszervezését is, amely újabb 
sikereket hozott a hazai sportéletnek.

A cselgáncsért tett fáradozásáért a sport-
szövetség elnöke, Tóth László most mesteri 
fokozattal tüntette ki a honvédelmi minisztert, 
majd átnyújtotta neki a világbajnokság arany-
érmét.

– Nagyon jólesik, hogy ilyen szép elismerés-
ben van részem, hiszen a harcművészet közel 
áll a szívemhez. Számomra természetes, hogy 
segítek a világbajnokság szervezésében, mert 
minden ilyen rangos sportesemény lehetőséget 
teremt arra, hogy bebizonyítsuk a világnak, 
mire vagyunk képesek. Ha jól szervezünk meg 
egy-egy versenyt, annak híre megy külföldön 
is, ami a turizmus fellendülését hozza magával 
– fogalmazott Simicskó István.

A szövetségi elnök az akadémia tagjai-
nak is meglepetéssel készült: a japán Grand 
Slam versenyen kapott, különleges kal-
ligráfiával díszített verset ajándékozta a fia-
taloknak. – Ez az ajándéktekercs az újbudai 
sportolókat illeti, remélem, minden nap erőt 
tudnak meríteni az üzenetből, amely az élet-

re, a bátorságra és a kitartásra bátorítja őket 
– fogalmazott az elnök. Az ezer négyzetmé-
teres sportközpont jelenleg két teremben ösz-
szesen 500 négyzetméternyi küzdőfelülettel 

rendelkezik, ezt jövő nyáron tovább-bővítik.  
Az akadémia ideális sportolási lehetőséget nyújt 
mindenkinek, az óvodásoktól a veteránokig.

(Újbuda)

Újabb harcművészeti elismerést kapott Simicskó István

Katonai árváknak  
és egy újbudai gyer-
mekotthon lakóinak 
sütött mézeskalácsot 
Borbás Marcsi tele-
víziós műsorvezető 
és Simicskó István 
országgyűlési képvi-
selő. A nem minden-
napi eseménynek  
az Auguszt cukrászda 
adott otthont.

Különös meglepetéssel ruk-
kolt elő Simicskó István hon-
védelmi miniszter, Újbuda 
országgyűlési képviselője. 
Úgy döntött, életében elő-
ször mézeskalácssütésbe fog, 
hogy azoknak a gyerekeknek 
is megédesítse napjait, akik 
kénytelenek az adventi idő-
szakot a szüleiktől távol töl-
teni.

 – Csak a Jóisten képes na-
gyot alkotni. Mi, emberek 
csupán apró, kicsi dolgokat 
tudunk tenni embertársain-
kért, ha viszont ezeket sze-

retettel tesszük, felértékelődik 
cselekedeteink jelentősége. 
Azok számára is, akik kapják, és 
azok számára is, akik adják. Ez a 
közösségi élet alapja, ez ad igazi 
értelmet a földi létünknek – fo-
galmazott a politikus, aki a me-
rész vállalkozáshoz segítséget is 
hívott egy igazi gasztroangyal 
személyében.

Borbás Marcsi örömmel vál-
lalta a feladatot, hogy az őrme-
zői Kossuth Lajos Gyermekott-
hon lakóinak és katonaárváknak 
süssön. – Nagymamám szerint 
az ember a hangulatát is belefőzi 
az ételbe. Remélem, a gyerekek, 

akik ezt megkapják, érezni fogják, milyen sok 
szeretettel és jókedvvel készítettük nekik a sü-
teményeket – mondta a magyar gasztronómia 
koronázatlan királynője.

A közös sütés fesztelen hangulatban zajlott, 
Simicskó István és Borbás Marcsi társalgásán 

szó esett az adventi 
várakozás öröméről, 
a kereszténységről 
és a családi hagyo-
mányokról. Kiderült 
többek között, hogy 
mindkettőjüknek a 
karácsony az év leg-
inkább várt ünnepe, 
és szentestén egyikük 
asztaláról sem hiá-
nyozhat a halászlé és 
a bejgli.          (K. A.)

Káposztás kelt 
gombóc

Hozzávalók:
• 1,5 kg savanyú káposzta
• 1 kg oldalas
• egy kisebb füstölt csülök
• 20 dkg füstölt szalonna
• kb. húsz centi füstölt kolbász
• 2 közepes fej vöröshagyma
• 2 evőkanál őrölt  
pirospaprika
• víz
 
A gombóchoz:
• 60 dkg kenyérliszt
• fél csomag élesztő
• pici cukor
• 2 kávéskanál só
• 4 dl víz
 
Elkészítés:
Vágjuk kockára a szalonnát, 
süssük ki a zsírját, majd ezen 
a zsíron dinszteljük meg az 
apróra szeletelt vöröshagy-
mát, amelyre ezután rátesz-

szük a csontonként felda-
rabolt oldalast, a kockákra 
vágott bőrös csülökhúst és a 
kolbászdarabokat. Amikor a 
forró zsíradék már picit átjárja 
a húsokat, meghintjük piros-
paprikával, és felengedjük hi-
deg vízzel. Tehát főzünk egy 
pörköltet a húsokból, kicsit 
hosszabb lével a szokásosnál.
Míg ez fő, bedagasztjuk a 
gombóctésztát. Egy-két ma-
rék lisztet cukros vízzel pa-
lacsintatészta-sűrűségűre 
kikeverünk, belemorzsoljuk 
az élesztőt, majd felfuttatjuk. 
A többi lisztet egy nagy tál-
ba szórjuk, hozzáöntjük az 
élesztőt, két kávéskanálnyi 
sót, és apránként annyi vizet, 
hogy lágy, ám formázható ke-
nyértésztánk legyen. Letakar-
juk, és langyos helyre tesszük, 
hogy megkeljen.

Amikor már megfőttek a 
húsok a pörköltben, rátesz-

szük a kicsit kimosott sava-
nyú káposztát, és felenged-
jük még annyi vízzel, hogy 
a káposztát éppen ellepje. 
Ettől kezdve ne keverjük az 
ételt, inkább csak hirtelen 
forgató mozdulatokkal rázo-
gassuk. (Esetleg tegyünk a 
lábas alá lángterelő rácsot is, 
nehogy leégjen!)

Közben lisztezzük be  
a gyúródeszkát, és a meg-
kelt tésztánkat osszuk nyolc 
cipócskára. Még tíz percig 
hagyjuk kelni őket, azután a 
káposztába kicsi fészkeket 
készítve, egymás mellé óva-
tosan behelyezzük a gom-
bócokat. Lefedjük a lábast, 
és húsz percig így hagyjuk, 
mert a gőzben főnek meg a 
gombócok. Eközben is rá-
zogatjuk az edényt, majd 
elzárjuk a lángot, és még 
tíz percig lefedve tartjuk az 
ételt. Jó étvágyat!

A tökéletes mézeskalács
Karácsonyra szinte mindenki igyekszik 
kitűnő menüt összeállítani, ami majdhogy-
nem elképzelhetetlen mézeskalács nélkül. 
Ez a nagyon egyszerűnek tűnő édesség sok 
fejtörést és bosszúságot tud okozni a házi-
asszonyoknak: sokszor vagy odaég, vagy 
nyers lesz, vagy éppen nem puhul meg a 
tészta. A finom süteményeiről méltán híres 
Auguszt cukrászda megosztotta velünk tit-
kos mézeskalácsreceptjét, melyet most bár-
ki elkészíthet.

Hozzávalók:
• 75 dkg liszt
• 15 dkg szobahőmérsékletű vaj
• 4 evőkanál méz
• 4 evőkanál víz
• 1 kiskanál szódabikarbóna
• ízlés szerint fahéj, szegfűszeg, citromhéj, 
narancshéj

Elkészítése: 
A hozzávalókat tegyük egy tálba, majd ad-
dig keverjük, míg össze nem áll a tészta. 
Vizet kizárólag akkor adjunk hozzá, ha a 
tészta nem egységes. Az összeállt masszát 
pihentessük egy napig a hűtőben. Másnap 
vegyük elő, és nyújtsuk körülbelül fél cen-
ti vastagra, majd  karácsonyi kiszúrókkal 
szaggassuk ki. A figurákat – előmelegített 
sütőben – 170 fokon süssük hét-nyolc per-
cig. Ha elkészült, habzsákból rajzoljunk rá 
mintát, ehhez egy tojásfehérjét keverjünk 
össze 15–20 deka átszitált porcukorral. 
Ha szeretnénk, díszíthetjük még cukorral, 
dióval, csokoládédarabokkal is. Az elké-
szült mézeskalácsokat tegyük fémedénybe, 
nagyjából három napon belül megpuhul.

Jótékonysági 
mézeskalácssütés
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Hetek óta tart a készülődés, finom 
süteményekkel, nagybevásárlá-
sokkal és zenés rendezvényekkel 
hangolódunk rá a karácsonyra. 
Nincs ezzel másként Simicskó 
István országgyűlési képviselő sem, 
aki ha ideje engedi, szívesen vesz 
részt jótékonysági eseményeken. 
Az ünnepi előkészületek, a hazai 
termékek iránti elkötelezettség 
mellett az év legnagyobb eredmé-
nyeiről is kérdeztük a politikust.

• Az adventi időszakban új oldaláról is meg-
ismerhettük, hiszen a napokban Borbás 
Marcsival közösen sütött 
mézeskalácsot. Hogyan jött 
ez a kezdeményezés, mi volt 
a céljuk?

Ilyenkor mindenki ünnepi 
lázban ég, igyekszünk jobban 
odafigyelni azokra az ember-
társainkra is, akik kénytele-
nek a családtól távol, magá-
nyosan tölteni a karácsonyt. 
Borbás Marcsi érzékeny sze-
mélyiség, aki szívén viseli az 
emberek sorsát, és műsorával 
olyan értékeket mutat be, ame-
lyek a magyar gasztronómia 
területén egyedülállók. Ezért 
is kértük fel, hogy segítsen 
valamilyen személyeset és ha-
gyományosat készíteni a Kos-
suth Lajos Gyermek otthonban 
élő fiataloknak, valamint a 
katonaárváknak. Remélem, a 
gyerekek is érezték, milyen 
sok szeretettel készítettük ne-
kik ezeket a finomságokat.

• Otthon is részt vesz a házi-
munkában, gyakran főz?

Egy tojásrántottával elbol-
dogulok, az igazi kihívást 
a komplikáltabb receptek 
jelentik számomra. Hiába 
próbálom a kedvenceimet, 
mondjuk egy túrós csuszát 
elkészíteni, sajnos nem úgy 
sikerül, ahogyan szeretném. 
Hiszem, hogy a főzés tényleg 
tudomány, minden tiszteletem 
azoké, akik képesek egy-egy 
ízkompozíciót megalkot-
ni. Szerencsésnek mondhatom magam, mert 
édesanyám és feleségem is jól főz. Leginkább 
a házi kosztot szeretem, jobban értékelem a 
hagyományos, egyszerűbb ételeket, mint a bo-
nyolult fogásokat.

• Ha már a hagyományokat említette, nem 
mehetünk el szó nélkül a hungarikumok 
mellett. Köztudott, hogy szívén viseli nemzeti 
kincseink sorsát. Miből táplálkozik ez az el-
hivatottság a magyar termékek iránt?

A közösség alkot, és értékeket hoz létre. Tradí-
cióink ezekből az értékekből tevődnek össze. 
Globalizált világunkban, ahol sok érték tűnik 
el, majd újabbak születnek, szükség van arra, 
hogy a ránk hagyott kincseket megőrizzük és 
továbbadjuk utódainknak. A parlamentben 
2004–2006 táján tettem javaslatot a régi ma-
gyar kutyafajták nemzeti kinccsé emelésére 
és a hungarikumok védelmére, amelyet végül 
megszavaztak a képviselők. Amikor 2004-ben 
az Európai Unióhoz csatlakoztunk, még csak 
egy termék, a Pick szalámi szerepelt a ma-
gyar unikumok listáján. Ma már sokkal jobb 
a helyzet, a Hungarikum Bizottság, amelynek 
én is tagja lehetek, jelenleg 67 hungarikumot 
tart számon, a nemzeti kincseink száma 157-
re nőtt, de a Kárpát-medencei értéktár is 106, 
a megyei értéktárak pedig összesen 1369 tételt 
számlálnak. A paletta nagyon színes: magyar 
sajátosság a csabai kolbász, a halasi csipke, a 
bajai halászlé, a Kodály-módszer, a busójárás, 

a tepertős pogácsa, a szaloncukor, a bejgli, a 
mézeskalács, a húslevesbe való házi tészta és a 
magyar szablya is. Szerencsére olyannyira bő-
velkedünk nemzeti kincsekben, hogy jócskán 
van még mit felvenni a listára.

• Nemzeti értékeink mellett fontosak a helyi 
értékek is. Újbuda esetében mit emelne ki?

A régió komoly történelmi múlttal rendelke-
zik, földrajzi fekvése is egyedi, természeti gaz-
dagságáról nem is beszélve. Építészeti stílusát 
tekintve eklektikus, sok a szép, régi és értékes 
épületünk. Talán ennél is fontosabb, hogy fo-
lyamatosan fejlődő, élettel teli városrész Újbu-
da. Itt mindenki otthon érezheti magát, kortól, 
nemtől és érdeklődési körtől függetlenül.

• A közösségteremtés fontosságát többször is 
hangsúlyozta. Mely területek erősítését tart-
ja a leglényegesebbnek?

Polgármester úrral és a képviselő-testülettel 
arra törekszünk, hogy közösséget építsünk. Ez 
nagyon fontos, mert Újbuda sokszínű kerület. 
Teljesen mások az adottságaik a kelenföldi la-
kótelepen, Szentimrevárosban, Sasadon vagy 
Őrmezőn élőknek. Az újbudai identitástudat 
erősítéséhez létesítményekre, programokra, 
akciókra, rendezvényekre van szükség, ahol 
kifejezzük tiszteletünket és lehetőséget te-
remtünk a közösségi élmények megélésére. 
Közösséget kovácsol a sport is. Ezen a téren 
rengeteget fejlődött az infrastruktúra, új funk-
ciókkal bővültek a sporttelepek, az iskolák és 
óvodák is korszerűsödnek, számos futókörrel, 
valamint kültéri fitneszparkkal gyarapodott a 
kerület. Igyekszünk olyan eseményeket szer-
vezni, amelyeken kifejezzük, hogy számunk-
ra fontosak az itt élők. Ilyen a burgonyavásár, 
melyen mi is részt veszünk, és nemcsak anya-
gilag, hanem fizikálisan is támogatjuk a rászo-
rulókat. Alkalmat teremtünk arra is, hogy ün-
nepélyesen mondjunk köszönetet azoknak az 
itt élő, lakó, dolgozó, tanuló embereknek, akik 
személyiségükkel, illetve tevékenységükkel 
építik közösségünket. Lényegesek az ilyen 
gesztusok, hogy tegyünk egymásért, megért-
sük mások problémáit, segítsünk nekik, és ők 
is érezzék, van kire számítaniuk. Soha nem 
felejtem el, honnan jöttem és kiknek köszön-

hetem, hogy parlamenti képviselő lehetek. 
Igyekszem meghálálni a bizalmat.

• Hogyan tudja Újbuda érdekeit képviselni a 
parlamentben?

Mindig azt mondom, hogy a Jóistentől csak 
azt kell kérnünk, adjon nekünk egészséget, 
adjon képességet, amivel felismerjük lehetősé-
geinket, és adjon annyi erőt és kitartást, hogy 
élhessünk ezekkel. A parlamentben is a lehe-
tőségeket keresem, figyelem a fejlesztéseket, 
hogyan tud ezekben Újbuda szerepet vállalni. 
Amikor például a szuperkórház kérdése felme-
rült, felsorakoztattam az érveimet, hogy mi-
ért lenne jó, ha itt épülne fel az egészségügyi 
komplexum: ez a legnépesebb kerület, jók a 

közlekedési és infrastrukturális adottságai, je-
lentős az agglomeráció, a vonzáskörzet. Ezek 
alapján született meg a döntés, hogy itt épül fel 
a súlyponti kórház.

• Ön Magyarország honvédelmi minisztere, 
Újbuda országgyűlési képviselője és nem 
utolsósorban családapa is. Mi fér bele hu-
szonnégy órába, hogyan telik egy napja?

A hivatalos elfoglaltságaim miatt sajnos a csa-
ládra kevesebb időm jut, mint szeretném, de az 
is nagyon hiányzik, hogy elolvassak egy-egy 
jó könyvet. Nem sokat unatkozom, igyekszem 
minden területen helytállni. Reggel iskolába 
viszem a fiam, és bár a harcművészet kicsit 
háttérbe szorult mostanában, heti két-három 
alkalommal edzem. A rendszeres kormányü-
lések mellett szakmai megbeszéléseken veszek 
részt, és gyakran utazom vidékre, külföldre, 
hogy felkeressem az ott szolgálatot teljesítő 
alakulatainkat. Nemrég Koszovóban jártam, 
ahol közel négyszáz katonánk szolgál, adventi 
ajándékokat vittünk nekik. Próbálok rendszert 
vinni a hétköznapokba, így a hét eleje elsősor-
ban a minisztériumi, honvédelmi feladatokkal 
telik, a hét második fele Újbudáé.

• A KSH adatai szerint Újbudán egyre több 
család talál otthonra. Ön szerint mi ennek 
az oka?

Úgy gondolom, a kormányzati, valamint 
a helyi rendelkezések, így a családi és 

otthon teremtési támogatások, a gyes meg-
erősítése, az adókedvezmények, a születé-
si támogatások, az iskolakezdési csomag, 
az intézményi háttér mind hozzásegítik a 
családokat ahhoz, hogy lássák, érdemes 
gyereket vállalni. Természetes és em-
beri a fészekrakó és reprodukciós ösz-
tön, de az államnak is tennie kell azért, 
hogy a gyermekvállalási kedvet erősítse.  
A magyar és az újbudai szociális háló is csa-
ládbarát intézkedéseken alapul, amelyek po-
zitív hatásai már most is érezhetők.

• A karácsony, az év vége a visszatekintés és a 
számvetés ideje. Ön mit emelne ki a 2017-es 
esztendőből?

Jelentős eredménynek tekin-
tem, hogy Újbudán létesül 
a szuperkórház, amivel szá-
mottevően javul majd az itt 
élők egészségügyi ellátása. 
Hasonlóan fontos a sportkór-
ház idehozatala, hiszen sokan 
sportolnak a kerületben. A 
mozgási lehetőségek is bővül-
nek az átadott futóköröknek és 
sportfejlesztéseknek köszön-
hetően. Sikerült megnyerni 
a kormányzat támogatását a 
Gyermek-egészségügyi Köz-
ponthoz, amely a Szent Kristóf 
Szakrendelő mögötti épületben 
kap majd helyet. Kiemelném a 
közösségépítésben elért ered-
ményeket, miként azt is nagy 
dolognak tartom, hogy oda-
tehettem a tízkilós krumplis-
zsákot a kelenföldi néni bevá-
sárlókocsijába. A nagy dolgok 
nem feltétlenül látványosak, 
sokszor egészen aprónak tűn-
nek, a legfontosabb, hogy sze-
retettel és őszintén adjunk. 
Nem öncélúan cselekszünk, 
hanem a közösség érdekében. 
Egy politikus munkáját meg 
lehet ítélni évente, havonta is 
akár, ám mindig egy bizonyos 
időtávlatból derül majd ki, 
hogy ki, mit és miért tett, mi-
lyen eredményeket ért el.

•  Az új esztendő kezdetén sokan 
tesznek fogadalmat. Önnek van 
ilyen személyes vállalása?
Újbudai szempontból a Gazdag-

réti Tanuszoda megépítését emelném ki. Sok 
küzdelem van benne, a rendszerváltás óta min-
denki ígéretet tett rá, a kormány már hozott egy 
kedvező döntést az ügyben. Ha el tudjuk indíta-
ni az építkezést, és átadjuk a létesítményt, akkor 
elmondhatjuk: nagy eredményt értünk el. Hon-
védelmi miniszterként feladatom, hogy erő-
sítsem a magyar honvédség megbecsültségét. 
Az elmúlt évben meghirdettük a Zrínyi 2026 
honvédelmi és haderőfejlesztési programot. Ez 
a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb 
fejlesztési terve. Valamennyi fegyverkultúrát 
korszerűsítjük, bővítjük az eszközállományt, 
lecseréljük a felszereléseket, és megkezdtük 
az illetmények emelését is. A NATO-nak tett 
vállalásainknak megfelelően 2024-ben már 
a GDP két százalékát fordítjuk a hadseregre.  
A fejlesztéseket megérdemli a magyar honvéd-
ség, katonáink kiválóan helytállnak tizennégy 
országban. A stabilitást szolgálják a válság-
övezetekben, és védik a déli határokat, a ma-
gyar emberek biztonsága érdekében dolgoz-
nak. Nem feledkezem meg arról sem, hogy az 
Újbudán élőknek köszönhetem, hogy a magyar 
parlamentben és a kormányban szolgálhatom 
őket. Bízom benne, hogy a karácsony és az új 
esztendő is megerősít minket abban, hogy sze-
retettel viseltessünk egymás és a közösségünk 
iránt. Áldott, békés karácsonyt, és egészségben, 
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok min-
denkinek!

(Kelemen Angelika)

 interjú

A nagy dolgok nem 
mindig látványosak
Beszélgetés Simicskó István országgyűlési képviselővel, honvédelmi miniszterrel
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Gyermek-
egészségügyi 
központtal  
bővül a kerület
Csaknem kétmilliárd  
forintból valósul meg  
a Gyermek-egészségügyi 
Központ és Egynapos 
Sebészet Újbudán. Jelenleg 
évente átlagosan negy-
venezer gyermeket látnak 
el a kerületben, ez a szám 
az egészségügyi központ 
működésbe lépése után 
több mint duplájára, száz-
ezerre is nőhet. A kormány 
által nyújtott összegből 
felújítják és korszerűsítik 
az intézménynek helyet 
adó ingatlant, az egykori 
Fényes Elek Szakközép-
iskola épületét. Az orvosi 
felszerelések finanszíro-
zását az önkormányzat 
vállalta magára.
 

Ünnepi számunkban 2017 fontosabb 
eredményeiből szemezgetünk –  
az egészségügyi és sportfejlesztésektől 
egészen egy világbajnoki ezüstéremig.

Megújul a kerület jelképe
A ciszterci rend 310 millió forint támo-

gatást kapott a budai Szent Imre- 
templom felújítására: ennek részeként 
renoválják a Gellért-hegy felőli, meg-

süllyedt épületblokkokat, a templom 
homlokzatát és belső tereit is. Az elmúlt 

esztendőkben a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium 13,5 millió forint 
hozzá járulásban részesült, amelyet 

különböző programjaira, kisebb beruhá-
zásokra fordíthatott.

Önkéntes központ a 60+ programnak
Az Újbuda 60+ Program célja az időskor aktív és teljes megélése, amit a szervezők  
mozgásos, mentálhigiénés és szociális programokkal támogatnak, miközben a modern  
világban is segítik az eligazodást. A program résztvevői májustól a Kérő utcai Újbudai  
Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban intézhetik ügyeiket. A Norvég Alap 
szponzorálásával tavaly indult önkéntes projekt részeként lehetőség nyílt a programot  
kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére: a Kérő utcai épületet sikerült úgy megújítani  
és bővíteni, hogy eredeti funkcióját is meghagyták.

Jövőre már az Etele térig visz  
az 1-es villamos
Novemberben megkezdődtek az 1-es villamos meghosz-
szabbításának munkálatai, így a tervek szerint 2018 
végére teljessé válik a vonal infrastruktúrája. A mintegy 
1,7 kilométer hosszú új pálya az Etele út közepén vezet 
– rákanyarodva a Somogyi útra – egészen az Etele térig.  
A villamosvonal fejlesztéséhez komplex köz- és zöld  
felületi beruházás is társul: megújul a Tétényi út  
és Fejér Lipót utca közötti park és játszótér, az Etele 
út északi oldalán, a Somogyi út és Bártfai út közötti 
szakaszon található park, valamint a Tétényi út két 
útpályája közötti elválasztó sáv is.

Új városrész épül a Duna mentén
Júniusban tették le a BudaPart alapkövét – ez a beruházás több ütemben újítja meg  
az egykor virágzó, ma elhagyatott Duna-parti ipari területek egy részét. A 26 milliárd 
forintos fejlesztés első ütemében két lakóépület készül el, ezzel egyidőben kezdődik a 
mintegy húszezer négyzetméteres BudaPart Offices „C” létesítményének kivitelezése. 
A ma is kerületi székhellyel rendelkező Mol-csoport ragaszkodik Újbudához, így a 
BudaParton építi meg új székházát MOL Campus néven, amely a tervek szerint a 
régió legmodernebb, legkorszerűbb, leginnovatívabb irodaháza lesz.

A 77 Elektronika nyerte  
az idei Magyar Innovációs Nagydíjat
A 17. alkalommal átadott Magyar Innovációs Nagydíjat a 77 Elektronika 
Műszeripari Kft. kapta a félautomata vizeletanalizátor termékcsalád kifej-
lesztéséért és forgalmazásáért. Az elismerést a csaknem száz fejlesztő-
mérnököt foglalkoztató vállalat alapító ügyvezetőjének, Zettwitz Sándor-
nak adta át márciusban Kövér László a Parlamentben. A gépészmérnök 
Zettwitz Sándor decemberben a Gábor Dénes-díj életműdíját vehette át  
a parlament elnökétől, egyebek közt az egészségipari eszközök fejleszté-
sében elért eredményeiért.

Dzsúdóközpont 
Gazdagréten, 
futókör  
és fitneszpark 
Sasadon 
Széles körű kormányzati 
és önkormányzati ösz-
szefogásnak, valamint a 
Magyar Judo Szövetségtől, 
illetve a szülőktől érkező 
támogatásnak köszönhetően 
nyílt meg év elején a Budai 
Judo Akadémia. A Gazdag-
rét-Csíkihegyek Általános 
Iskola épületének bővíté-
sével létrehozott akadémia 
minden igényt és korosz-
tályt képes kiszolgálni, 
egészen a világversenyekre 
való felkészítésig. További 
sportolási lehetőségekkel 
is bővült a kerület, amikor 
májusban átadták a Szent 
Adalbert téri játszótér köré 
épült futópályát és fitnesz-
parkot.

Világbajnoki ezüst
Verrasztó Dávid a 2017-es budapesti úszó-világbajnokság 
zárónapján, a 400 vegyes fináléjában szerzett ezüstérmet  
a Duna Arénában. A kerületünkben élő úszó 2016-ban kap-
ta meg az Újbuda Kiváló Sportolója elismerő címet felnőtt 
kategóriában.
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Eseményekben gazdag év Újbudán
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Hetedik alkalommal rendezett Téli Ovi Olimpiát az Újbuda 
Sportjáért Nonprofit Kft. Tizenhárom kerületi intézményből 
érkeztek nagycsoportosok december 12-én a Gabányi László 
Sportcsarnokba.

– Fontos, hogy a gyerekek mindig a korosztályuknak megfelelő testmozgást 
végezzék. Ne terheljék őket túl idő előtt, és színes, játékos formában szeret-
tessék meg velük a különböző sportágakat – hangsúlyozta Hoffmann Tamás 
polgármester. Újbuda Önkormányzata rendezvényekkel és a szükséges infra-

struktúra megteremtésével igyekszik 
sportolási lehetőséget teremteni minden 
korcsoportnak, különösen a legkiseb-
beknek. – Kiemelt cél, hogy az egészsé-
ges életre, a mozgás szeretetére neveljük  
a gyermekeket, egyúttal optimális feltéte-
leket biztosítsunk, egyebek között óvoda, 
illetve iskolaudvarok, tornatermek felújí-
tásával, szabadtéri, valamint fedett sport-
pályák létesítésével, sportszerek és fej-
lesztő játékok beszerzésével – tette hozzá 
a városvezető.

A Téli Ovi Olimpia kifejezetten  
a nagycsoportosok igényeihez igazodva 
a mozgáskoordináció fejlesztését helyezi 
középpontba. Színes sportszerek segítsé-
gével javítja a finommotoros képességeket 
olyan játékos feladatokon keresztül, mint 
a békaugrás, a babzsákkal egyensúlyozás 
vagy a különböző ügyességi labdajátékok. 
A sorversenyen a gyerekek megtapasztal-
hatják, mit jelent közösségben mozogni, 
versengeni, célba érni és szurkolni.

(H. L.)

sport 

Újbudai csapat Európa csúcsán

A Kanadai Magyar Hokiklub (KMH) női jégkorongcsapata megnyerte a kontinens 
legrangosabb kupagyőzelmét, és ezzel sporttörténelmi sikert aratott. 

Az újbudai együttes fennállása óta először nyerte meg az EWHL Supercup-soro-
zatot. Olyan ellenfeleket győzött le, mint az örökös osztrák bajnok Vienna Sabres, 
valamint a tavalyi EWHL-bajnok Bolzano.

Ezt a kupát eddig kizárólag olyan magasan jegyzett hokinemzetek gárdái tudták 
megszerezni, mint a német, a svájci vagy az osztrák. Noha nincs hivatalos klub-
rangsor, az elért eredmény alapján a KMH Budapest immár Európa topcsapatai 
közé tartozik.

Már óvodáskorban is 
öröm a testmozgás 

Tarolt a Rock and Magic SE

Korcsolyapálya 
karácsonyra
Újbuda Önkormányzata 
újabb ingyenesen láto-
gatható szabadtéri kor-
csolyapályával kíván 
boldog karácsonyi ünne-
peket a kerület lakóinak.  
A létesítmény minden nap 
reggel kilenctől este kilenc 
óráig tart nyitva a Bikás 
parkban, egészen a szezon 
végéig. 

Az Újbuda Sportjáért 
Nonprofit Kft. által kivite-
leztetett, hússzor harminc-
méteres pályához a kor-
csolyabérlés is ingyenes 
(a készlet erejéig), csupán 
fényképes igazolványra 
vagy pénzletétre lesz szük-
ség hozzá.

A Gyermek-egészségügyi 
Köz pont udvarán (a volt 
Fényes Elek Közgazdasá-
gi Szakközépiskola épü-
leténél), az Allee Bevá-
sárlóközpont mögött már 
december eleje óta üzemel 
az ugyancsak térítésmen-
tes jégpálya – szintén az 
önkormányzat jóvoltából 
–, ez a jelenlegi tervek 
szerint január 31-éig hasz-
nálható, minden nap reg-
gel kilenctől este kilencig. 
A korcsolyabérlés díja itt 
gyermekeknek 600, felnőt-
teknek 800 forint.

(Újbuda)

December 10-én az Érd Arénában rendezték 
meg az akrobatikus rock and roll táncosok 
magyar bajnokságát, amelyet idén az újbudai 
Rock and Magic Sportegyesület szervezett 
meg. A nagy sikerrel lebonyolított eseményre 
Király Nóra, Újbuda alpolgármestere is elláto-
gatott, és a döntők előtt köszöntötte a verseny-
zőket.

A közelmúltban nemzetközi viadalokon 
is diadalmaskodó újbudai rockisok a trófe-

ák kétharmadát szerezték meg az országos 
bajnokságon. A Rock and Magic SE tánco-
sai szinte minden kategóriában bejutottak 
a legjobbak közé, és több dobogós helyet is 
elértek. A sportrendezvény jótékony célo-
kat is szolgált: minden megvásárolt belépő-
jegy árából 500 forintot a fővárosi Sztehlo 
Gábor Gyermekotthonnak adományoztak a 
szervezők.

(D. B. S.)



9 | 2017. december 22. |  

Trófea Cukrászda 
- Rendelhető ünnepi sütemények

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 6/B. 
Tel.: +36/1/481-3004, 

online rendelés: trofeaonline.com

Hagyományos és új sütemények várják  
a vendégeket a megújult Trófea Cukrászdában. 
Az ünnepi édességekre előrendelést is 
felvesznek, és akár házhoz is szállítják,  

hiszen az ünnepi asztalról nem maradhatnak el 
ezek a finomságok! Mákos, diós, szilvalekváros, 
gesztenyés és narancsos-marcipános bejgli, 
zserbótekercs és még sok ünnepi sütemény 
közül lehet választani.

 aktuális

Adventi vásár 
Albertfalván

Először rendeztek 
karácsonyi vásárt 
Albertfalván. Advent 
második hétvégéjén 
minőségi termékekkel 
érkeztek az árusok  
a közösségi házba, 
ahol neves művészek 
is felléptek. A rendez-
vényre Németh Zsolt 
országgyűlési képvi-
selő is ellátogatott.

Főként népi iparművészek 
hozták el termékeiket az al-
bertfalvai adventi vásárra, 
amelyet az itt élők kezdemé-

nyezésére szervezett Farkas 
Krisztina önkormányzati kép-
viselő. A fafaragó, fazekas, 
bőrdíszműves mesterek mel-
lé mézeskalácsos is érkezett, 
aki a gyerekeket is beavatta a 
karácsonyi édesség díszítésé-
nek fortélyaiba.

Az eseményre kilátogató 
Németh Zsolt országgyűlési 
képviselő örömét fejezte ki, 
hogy ilyen remekül sikerült 
a városrészben első alkalom-
mal megrendezett adventi vá-
sár. Az Országgyűlés külügyi 
bizottságának elnöke lapunk-
nak elmondta: jó látni ilyen 
élő közösségeket, amelyek 

képesek megvalósítani az el-
képzeléseiket.

Az Albertfalvi Don Bosco 
Katolikus Általános Iskola 
diákjai egy színdarabbal mu-
tatkoztak be, a Petőfi Musical 
Stúdió pedig szép előadással 
emelte az ünnepi hangulatot 
szombaton. Vasárnap az Új-
budai Babszem Táncegyüt-
tes és Budai Ilona népdal-
énekes műsora tette teljessé 
az adventi vásárt, amelyet a 
Weiner Leó zeneművészeti 
iskola karácsonyi koncertje 
és a Chameleon Jazz Band 
produkciója zárt.

(D. B. S.)

KÜLÖNÖS SZILVESZTER

– Villányi út 14/C, Vargáék? Sanyi meg Béla vagyunk, és a sofőrszolgálattól jöttünk!

Megjutalmazták a rend őreit
Összesen hatvannégy rendőrt, 
kormánytisztviselőt és közalkalma-
zottat jutalmazott meg Hoffmann 
Tamás, Újbuda polgármestere és 
Liskány Csaba alezredes, kerületi 
rendőrkapitány.

Újbuda már évek óta segíti a kerületi ren-
dőrkapitányság munkáját. Az önkormányzat  
rendszeresen nyújt támogatást eszközök, gép-
járművek beszerzéséhez, hogy megkönnyítse 
a főváros legnépesebb kerületében dolgozó 
rendőrök munkáját.

Hoffmann Tamás polgármester a prémiu-
mok átnyújtása előtt hangsúlyozta: fontos, 
hogy szoros együttműködésben tevékenyked-
jen a kerületi rendőrkapitányság, illetve az 

önkormányzat a közbiztonságért, és hogy az 
Újbudán szolgálatot teljesítő rendőrök még ha-
tékonyabban tudjanak fellépni a bűnüldözés, 
bűnmegelőzés terén.

– A kerület vezetése tisztában van vele, 
milyen nehéz feladattal kell megküzdenie az 
újbudai rendőrkapitányság munkatársainak – 

tette hozzá a polgármester. Biztosította az itt 
dolgozókat az önkormányzat további támoga-
tásáról, megköszönte a díjazottak munkáját, és 
örömét fejezte ki, hogy kerületünk közbizton-
sága továbbjavult 2017-ben. 

A jutalmak átadásán jelen volt Csernus 
László és Kerékgyártó Gábor önkormányzati 
képviselő, valamint Nagy István, Újbuda köz-
biztonsági referense is.

(Újbuda)

hírkép

hírkép

Idén is több mint kétezer családnak tette 
lehetővé Újbuda Önkormányzata, hogy 
kedvezményesen vásároljon fenyőfát

A kormány 2018-ban 39 milliárd forint bértámogatást ad a megváltozott munkaké-
pességűeket foglalkoztató akkreditált cégeknek – jelentették be az Újbuda Prizma 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón. Czibere Károly, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára közölte: közel 350 munkáltató kapott támogatást, ez több mint har-
mincezer munkahelyet érint. – A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását 
húszmilliárd forint európai uniós forrásból is segítik – tette hozzá Schanda Tamás 
európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár.
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Kulturális 
programajánló
Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
2018. január 7. 17.00
Újévi koncert a Várnagy családdal
 
Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
2018. január 4. 18.00
Eleven csend  
Bánszki Judit természetfotós kiállítását Imre Tamás fotómű-
vész, a Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének el-
nöke, a Természetfotó Magazin főszerkesztője, a FotóOktatás 
fotóiskola vezetője nyitja meg. A tárlat január 23-ig tekinthető 
meg, a belépés díjtalan.

2018. január 5. 18.00
Újévi meglepetéskoncert Oravecz Györggyel
A Kodály-évhez kapcsolódó zenei összeállítással köszönti az új 
esztendőt Oravecz György zongoraművész. Vendége Dúlfalvy 
Éva hegedűművész.
Jegyár: 500 Ft
 
Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
2018. január 15. 18 óra
Cukrászda – sütemény & irodalom
Zsolti bácsi konyhájában minden hónap harmadik hétfőjén egy-
egy süteményt kóstolhatunk meg: édeset és sósat, hizlalóan 
krémeset és diétásan édeset, a nagyi receptje alapján készült 
hagyományosat vagy rafináltan speciális saját kreációt. A desz-
szertek mellett irodalmi kóstoló is várja az érdeklődőket.

2018. január 16. 18.00
Utazás fantáziába – válogatás kortárs  
magyar mesekönyv-illusztrációkból
Mennyiben határozza meg a gyermeki képzeletvilágot egy 
képekkel illusztrált mesekönyv: segíti, vagy épp gátolja? Mi-
lyen könyveket érdemes a gyerekek kezébe adni esztétikai fej-
lődésük érdekében? Milyen kiadványok vannak ma a piacon? 
Mennyi időt kell hagyni egy gyereknek a képek nézegetésére, 
értelmezésére, továbbgondolására? Ezekre a kérdésekre keresi 
a választ a Női Sarok sorozat beszélgetése az illusztrációkat be-
mutató kiállítás megnyitása után.

Jövőre is lehet játszani a Ponttal Mindenhol 
fogható 
kábelen  
az Újbuda Tv
Kerületünk közéleti 
hírei és kulturális 
programjai december 
elejétől már mind-
három nagy kábel-
tévé-szolgáltatón 
keresztül elérhetők.

A gazdagréti lakótelep épí-
tésekor létrehozott kábeltévé 
ma már a teljes kerületben 
fogható. Korábban csak a 
UPC és a Digi analóg előfi-
zetői csomagjaiban volt meg-
található, három éve azonban 
már a UPC digitális csomag-
jába is bekerült az Újbuda 
média szerkesztésében készü-
lő műsorfolyam.

December elejétől immár 
több mint negyvenezer újbu-
dai háztartásban érhető el a 
helyi műsor, mert az utóbbi 
hónapokban elvégzett budai 
fejlesztések eredményeként 
a T-Home is fel tudta venni 
IPTV csomagjába az Újbuda 
TV-t a 250-es csatornahelyre.

Azoknak, akiknek eddig 
ilyen előfizetésük volt, nincs 
további teendőjük, hiszen a 
beltéri egység automatikusan 
frissítette a kínálatot tévénk 
műsorával. Aki pedig a ke-
rületen belül költözne vagy 
valamilyen okból szolgáltatót 
váltana, az most már mindhá-
rom cég kínálatában megta-
lálja műsorainkat.

(B. Gy.)

Karácsonyi rajzpályázat
 

Komoly érdeklődés kísérte a Pont 
kulturális magazin decemberi 
játékát, amelynek végén  
a szerencsések ajándékokat 
kaphattak. Az akciók 
jövőre is folytatódnak, 
némelyikről 
lapunkban is 
beszámolunk 
majd.

Lezárult Újbuda Önkormányzatának 
kulturális havilapja, a Pont magazin 
decemberi játéksorozata, amelyben 12 
nyertes kapott értékes ajándékokat. Az 
első játékban 11 olyan kérdésre kellett 

helyesen felelni, amely valamilyen 
módon a Pont magazin eddig 

megjelent számaihoz kötő-
dött. Ennek végén 11 vá-

laszadó kapott jutalom-
csomagot, amelyben 
egyebek közt fényte-
rápiás kezelésre szóló 
kuponokat, a B32 Ga-
léria és Kultúrtérben 
látható előadásokra 

szóló jegyeket és köny-
veket találhattak.
A második játék egy, a 

közösségi médián szervezett 
kampány volt, ennek résztve-
vői között a december–januári 
lapszám címlapján szereplő 
Bereznay Tamás sztárszakács 
által dedikált desszertkönyvet 
sorsolta ki a szerkesztőség.

A sorozatot hagyomány-
teremtő szándékkal indította 
a Pont magazin, amely a kö-
vetkező évfolyamban is több 
kvízzel várja majd az olvasó-
kat, ezek közül egyet-egyet az 
Újbuda hasábjain is be fogunk 
mutatni.

A tízezer példányban meg-
jelenő ingyenes magazin 2016-
ban jelent meg először a kerületi kulturá-
lis és közművelődési intézményrendszer 
programajánlójaként. Az 52 oldalas kiad-
ványban az önkormányzat fenntartásában 
álló kulturális terek mellett a fontosabb 
kerületi színházak és más helyek kínála-
ta is megtalálható, exkluzív interjúkkal, 
közéleti tartalmakkal együtt.

2017 decemberétől az eddigi csaknem kétszáz ter-
jesztési pont – közösségi házak, kávézók, galériák, 
más kulturális csomópontok – újabbakkal bővült. 
Hét bevásárlóközpontban működő újságosnál is el-
vehető a Pont, ezzel párhuzamosan ősztől megerő-
södött a „földalatti” terjesztés, márpedig a metróban 
kihelyezett lapokkal a magazin átlépi a kerület ha-
tárait is.

(H. Gy.)

A gyerekek szabadjára 
engedhették fantáziá-
jukat, amikor  
az önkormányzat által 
meghirdetett rajz-
pályázaton képekbe 
kellett önteniük, 
hogyan látják a kará-
csonyt Újbudán.

A közel kétszáz beérkezett 
pályaműre – amelyek a ce-
ruzától a vízfestékig a leg-
különfélébb technikával 
készültek – a kerület Face-
book-oldalán lehetett szavaz-
ni. A legtöbben Marosszéki 
Armand Ajándékot oszt a Mi-
kulás című rajzát kedvelték.

Az idei kiírás különleges-
sége, hogy a győztes és a dí-
jazottak nem csupán tárgy-
nyereményeket kaptak: az ő 
alkotásaik kerültek Újbuda 
Önkormányzatának karácso-
nyi üdvözlőlapjaira is. Facebook-közönségdíjas:  

Marosszéki Armand,  
7 éves – Ajándékot oszt a Mikulás

Hoffmann Tamás polgármester díjazottja:  
Kovács Emma Zita, 9 éves  
– Karácsony a Feneketlen-tónál (címlapon)

Molnár László alpolgármester díjazottja:  
Pongrátz Oxána Krisztina, 9 éves  
– Pár nap, és itt a karácsony

Különdíjas: Erős Flóra Desanka, 1. osztályos  
– Karácsonyi díszlet

Különdíjas: Béres Levente László,  
3. osztályos  
– Karácsonyom Újbudán (balra)

Király Nóra alpolgármester díjazottja:  
Madarász Emma, 9 éves – Családi 
karácsony

Nagycsaládos képeslap nyertese:  
Béres Bence, 7 éves – Nagykarácsony (fent)
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Családról, 
erdélyi 
utakról és 
oxfordi tanul-
mányokról 
is mesélt 
Németh Zsolt 
a Fonóban. 
A parlament 
külügyi 
bizottsá-
gának elnökét 
Csernus László 
önkormány-
zati képviselő 
látta vendégül.

Kedvenc erdélyi 
városa Székelyud-
varhely, a mákos 
és diós bejglit 
egyaránt szívesen 
kóstolja, a legked-
vesebb politikusa 
Antall József és 
szereti Marlene 
Dietrich dalait. 
Többek közt erről is mesélt Németh Zsolt or-
szággyűlési képviselő, a parlament külügyi 
bizottságának elnöke azon a pódiumbeszél-
getésen, amelyen Csernus László önkormány-
zati képviselő meghívására vett részt a Fonó 
Budai Zeneházban. A vendég azt is szívesen 
idézte fel, hogy egy felvidéki úton ismerte 
meg későbbi feleségét, aki Orbán Viktor mi-
niszterelnök szavait tolmácsolta a találkozó 
résztvevőinek.

Németh Zsolt elmondta: a kormányfőhöz a 
nyolcvanas évek közepe óta fűzi szívélyes vi-
szony, így ő is jelen volt, amikor 1988. már-
cius 30-án megalakult a Fiatal Demokraták 
Szövetsége. – A Fideszt harminchét ifjú értel-
miségi hívta életre a Bibó István Szakkollégi-
umban – emlékezett vissza az országgyűlési 
képviselő, akinek a tagsági könyvében a 2-es 
sorszám szerepel.

A későbbiekről szólva Németh Zsolt beszámolt 
oxfordi tanulmányairól, amelyek jóvoltából új 
szemszögből tekinthetett Magyarországra, a 
magyar társadalomra, gazdaságra, politiká-
ra és kultúrára. Erdély szeretete pedig gyer-
mekkora óta elkíséri, és azóta is múlhatatlan 
lelkesedéssel járja az ottani tájakat. Megemlé-
kezett református lelkész édesapjáról, akit az 
1956-os forradalom után Tökölre internáltak, 
később azonban ő hozta létre az Erdélyi Gyü-
lekezetet.

Aktuálpolitikai kérdésekre válaszolva ki-
emelte: a kormány érdeme a határon túli ok-
tatási rendszer reformja, és az is, hogy 17 mil-
liárd forint értékben sikerült ottani iskolákat, 
óvodákat felújítani. Létrehozták Kolozsváron 
a Sapientia Egyetemet, amelynek éves fenn-
tartási költsége kétmilliárd forint körül ala-
kul. A határon túli kisebbségek kapcsán fel-

hívta a figyelmet egy európai méreteket öltő 
kezdeményezésre is. Európa negyvenhét álla-
mában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség 
él, lélekszámuk meghaladja a százmilliót. Az 
Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 
(FUEN) tagjai megkezdték az európai polgári 
kezdeményezés előkészítését.

– A projekt az utóbbi évtizedek legfontosabb 
európai kisebbségi összefogásának eredménye 
– hangsúlyozta a képviselő –, alapja pedig a 
polgári érdekérvényesítésnek az Európai Unió 
Lisszaboni Szerződésében megfogalmazott 
jogi eszköze. Egy éven belül egymillió aláírást 
készülnek összegyűjteni, így az Európai Uni-
ónak aktívan be kell kapcsolódnia az európai 
kisebbségek részvételének javításába, illetve 
a regionális vagy kisebbségi nyelvekről szóló 
párbeszédbe – tette hozzá.

(Újbuda)

 kult

A nemzetpolitika 
szolgálatában

Az élet futása
B32 40 – Szemelvények a Bartók 
32 Galéria és B32 elmúlt 40 évéből 
címmel megjelent a B32 Galéria 
és Kultúrtér első képzőművészeti 
kiadványa. A december 13-i bemu-
tatón a meghívott képzőművészek 
és újságírók előtt Antal Nikolett,  
a ház művészeti vezetője és Máthé 
Andrea művészetfilozófus méltatta 
az albumot.

Antal Nikolett felvezetőjében egy olyan alko-
tásra reflektált először, amely éppen látható a 
B32-ben, Tölg-Molnár Zoltán képzőművész 
„49. hét” című kiállításán, ez pedig a „lebens-
lauf” (az élet futása). – Önéletrajzként is szok-
ták fordítani, és a kiadványban Tölg-Molnár 
Zoltánnak van erről egy gyönyörű passzusa, 
amelyik nagyon illik ehhez az alkalomhoz – 
mondta lapunknak a B32 művészeti vezetője.

„Jó esetben van egy íve ennek a 60, 70, 80 
évnek, mint a madár repülésének. Nem az a 
fontos, hogy a madár hányszor csapkod köz-
ben a szárnyával, hanem hogy milyen a rajza. 
Lehet ez egy szép ívű életrajz is. Lebenslauf – 
az élet futása, ahogy a német mondja…” – me-
sélt a sajátos kifejezésről Tölg-Molnár Zoltán a 
vele készült interjúban.

– Volt ennek a galériának a történetében is 
nagyon sok szárnycsapkodás, de bízom benne, 
hogy most ebben az albumban valamiféle ív, 
valamiféle dramaturgia kirajzolódott a B32 
kapcsán. Művészeti kiadványunk tekinthető 
egyfajta hitvallásnak is, amelyben markánsan 
látható a koncepciónk, és az, ahogyan az itt 
dolgozó emberek gondolkoznak a kortárs mű-
vészetről – folytatta Antal Nikolett. 

A huszonöt művészt bemutató, a galéria 
negyven esztendejének történetét felvillan-
tó album méltatásakor Máthé Andrea művé-
szetfilozófus, a könyv bevezetőjének szerzője 
kiemelte, hogy a B32 kitüntetett helye a világ-
nak: – A B32 különleges galéria, ennek egyik 
oka, hogy itt már negyven éve a művészet 
történik, és itt a „történiken” van a hangsúly. 
Az elmúlt időszakokban minden megmozdu-
lásával, minden tárlatával képes volt nyomot 
hagyni. Az album ezt „nyomhagyást” igyek-
szik megmutatni olyan alkotókkal, akik az el-
múlt négy évtizedben a hazai képzőművészeti 
életben megkerülhetetlenné váltak, és jelentős 
életművükkel maguk is nyomot hagytak. 

(K. G.)

Minden a szeretetről szól
Az adventi várakozásról, a karácsonyi készülő-
désről és a keresztény ünnepkörről szólt az idei 
utolsó Kulturális Szalon, ahol az állandó meghí-
vott vendégek, Simicskó István és Hoffmann 
Tamás mellett Kiss-Rigó László szeged-csanádi 
püspök foglalt helyet.

Talán nincs is olyan ember, akinek legszebb gyerekkori em-
lékei között ne szerepelne egy karácsonyi történet. A szépen 

feldíszített fa látványa, a fenyő illata, az ajándékozás élménye 
vagy a közös családi énekek dallama mindenkiben egy régi 
szép emléket ébreszt. Ezek az érzések azok, amelyeket az em-
ber újra és újra fel akar idézni, és tovább szeretné örökíteni a 
jövő generációjának. Gyermekkoruk legmeghatározóbb pilla-
natait elevenítették fel a Kulturális Szalon résztvevői is a B32 
Galéria és Kultúrtérben megrendezett eseményen. 

– Nagyon szegény családból származom, de soha nem érez-
tem azt, hogy nélkülöztünk volna, mert annyi szeretetet és 

odaadást kaptam a szüleimtől, hogy nem hiányzott semmi az 
életemből. Még akkor sem voltam csalódott, ha szenteste csak 
szerény ajándék bújt meg a fa alatt – mesélte Simicskó István. 
Az országgyűlési képviselő elmondta: az odafigyeléssel olyan 
útravalót kapott szüleitől, melyet igyekszik lányainak és fiának 
is továbbadni. 

Újbuda polgármestere is szívesen emlékszik vissza gyerek-
korára. Egyik legemlékezetesebb karácsonyi élménye a házi 
kedvencéhez köthető. Szenteste gyertyagyújtás közben a pa-
pagája átrepült a fenyőfa felett, emiatt a lángok felcsaptak, és 
majdnem leégették a fát. Ám ez a szerencsétlen közjáték sem 
tántorította el attól, hogy karácsonykor valódi gyertyát gyújt-
son a család. – Ez olyan szokás, amihez a mai napig ragaszko-
dom – tette hozzá Hoffmann Tamás.

A futballtudományáról is ismert Kiss-Rigó László élete szin-
tén bővelkedik színes történetekben. Tizenegy évesen Indiába 
utazott családjával, ahol édesapja kohómérnökként dolgozott. 
A decembert is ott töltötték, ahol nem volt sem hó, sem fenyő, 
sem illat, sem ünneplő társaság, így a megszokott dalok is csak 
tompán csengtek. A karácsony hiánya döbbentette rá az ünnep 
fontosságára. – Emlékszem, akkoriban kaptam egy angol nyel-
vű képeslapot, amelyen a következő üzenet állt: legyen ez a 
legszebb karácsonyod! Akkor értetlenkedtem, hogyan lehet az 
egyik ünnep szebb, mint a másik? Ma már tudom, hogy lehet-
séges, hiszen azóta minden év felülírja az előzőt. Az, hogy mi-
ként éljük meg legbelül a szeretet ünnepét, csak rajtunk múlik – 
összegezte gondolatait a püspök, aki ma már több száz gyermek 
társaságában tölti a karácsonyt.

A beszélgetés során szó esett az adventi készülődésről, va-
lamint arról is, kire milyen feladat hárul karácsonykor, illetve 
milyen fogások kerülnek az asztalra szentestén. Az ünnepi té-
mák mellett komolyabb közéleti kérdések is szóba kerültek az 
este folyamán, így a vallás társadalomformáló szerepére, a ke-
resztény jelképek használatára, illetve azok tiltására is kitértek 
a résztvevők. A jó hangulatú találkozóról senki sem távozott 
üres kézzel: a nézőket ünnepi koncertjeggyel lepte meg Újbuda 
polgármestere.

(K. A.)



 | 2017. december 22. | 12 

USZOSZ-karácsony a Keveháza utcában

Az Újbudai Szociális Szolgálat (USZOSZ) idősklubjának tagjai december 14-én 

tartották közös karácsonyukat, amelyre műsorral, közös énekléssel is készültek.  

A kerület vezetői mellett Szepesfalvyné Magassy Márta, a szolgálat intéz-

ményvezetője is részt vett az ünnepségen, amelyen a szokásos csomagokon 

túl két nagyobb ajándékot is kaptak a nyugdíjasok: egy masszázsfotelt – ame-

lyet sokan azonnal kipróbáltak –, és közkívánatra egy karaokerendszert is, 

mert nagyon szeretnek énekelni.

aktuális 
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A 2017. ÉVI NAGYCSALÁDOSOK  
KARÁCSONYÁNAK TÁMOGATÓI

77 Elektronika kft.
Allee Bevásárlóközpont
Budapesti kereskedelmi  
és iparkamara Xi. kerületi  
tagcsoportja
Cordia management  
szolgáltató kft.
Tata Consultancy services
infoGroup Cégcsoport
FŐTÁV zrt.
Futureal management  
szolgáltató kft.

helen Taylor kft.
ivanics kft.
m-katka kft.

T-systems magyarország zrt.
humánerőforrás mOL-csapat

pannon park Forest kft.
Vakvarjú Vendéglő, Buda

petrányi-Autó kereskedelmi kft.
régió Játékkereskedelmi kft.

Trófea Grill restaurant Checkers kft.
Caola kereskedelmi zrt. 

Nagy karácsonyi gála nagycsaládosoknak
Idén is megrendezték a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskolában 
azoknak a családoknak a karácsonyi rendezvényét, amelyek sok gyer-
meket vállaltak. Újbudán hatszáz ilyen család él. Az önkormányzat  
egész évben segíti, karácsony közeledtével pedig már több mint két  
évtizede vendégül látja őket egy izgalmas programon.

Az iskola bejáratánál a Mikulás és a rénszarvas mellett Király Nóra alpolgármester köszöntötte 
az érkezőket december 15-én. A tornateremben Hoffmann Tamás polgármester üdvözölte a több 
száz résztvevőt, majd következett az est fő attrakciója, a 100 Folk Celsius együttes fellépése.  
A nagycsaládosok karácsonyát már a délután folyamán is színes és kreatív programok tarkítot-
ták. Volt bűvész, zsonglőr és bábszínház, az ebédlőben pedig különleges karácsonyfadíszeket 
készíthettek a legkisebbek.

– Újbuda kiemelten támogatja a sok gyereket vállaló családokat, hiszen a kerületnek is az az 
érdeke, hogy minél több gyermek szülessen – mondta lapunknak Hoffmann Tamás. Hozzátette: 
igyekeznek a legjobb nevelést lehetővé tenni a gyerekek számára, és szeretnék, hogy mindenki 
jó körülmények között nőjön fel.

A karácsonyi rendezvény az önkormányzat fontos gesztusa azoknak, akik mernek nagycsalád-
ban gondolkodni. Több kerületi cég, illetve szervezet is támogatja az ünnepséget, az ő hozzájá-
rulásuknak is köszönhető, hogy ilyenkor a tombolán rengeteg szép és értékes meglepetés várja 
a kicsiket.

Bruckner László, az iskola igazgatója büszkén mondta, hogy az eseményen minden évben sokat 
segítenek az intézmény pedagógusai és dolgozói. Ők fogadják a vendégeket, osztják ki a tombola-
jegyeket, közreműködnek a ruhatárban, valamint a kézműves foglalkozáson is.

(D. B. S.)

A kerület iskolásai által készített 
ajándékok átadásával, karácsonyi 
ízekkel, műsorokkal és ünnepi 
dalok éneklésével készültek  
az ünnepekre Újbuda idősek ottho-
naiban és a közösségi házakban. 
Az intézményekbe látogató politi-
kusok jóízűen beszélgettek a klub-
tagokkal, az idősek pedig szívesen 
elevenítették fel nekik emlékeiket.

Újbudán senkinek sem kell magányo-
san karácsonyoznia, hiszen a kerület ve-
zetői, illetve az önkormányzat képvi-

Hoffmann Tamás polgármester jókíván-
ságaival kezdődött a kelenvölgyi idősek 
karácsonyi ünnepsége a helyi közösségi 
házban. Az ajándékozás után a Kelenvöl-
gyi Általános Iskola tanulói léptek fel,  
de volt közös éneklés is.

Simicskó István 
országgyűlési képviselő 
Gazdagréten, Őrmezőn  

és Lágymányoson 
köszöntötte az ünneplőket

Németh Zsolt 
országgyűlési képviselő 
Kelenvölgyben

selői a korábbi évekhez hasonlóan idén 
is végiglátogatták az idősek klubjait, az 
idős otthonokat és a közösségi házakat.  
A hagyományokhoz híven a vendégek az 
ajándékcsomagok és koncertjegyek mellett 
most is vittek magukkal a kerületben tanu-
ló iskolások által készített meglepetéseket.  
A közösségi házak, illetve idősintézmények 
tagjai örömmel fogadták az egyedi kará-
csonyfadíszeket, csecsebecséket. Az önkor-
mányzat arra törekszik, hogy a segítség és 
az időseknek szóló programok minél tágabb 
körben eljussanak az érintettekhez, akik így 
igazi aktív közösségi életet élhetnek.

Gazdagréten is több mint  
százan gyűltek össze

Közösen ünnepeltek az idősek

Lapunk következő száma 2018. január 17-én jelenik meg.




