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A tudás 
szolgálatában

riportunk az 5. oldalon

100 éves a Ménesi úti 
szellemi műhely, 
az Eötvös Collegium.

Föld napja 
a kerületben
Óvodai, iskolai 
programokkal a környezet-
tudatosságért.

cikkeink a 7. oldalon

Szívbe zárt 
gyerekzsivaj

írásunk a 2. oldalon

Odaadó munkájukért 
elismerésben részesültek 
a gondozónők.

Helyi civilek, hivatásos parkfenntartók, 
valamint Újbuda vezető politiku-
sai ástak, kapáltak és gereblyéztek 
együtt, hogy a Bükköny utcai Óvoda 
kerítése mentén élő sövényt alakítsa-
nak ki. Az akció szülői kezdeményezés-
ként indult, de Újbuda Önkormányza-
ta az egész kerületben fa- és cserjeül-
tetésbe kezdett.

A Bükköny utcai Óvoda a környék talán 
legrendezettebb és legzöldebb udvarával 
rendelkezik, a kerítésen túl azonban már 
nem ilyen idilli a helyzet. Az utca felőli 
szakasz a környékbeli kutyák kedvenc 
találkozóhelyévé vált, így a kertben játszó 
gyerekek közelében sok a kutyapiszok és 
a por. Az oviba járó kicsik szülei már há-
rom éve kérik az önkormányzati vezetést, 
hogy mindezek távoltartására telepítsenek 
bokrokat a kerítés mentén, de csak most 
érkezett hathatós segítség. 
 Hoffmann Tamás polgármester – aki 
maga is besegített a munkálatokba – el-
mondta, Újbuda a környezetvédelmi alap-
ból idén 5 millió forintot különít el fa- és 
cserjeültetésre, így ez évben várhatóan 150 
fát ültetnek el kerületszerte. A bokorte-
lepítésben nemcsak szülők és az Újbuda 
Prizma parkfenntartó munkatársai vettek 
részt, de Simicskó István országgyűlési kép-
viselő is csatlakozott a kertészkedőkhöz. 

Az államtitkár elmondta, a tavaszi nagy-
takarítás után a Föld napján is szeretnének 
hozzájárulni a környezet megszépítéséhez, 
a lakótelepeken pedig különösen fontos-
nak tartja, hogy növeljék a zöld területek 

Fákat ültettek a kerület több pontján

Grosics Gyula a Nemzet Sportolója

mennyiségét. Kelenföldön Ludányi Atti-
la önkormányzati képviselő javaslatára 
harmic fát ültettek, mivel a korábbiak vi-
harok áldozataiul estek vagy kiszáradtak.

p.k.

Bokortelepítés a Bükköny ovinál

Újbuda Önkormányzatának képviselő-
testülete 21-én tartotta áprilisi rendes 
ülését. Az estébe nyúló ülésen közel 
harminc napirendi pontot tárgyaltak. 

Először két kerületi oktatási intézmény 
vezetői pályázatának elbírálása zajlott le. 
A döntés értelmében a Gazdagrét – Csí-
ki-hegyek Általános Iskola igazgatói teen-
dőinek ellátásával 2011. augusztus 1-jétől 
2016. július 31-éig Bruckner Lászlót bíz-
ták meg, míg a Weiner Leó Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola jelenlegi 
igazgatója, Mészáros Lászlóné 2016. július 
31-éig vezetheti tovább az intézményt.
 Elbírálták az Önkormányzat könyv-
vizsgálói feladatainak ellátására kiírt zárt-
körű pályázatot is, melynek értelmében 
a munkával 2012. április 30-áig dr. Cseke 
László könyvvizsgálót bízták meg.
 Harmadik pontként az Önkormányzat 
2010. évi zárszámadását tárgyalta és fogad-
ta el a testület. Bács Márton, a szocialista 
frakció vezetője a „beismerés zárszámadá-
sának” nevezte az előterjesztést. Úgy vélte, 
a Fidesz állításaival szemben, semmiféle 
probléma nem volt a kerület múlt évi gaz-
dálkodásával, hiszen a könyvvizsgálói je-
lentés egymilliárd forintnyi maradványt 
mutatott ki. Válaszában Hoffmann Tamás 
polgármester felhívta az ellenzéki politikus 
figyelmét arra a tényre, hogy az említett 
pénzmaradvány felhasználására az Önkor-
mányzatnak nincs mozgástere, hisz ez az 
összeg az előző vezetés miatt többféle köte-
lezettséggel is terhelt. Példaként említette a 
Hauszmann utcai sporttelep ügyét, amely 
miatt 595 millió 650 ezer vételárhátralékot 
kell kifizetni.

A kerület egy hónappal ezelőtt vette át a 
Centrum Kft.-től a parkolási feladatokat, 
melyek ellátására együttműködési megál-
lapodást kötött Józsefváros Önkormány-
zatával. Az azóta eltelt néhány hét bebizo-
nyította, hogy a váltás zökkenőmentesen 
lezajlott, a kerületi parkoltatás sikeresen 
beindult, így a jövőben néhány ezzel ösz-
szefüggő feladat átkerül a XI. kerülethez. 
Ehhez az együttműködési megállapodás 
módosítása szükséges, amely feladattal, il-
letve a módosított megállapodás aláírására 
a testület felhatalmazta a polgármestert. 
 A 2011. szeptember 1-jétől hatályos 
törvényi változás, illetve az önkormányzati 
gazdálkodás ésszerűsítése miatt szükséges-
sé vált a zeneiskolai növendékek által fize-
tendő térítési díj és tandíj szerény mértékű 
emelése. Így azok, akik a következő tanév-
től kezdik meg tanulmányaikat a Weiner 
Leó zeneiskolában és 18 év alattiak, az eddi-
gi 10% helyett 15%, míg a 18 és 22 év közöt-
tiek 30% helyett 40% térítési díjat kötelesek 
fizetni. A térítési díj mérséklésére tanul-
mányi eredménytől függően a jövőben is 
lehetőség lesz, és a hátrányos helyzetű ta-
nulóktól térítési díj továbbra sem szedhető. 
Szintén a kerületi diákokat érinti Molnár 
László alpolgármester előterjesztése, amely 
a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
újbudai tanulók ösztöndíjrendszerének 
korrekciójára tett javaslatot. Az elfogadott 
koncepció szerint a jövőben csak azoknak 
a diákoknak jár ösztöndíj, akiknek állandó 
lakóhelyük a XI. kerületben van, valamint 
önkormányzati fenntartású, illetve kerületi 
székhelyű (csak 5.–8. évfolyamig) oktatási 
intézményben tanulnak.

folytatás a 3. oldalon

Hazánk környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi kérdéseiről, illetve 
azok összefüggéseiről tartott lakossági 
fórumot Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium környezetvédelemért 
felelős államtitkára. A Simicskó István 
országgyűlési képviselő meghívására 
érkezett vendég a kormány tervezett 
intézkedései között beszámolt a hulla-
dékkezelés és az árvízvédelem fejlesz-
tését célzó elképzelésekről is.

Az államtitkár bevezetőjében kijelentette, 
egy nemzetgazdaság sem képzelhető el 
természeti létalapok nélkül, melyek között 
a minden emberi közösség feltételét jelentő 
tiszta ivóvíz biztosítása egyre nagyobb ki-
hívást jelent világszerte. Vizeink védelme 
mellett Illés Zoltán szerint az egyik leg-
fontosabb zöldfeladat, hogy csökkenteni 
tudjuk a keletkező szemét mennyiségét. – 
Ausztriában, Horvátországban azért nem 
látni eldobott palackokat, mert mindegyik 
betétdíjas. Ha itthon a kormány mondjuk 
bevezeti a 100 forint/palack betétdíjat, 
nem lesz ember, aki eldobja az utcán a 
pillepalackot. Ha mégis, valakinek megéri 
majd felszedni – magyarázta az intézkedés 
előnyeit a képviselő.

Az államtitkár a kormány tervezett kör-
nyezetvédelmi lépései között megemlítet-
te, hogy az árvízi-belvízi védekezést álla-
mi feladatkörbe kívánják visszaállítani. 
Elmondása szerint az eddig önkormány-
zati hatáskörben végzett feladatra sosem 
volt elég pénz, eszköz és munkaerő. 
 – Már most kilencezer közmunkást 
vontunk be vízügyi munkálatokra, de 
hosszú távon azt szeretnénk, hogy a dolgo-
zók állandó állományként vegyenek részt 
az árvízi megelőzésben – tette hozzá. Az 
előadó többek között arról is tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy a hulladékgazdál-
kodási és a termékdíjtörvény átalakítása 
jelenleg is zajlik.
 A fórumon elhangzott, hogy mivel a 
szocialista vezetés korábban nem szedte 
be a termékdíjat a multinacionális cégek-
től, az állam évente 85–100 milliárd forint 
bevételtől esett el. A díj behajtásával azon-
ban finanszírozni lehetne a hulladékgaz-
dálkodás unió által elvárt fejlesztését. Az 
államtitkár szerint a környezetvédelmi 
előírások betartása feltétlenül szükséges, 
hiszen azok elmulasztása esetén Magyar-
országra büntetést szabhatnak ki, és alap-
vető támogatásoktól eshet el.

p.k.

Zöldfeladatok 
az ország előtt

Természeti létalapok nélkül nincs nemzetgazdaság

Jövőre nincs 
Pardon!
Szigorú feltételek a szórakozóhelyeknek    
Iskolaigazgatókat neveztek ki    Módosuló ösztöndíj-
rendszer    Újbuda Közbiztonságáért-díj

Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, 
az Aranycsapat két tagja vehette át 
április 26-án a Nemzet Sportolója 
címet. A díjat azok a hatvan éven 
felüli, kimagasló eredményeket elért 
magyar sportolók kaphatják, akik 
aktív sportpályafutásuk befejezé-
se után is meghatározó szerepet 
töltenek be a sportéletben. Egy 
decemberi törvénymódosítás óta van 
lehetőség arra, hogy egyszerre két 
legendás sportolót is kitünessenek. 
Grosics Gyula és Buzánszky Jenő 
díjazásával így tizenháromra bővült a 
Nemzet Sportolója cím tulajdonosai-
nak száma, melyet egy időben ennél 
többen nem birtokolhatnak. A képe-
ken Grosics Gyula látható 1953-ban az 
emlékezetes londoni 6:3-as meccsen, 
és azután, hogy átvette a Nemzet 
Sportolója oklevelet. 

Hoffmann Tamás, Simicskó István, Makrai Pál, Ludányi Attila

Köszöntjük 
az édesanyákat!
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12., szerdán 14–17 óráig. 
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerdán 9–12 óráig. 
Tel.: 3723-497.

KATASZTRÓFAVÉDELEM
Katasztrófahelyzetekben Újbuda Ön-
kormányzata Polgári Védelmi Kiren-
deltsége segítséget nyújt. Zöldszám: 
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet: 
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendelt-
ség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

   Rétköz u. 7. (Eleven Center). 
Nyitva tartás: hétfőn 15–19, kedden 
9–13, szerdán és csütörtökön 14–18 
óráig, pénteken 9–13. Tel.: 248-0777.

Bartók Béla út 120–122.
Ügyfélfogadás: 
Hétfőtől péntekig 8–20 óra között.
Telefon: 1818 (a nap 24 órájában).
Honlap: www.kormanyablak.gov.hu
E-mail: 1818@ugyfelvonal.hu

ÚJBUDAI KORMÁNYABLAK
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
IGAZGATÓSÁG 

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP)
önkormányzati képviselő
Elérhetőség: bacs.marton@ujbuda.hu
BUDAI MIKLÓS (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második 
csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06-20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Időpont-egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30
óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második szerdáján 18–
20 óráig. Lágymányosi Közösségi Ház 
(Kőrösi J. u. 17., fszt. 5.)
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)
önkormányzati képviselő
Május 10-én 14 és 17 óra között.
Cím: Bocskai út 39–41. 

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap első kedd 17–18 
óráig KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
Elérhetőség:gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 16.30–18 
óráig. XI. Kerületi Logopédiai Intézet 
(Kanizsai utca 17–25.) 
Elérhetőségek: janko.istvan@fidesz.hu, 
06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 
óra között; Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig
Őrmezei Közösségi Ház. Elérhetőségek:
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. 
Időpont-egyeztetés:
kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/20/260-1100
Elérhetőségek: www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
országgyűlési képviselő, alpolgármester
Időpont-egyeztetés fogadóórára: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája
18–20 óráig (Budafoki úti Fidesz-iroda)
Elérhetőség: ludanyi.attila@fidesz.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első
keddjén 16.30–18 óráig.
Karinthy Frigyes út 9.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó-
nap harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai utca 5., III.
304. Bejelentkezés: 372-4672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 17–19 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk.
(Sopron út 50.) Elérhetőség: n.antal.
aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap harmadik szerdáján 17
órától. Villányi út 20/A. Időpont-
egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtö-
kén 17–18 óráig. Karinthy Frigyes út 9.
Bejelentkezés: hétfőtől péntekig 14–18 óra
között a 209-0474 telefonszámon.
SASS SZILÁRD (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden harmadik hétfő
17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.)
Elérhetőség: sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első keddjén 16–17 óráig.
Fejér Lipót utca 63., félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ)
önkormányzati képviselő

Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Fogadóóra: minden hónap negyedik
csütörtökén 17 órától. Villányi út 20/A.
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)
fővárosi önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A.
Bejelentkezés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor. 
Bartók Béla út 19.
(bejárat a Mészöly utcából)
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök
17–18.30 óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45.).
Elérhetőség: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 16.30–17.30 
óráig. Keveháza
utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 
óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30
óráig. Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
Elérhetőségek: 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com
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Ügyintézés és információk 
az interneten:  

www.ujbuda.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Évtizedes bölcsődei munkájukat ismerték el

A DICSÉRETBEN RÉSZESÜLTEK: 

BAKI TAMÁSNÉ, NAPSUGÁR BÖLCSŐDE 
1988. szeptember 1-je óta dolgozik az 
Egyesített Bölcsődei Intézmények Napsugár 
Bölcsődéjében. Szorgalmas, becsületes, nagy-
fokú empátiával rendelkező gondozónő. 

DUFALA JÁNOSNÉ, KUCKÓ BÖLCSŐDE 
37 éve dolgozik a kerületben gyermekneve-
lőként. Munkáját lelkiismeretesen, töretlen 
lelkesedéssel végzi. A gondjaira bízott gye-
rekek felé olyan nagy odafigyeléssel, szere-
tettel fordul, mintha csak a nagymamájuk 
lenne, ezt a kicsik végtelen ragaszkodással 
viszonozzák. 

BEKE LÁSZLÓNÉ, SZEMÜNK FÉNYE BÖLCS. 
Szociálpedagógus, aki 1988. november 
1-jétől dolgozik az Egyesített Bölcsődei 
Intézményekben. 2010 szeptemberétől 
a Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális 
Módszertani Központban bölcsődevezető. 
Megbízható, lelkiismeretes szakember, aki 
kiváló szervező és kommunikációs képes-
séggel rendelkezik. 

MIHÁLY ENDRÉNÉ, MOGYORÓSKERT BÖLCS.
39 éve dolgozik a kerületben csoportve-
zető gondozónőként. Szakmai tudásával 
sok fiatalnak segített elindulni a pályán. A 
gyermekek igényeit mindig szem előtt tart-
va végzi munkáját. Aktív közösségi ember, 
kollégáival mindig segítőkész. 

HIRSCH MÓNIKA, SZEMÜNK FÉNYE BÖLCS. 
1998 novemberétől dolgozik a Szemünk 
Fénye Bölcsődében kisgyermeknevelőként. 
Munkáját a gyerekek iránti odaadással, sze-
retettel végzi, munkatársai számára példa-
értékű, precíz. 

BODNÁR LÁSZLÓNÉ, KATICA BÖLCSŐDE 
1992-től dolgozik a bölcsőde konyháján 
segítve a szakácsnő munkáját. Odaadóan 
és lelkiismeretesen végezi feladatait, min-
dig minden helyzetben lehet rá számítani. 
Kollégáival jó kapcsolatot alakított ki. 

GYARMATI PÁLNÉ, KATICA BÖLCSŐDE 
1977 óta dolgozik kerületünkben, 1988-
tól a Katica Bölcsődében szakácsnőként. 
Munkáját derűsen hozzáértően végzi. 
Jókedve, optimizmusa jó hatással van mun-
katársaira. 

ORSZÁG LÁSZLÓNÉ, DÚDOLÓ BÖLCSŐDE 
A bölcsőde csoportvezető gondozónője. 
Munkáját odaadóan, szeretettel és végtelen 
türelemmel végzi. Gondozónői tevékenysé-
ge mellett aktívan részt vesz a csecsemő- és 
kisgyermekgondozó szakos hallgatók gya-
korlati felkészítésében. 

GŐSI VALÉRIA, BÓBITA BÖLCSŐDE 
1986 óta dolgozik a kerületben, jelenleg 
vezetőhelyettes. Munkája során megbízha-
tó, lelkiismeretes. Tanácsaival, észrevételei-
vel sokszor átsegíti kollégáit egy-egy nehéz 
feladaton. 

VARGA FERENCNÉ, MESEVÁR BÖLCSŐDE 
Csoportvezető gondozónő. Munkájával, 
kollégáival való kapcsolata kiemelkedő. 
Mindig lehet munkájára számítani csoport-
jában és az egész bölcsőde működésében.

A Közös Képviselők Klubjának leg-
utóbbi napirendje a Közösen Újbuda 
közbiztonságának, közrendjének javí-
tása érdekében volt. 

A rendőrkapitányság képviselői tájékoz-
tatták a résztvevőket a lakásbetörések és 
gépkocsilopások csökkenéséről a kerü-
letben. Elmondták továbbá, milyen nagy 
visszatartó ereje van a társasházakon belül 
felszerelt kameráknak, melyek telepítése 
manapság már igen alacsony költségből 
megoldható. A felszerelendő kamera pár 
tízezer forintból beszerezhető, a jeltováb-
bítás akár kábelesen, akár rádióadósan is 
lehetséges, a működtetéshez pedig mind-
össze egy rögzítő berendezés kell egy zárt 
helyiségben, ami lehet akár egy számító-
gép vagy egy DVD-felvevő is. A kamerák 
képeinek folyamatos figyelésére nincs 
szükség, rongálás, bűncselekmény esetén 
a rögzített felvételt a rendőrség hivatalból 
bekéri, és bizonyítékként felhasználja. A 
lakásonként szétoszló költség gyorsan 
megtérülhet, hiszen a kamera nemcsak a 
bűnözőket tarthatja vissza, hanem az ott 
lakok vagy vendégeik vandál cselekedete-
it (összefirkálás, üvegbetörés, liftrongálás 
stb.) is visszaszoríthatja.
 A közterület-felügyelet felé fogalma-
zódott meg, hogy az üzletek nyitvatartási 
ideje alatt az üzletbérlők vagy tulajdono-
sok kötelesek az üzlet előtti járdafelület 
tisztán tartásáról gondoskodni, és ennek 
szerezzen érvényt a közterület-felügyelet. 
Elhangzott még a szabálytalan gépko-
csivezetőkkel szembeni határozottabb 
fellépés is, például az egyirányú utcába 
történő behajtás esetében a menetiránnyal 
ellenkezően. 

Közös 
képviselők

A bölcsődék napja alkalmából kiemel-
kedő szakmai munkájuk elismeréséül 
Polgármesteri Dicséretet kaptak az 
Egyesített Bölcsődei Intézmények 
alkalmazottai. Az elismerések kapcsán 
három díjazottat kérdeztünk arról, mit 
tartanak hivatásuk szépségének, és 
azt is megtudtuk tőlük, hogy igaz-e 
az a közkeletű állítás, miszerint a mai 
gyerekek rosszabbak, mint az évtize-
dekkel ezelőttiek.

Beke Lászlóné, a Szemünk Fénye Bölcsőde 
és Regionális Módszertani Központ böl-
csődevezetője az egyik legfontosabbnak a 
jó munkakapcsolatot tartja, hogy a szemé-
lyes és szakmai kérdéseket minél hatéko-
nyabban beszélhessék meg. – Ahhoz, hogy 
a dolgozóink frissen tudják tartani lelkü-
ket, lényegesek például a közös kirándu-
lások és programok is – fogalmazott Beke 
Lászlóné. Az intézményvezető szerint az 
elmúlt évtized jelentős változásai miatt is 
szükség van a gondozónők kiegyensúlyo-
zottságára: egyre több az egyszülős család, 
egyedül nevelő édesanya vagy édesapa. 
Az ő gyerekeik sérülékenyebbek, a gon-
dozónőnek tehát olyan biztonságban kell 
nevelni a kicsiket, hogy minimálisan ér-
zékeljék a problémákat, és így biztosítsa 
a felhőtlen gyermekkor. A legnagyobb 
sikerélmények egyike pedig az, ha ki tud-
ják emelni a családtagokat a rohanásból, 
és bevonják őket is a programokba. Így a 
bölcsőde segítségével a szülők összhangba 
kerülnek a gyerekekkel. 
 Friss tapasztalat az is, hogy a szülők 
egyre inkább elvárják, hogy a gyereke-
ket már bölcsődében fejlesszék. – Mi ezt 
megtesszük, de nem direkt, hanem a já-

ték által. Ebben a korban ugyanis nem 
tanításra, inkább irányításra van szükség 
– hangsúlyozta Beke Lászlóné.
 Gősi Valéria, a Bóbita Bölcsőde 
vezetőhelyettese szerint a gondozónői 
munka legjobb minőségmérője az, ha a 
gyerekek boldogan mennek a bölcsibe és 
a szülők pedig bizalommal viszik be őket. 
– Ahhoz, hogy a gyerek és a szülő fenn-
tartások és rossz érzések nélkül elfogad-
ják a bölcsődét az kell, hogy hatékonyan 
orvosoljuk a nehézségeket, hogy megfe-
lelő személyi és szakmai felkészültséggel 
vegyük az új kihívásokat – fogalmazott 
Gősi Valéria. Arra a kérdésre, hogy a mai 
gyerekek új kihívásokat jelentenek-e, a 
vezetőhelyettes határozott választ adott: 
– A gyerekek nem változtak meg igazán, 
ők ugyanolyanok, mint régebben voltak. 
Inkább a szülők lettek nagyon mások. 
Azért persze a mostani kicsik fejlettebbek, 
többet tudnak, és hamarabb is lesznek 
önállóak.
 Baki Tamásné, az Egyesített Bölcső-
dei Intézményekhez tartozó Napsugár 
Bölcsőde gondozónője a gyerekekhez 
való ragaszkodást, kötődést emelte ki a 
pálya szépségeként. – Az mindig rossz 
egy kicsit, amikor egy-egy csoport óvo-
dába megy, de aztán az újonnan érke-
ző piciket is megszokjuk, megszeretjük. 
Végső soron ez a bölcsődei élet rendje. 
Aki több évig ide jár, annak az egész fej-
lődését végigkísérjük, ezért néha kü-
lönösen nehéz az elválás. Amikor nem 
vagyunk a gyerekekkel, a napi mozgás és 
nyüzsgés hiányozik legjobban, meg per-
sze a gyerekzsivaj. Furcsa, hogy pont az 
nő az ember szívéhez a leginkább, ami  
néha bosszantja. 

V. M.

Szívbe zárt gyerekzsivaj

Végső búcsút vettek Fodor Vincétől, Újbuda 
korábbi alpolgármesterétől.

In memoriam

Május 22-én rendezi meg az Egyesü-
let a Stroke Megelőzéséért (ESzME) 
Egyesület a Családi Eszmefuttatás, Tár-
sadalmi Célú Sport és Családi Napot. 
A szervezők a hagyományokhoz hűen 
ESzMEfuttatás 2011. néven futóver-
sennyel, kibővült és tovább színesedő 
családi és szórakoztató programokkal 
várják az érdeklődőket.

A Csillebérci Szabadidő- és Ifjúsági Köz-
pont sportpályájának rajtvonalánál – ami 
a kezdetektől a futóversenynek helyszíne – 
amatőr és profi sportolók, a kezdeménye-
zést támogató sportegyesületek, valamint 
több iskolai csoport részvételére egyaránt 
számítanak a szervezők. A nevezéseket 
május 15-éig az eszmefuttatas@vmkomm.
hu e-mail címen, majd a rendezvény nap-
ján, a helyszínen fogadják a szervezők. 
A versennyel kapcsolatos informáci-
ók és a nevezés részletei megtalálhatók 
a www.eszmefuttatas.org webolda-
lon, a rendezvénnyel kapcsolatban az 
eszmefuttatas@vmkomm.hu e-mail cí-
men vagy a (1) 270-2822 telefonszámon 
kérhető tájékoztatás.

Napirenden a közbiztonság

ESzMEfuttatás 
idén is

Stroke-megelőzés
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A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig. Minden hó-
nap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig 
munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, 
adózással, nyugdíjazással kapcsolatos 
tanácsadás. Dr. Oláh András Sándor 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart 
minden páros hét keddjén 16–18 órá-
ig. Szeretetklub működik minden hó-
nap 2. csütörtökén 10–12 óráig, ahová 
várunk minden korosztályt, nőket és 
férfiakat, ahol bármiről elbeszélgethe-
tünk. Célunk, hogy segítsük egymást 
vidám hangulatban. Minden hétfőn 
17 órától befektetési tanácsadás euró- 
és svájcifrank-alapú, megbízható ho-
zamú termékek tárgyában. Rozgonyi 
György Gábor segítségével (R2G 
Financial), emellett legális adócsökken-
tő megoldások bemutatása cégeknek. 
Időpontfoglalás a +36/20/958-6769 tele-
fonszámon vagy a gyrozgonyi@gmail.
com e-mail címen.
Programok: Május 11-én 18 órakor 
poszthumusz emlékkiállítás Fejes 
István festő- és grafikusművész alko-
tásaiból. A kiállítást megnyitja: Bráda 
Tibor Munkácsy-díjas festőművész és 
Vasbányai Ferenc József Aranykatedra-
díjas tanár. Díszvendég: dr. Hoffmann 
Tamás polgármester. Házigazda: 
dr. Kupper András alpolgármester. 
Közreműködik: dr. Meskó Bánk.
Május 18-án 18 órakor Budai Polgári 
Est: Beszélgetés a múlt század nagy 
tanújával. Dr. Rétvári Bence vendége 
Horthy Istvánné Edelsheim-Gyulai 
Ilona a Szent Margit Gimnázium dísz-
termében (Villányi út 5.).

AZ ÚJBUDAI MSZP PROGRAMJA
15-ös sz. országgyűlési választókerület 
irodája. Helyszín: Bartók Béla út 19. (be-
járat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. 
Nyitva tartás: csütörtökön 16–18 óráig.; 
16-os sz. országgyűlési választókerület 
választási irodája. Helyszín: Mérnök u. 
40. Tel.: 204-2806. Nyitva tartás: hétfő-
től csütörtökig 10–17, pénteken 10–13 

óráig.; 17-es sz. országgyűlési választó-
kerület irodája. Helyszín: Kaptárkő u. 8. 
Tel.: 247-1711. Nyitva tartás: hétfőn és 
csütörtökön 16–19 óráig.
Állandó program (Mérnök u. 40.):
Minden hónap első szerdáján 17–19 
óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; adó, 
könyvvezetési és vállalkozási; lakásépí-
tési, -vásárlási, -felújítási ügyekben in-
gyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: 
www.mszpujbuda.blog.hu

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétfő-
től péntekig 14–18 óráig tart nyitva. Tel.: 
209-0474. Látogassa meg az Országházat! 
Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti 
látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a 
Karinthy Frigyes út 9. szám alatti irodá-
ban.
Karinthy Borklub május 11-én 18.30 
órakor a KDNP-irodában.  A Gere pin-
cészet borait bemutatja Gere Andrea. 
Jelentkezés előzetesen 1500 Ft befizeté-
sével lehetséges hétköznapokon 14–18 
óra között. a Karinthy F. úti irodában.

LMP-HÍREK
ÖKO-Filmklub,  május 13. péntek, 19.00 
– A38 művészdereglye (bejárat az álló-
hajón keresztül – a belépés ingyenes). 
Műsoron a „Darwin rémálma” című 
film, melynek kiindulópontját az adja, 
hogy 1950-ben a tanzániai Viktória-tó-
ba mesterségesen betelepítették a nílusi 
sügér nevű halfajt. Ragadozó lévén e hal 
rövid időn belül kiirtotta a tó egyéb hal-
fajait, felborítva az élővilág egyensúlyát. 
A vetítés után Szabó Rebeka biológus 
kutatóval és országgyűlési képviselővel 
beszélgetünk majd.
Az LMP-s önkormányzati képviselők 
tevékenységéről és az LMP délbudai 
területi szervezetének programjairól 
részletesen tájékozódhat blogunkon 
http://delbudamaskepp.blog.hu és hon-
lapukon: http://delbuda.lehetmas.hu. 
Ha elektronikus hírlevelünkből sze-
retne tájékozódni tevékenységünkről, 
programjainkról, küldjön egy e-mailt-t 
a bp1122@lehetmas.hu címre!

KÖZÉLETI PROGRAMOK

folytatás az első oldalról
Változik az elbírálás módszere is, az eddi-
giektől eltérően pontrendszert alakítottak 
ki, amelyben a tanulmányi eredmény mel-
lett fontos pluszpontokat ér a tanulmányi 
vagy művészeti versenyeken elért rangos 
helyezés, illetve az államilag elismert 
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. 
Maximalizálták a jogosultak számát is: a 
következő tanévtől ösztöndíj évente leg-
feljebb az általános iskolai tanulók eseté-

ben az első 150 legmagasabb pontszámot 
elért diáknak, míg a középiskolai tanulók 
esetében az első legmagasabb pontszámot 
elérő 25 főnek adható. Ugyanakkor emel-
kedik az ösztöndíj összege is, általános 
iskolai tanulók esetében havonta maxi-
mum 5000, míg középiskolai tanulók ese-
tében legfeljebb 8000 forint lehet.
 Kerékgyártó Krisztina közbiztonsá-
gi tanácsnok javaslatára a polgármester 
kidolgoztatta egy új kerületi elismerő 

cím alapításának, adományozásának 
feltételrendszerét. A már idén átadásra 
kerülő „Újbuda közbiztonságáért” díj 
olyan rendőröknek, tűzoltóknak, közte-
rület-felügyelőknek, polgárőröknek vagy 
civil személyeknek adományozható, akik 
jelentős mértékben hozzájárultak a ke-
rület polgárai, azok közösségei bizton-
ságának megteremtéséhez, illetve annak 
fenntartásában folyamatosan kiemelkedő 
munkát végeznek. Évente legfeljebb két 
elismerő cím adományozható, a vele járó 
pénzjutalom összege a mindenkori közal-
kalmazotti minimálbér ötszöröse.
 Módosította a testület a közterület 
használatáról és rendjéről szóló rendeletét 
is. Az eddigi rendelkezések nem tették le-
hetővé az Önkormányzat számára a jog-
ellenes közterület-használókkal szembeni 
méltányosság gyakorlását. Ez sok esetben 
irreálisan magas összegeket, behajthatat-
lan követeléseket eredményezett. A jö-
vőben a kötelező háromszoros kiszabás 
helyett első fokon a Gazdasági Bizottság 
döntheti el, hogy az irányadó díjtétel 
hányszorosát szabja ki büntetésnek, sőt, 
az esetleges fellebbezéseket követően má-
sodfokon a képviselő-testület gyakorolhat 
méltányosságot.
 Erős kritikák mellett a testület meg-
tárgyalta az Újbudai Közterület-felügye-
let 2010. évben végzett tevékenységéről 
készült beszámolót, a Környezetvédelmi 
Alap 2011. évi Intézkedési Tervét, vala-
mint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
kulturált használatát célzó cselekvési 
tervét is.
 Döntés született a kerület bölcsődei 
férőhelyeinek növeléséről. Az Önkor-
mányzat a Mogyoróskert Bölcsődében 
konténerbölcsőde építésével 14, míg a 
Bóbita Bölcsőde átalakításával 12 új fé-
rőhelyet alakít ki. Határoztak továbbá 
arról is, hogy a férőhelyhiány mérséklése 
érdekében pályázatokat írnak ki helyi vál-
lalkozók, civil szolgáltatók részére új férő-
helyek kialakítására. 
 Az eredetileg betervezett 50 millió 
forintos keret duplájára emeléséről is ha-
tároztak a képviselők, amely összeggel a 
nehéz helyzetbe került lakáshiteleseken 
kíván segíteni a kerület vezetése.
 Újbuda Önkormányzata döntésre 
bocsátotta a Zöld Pardon és a Café del 
Rio közterület-használati engedélyé-
nek megújítási kérelmét. A képviselők 
felhatalmazták az Önkormányzatot a 
szerződések megkötésére és az enge-
délyek kiadására, mely a döntés szerint 
október 31-éig szól.
 Újbuda Önkormányzata előzetesen 
bejelentette, hogy elfogadhatatlannak 
tartja, és nem támogatja, hogy a Zöld 
Pardon Kft., valamint a Dream Works 
Kft. által üzemeltetett szórakozóhelyek a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
működjenek. Ezért Újbuda vezetése úgy 
döntött, hogy kizárólag szigorú feltételek-
kel terjeszti testület elé a döntést, ameny-
nyiben az üzemeltetők rendezik az Ön-
kormányzat felé fennálló tartozásukat. 
Tekintettel arra, hogy mindkét társaság 
elfogadta és teljesítette az Önkormány-
zat előírásait, Újbuda képviselő-testülete 
felhatalmazta az Önkormányzatot a szer-
ződések megkötésére és az engedélyek ki-
adására. 
 A képviselők döntése értelmében a 
szórakozóhelyeket üzemeltető társaságok 
az alábbi feltételek mellett vehetik birtok-
ba a közterületeket: 
– Megemelt, egyenként 22 millió forint 
bérleti díj fizetése a közterületek haszná-
latáért.
– Egyenként 16 millió forintos hozzájáru-
lás fizetése a közrend és köztisztaság emelt 
szintű biztosításáért, valamint a folyama-
tos zajszintmérés biztosítása érdekében. 
– A szórakozóhelyek betartják a törvény 
által előírt zajhatár értékeket. 
– A szórakozóhelyek 2011. október 31-éig 
tarthatnak nyitva, november 1-jéig köte-
lességük az eredeti állapot helyreállítása, 
azaz a meglévő felépítmények bontása 
és a közterület parkosítása. A közterület 
rendezését követően az Önkormányzat 
ide országzászlót állít. 
 A hatályos jogszabályok és a számos 
Alkotmánybíróság által hozott határozat-
nak megfelelően az Önkormányzat ható-
ságként járt el az ügyben, így mérlegelési 
jogkör nélkül terjesztette a képviselő-tes-
tület elé a szórakozóhelyek közterület-
használati kérelmeinek elbírálását.        
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Miért pont ennyi?

Óvodák és bölcsődék

Mint arról a testületi ülés kapcsán 
beszámoltunk, Újbuda képviselő-testü-
lete felhatalmazta az Önkormányzatot 
a szerződések megkötésére és az 
engedélyek kiadására a Zöld Pardon, 
illetve a Cafe del Rio szórakozóhelyek 
esetében.
A nyitás után néhány nappal kérdez-
tük Kővári Zsuzsannát, a Zöld Pardon 
ügyvezetőjét. – Roppant szigorú 
feltételeket támaszt velünk szemben 
Újbuda Önkormányzata, akár az állan-
dó zajszintméréssel, akár a takarítással 
kapcsolatban. Ugyancsak megnehezíti 
a dolgunkat az, hogy havonta meg 
kell újítanunk a 23 óra utáni engedé-
lyünket, a Kulturális Bizottság minden 
hónapban felülvizsgálja azt.
Az Önkormányzat gyakran ellenőriz-
teti a szórakozóhelyeket, illetve azok 
környékét. Április 28-án éjszaka ismét 
zajmérést végeztek, ennek eredménye 
alapján elmondható, hogy a szórako-
zóhelyek által kibocsátott zaj mértéke 
jóval az előírt határérték alatt van.
Kővári Zsuzsanna azt is elmondta, 
hogy a Zöld Pardonnak saját takarító-
gépe van, amely minden éjszaka dol-
gozik, céljuk, hogy reggelre kitakarítsák 
a környéket. Véleménye szerint a ZP 

területe biztonságos, és a hely környe-
zetének biztonságára is sokat áldoz-
nak. – Este 19 óra után él a bejelentő 
telefonszámunk, a 06/20/256-5453. 
Ha bárki rendellenességet észlel, 
esetleg úgy véli, hogy valamelyik 
vendégünk nem megfelelően visel-
kedik, hívhatja a motoros járőrt, aki a 
helyszínen segít, szükség esetén hívja a 
rendőrséget, de a helyi polgárőrséggel 
is együttműködünk és egyeztetünk 
minden éjszaka.
A képviselő-testület döntése értel-
mében a szórakozóhelyek a szezon 
végén bezárnak, és november 1-jéig 
kötelességük elhagyni a területet, és az 
eredeti állapotot helyreállítani.
– Addigra szeretnénk bebizonyítani, 
hogy a rendkívül szigorú feltételeket is 
tudjuk teljesíteni. 12 éve működünk a 
kerületben, úgy gondoljuk, hogy zenei 
és kulturális értéket képviselünk. A 
jelenlegi elképzelések szerint szeptem-
berben búcsúkoncertet tartunk. Utána 
nem maradhatunk itt, egyelőre nin-
csen újabb hely tervbe véve – mondta 
végezetül az ügyvezető.
Lapunk kereste a Café del Rio ügyve-
zetőjét is, azonban lapzártánkig nem 
sikerült elérnie.

Határérték alatt a zajszint
Szigorú feltételek a szórakozóhelyeknek

A „Csendkirály – kampány a kulturált 
szórakozásért” című programhoz 
Újbuda Önkormányzata is csatlakozik. 

Csendkirály címmel kampány indult 
a kulturált szórakozásért több kerületi 
önkormányzat együttműködésével a 
fővárosban – jelentették be a támogatók 
csütörtökön. A kezdeményezéshez csat-
lakozott az V., a VI., a VII. és a VIII. ke-
rület. – Fontosnak tartom, hogy a fiata-
lok élvezzék fiatalságukat, mulassanak, 
szórakozzanak. Ezzel párhuzamosan 
azonban a lakosság érdekeit is figyelem-

Csendkampány Újbudán is

Jövőre nincs Pardon!
Növelik a bölcsődei férőhelyek számát    Módosul az iskolások ösztöndíjrendszere

be kell venni, különösen azokét, akik 
a szórakozóhelyek környékén laknak. 
Szükség van egymás elfogadására, hisz 
a kikapcsolódást kereső fiatalok és a 
helyi lakók együtt jellemzik a várost, 
a pezsgést és a nyugalmat – mondta 
Hoffmann Tamás polgármester.
 Mivel a hatályos jogszabályok és a 
számos Alkotmánybíróság által hozott 
határozatnak megfelelően az Önkor-
mányzat kizárólag hatóságként járhat el 
a szórakozóhelyek ellenőrzésével, mű-
ködésével kapcsolatban, a polgármester 
külön üdvözli a kampány létrejöttét. Híreink bővebb képanyaggal megtalálhatóak a www.ujbuda.hu portál oldalain.

Nemcsak polgármesterként, hanem 
két kisgyermek édesapjaként is látom, 
mennyire fontos gyermekeink számára 
a megfelelő környezet megteremtése és 
a gondoskodás. Az, hogy szakemberek 
foglalkozzanak velük, amíg a szülők 
munkát vállalnak, hogy biztos jövőt 
teremtsenek számukra. Az elmúlt évek-
ben megfeleződött az óvodai és bölcső-
dei férőhelyek száma, amelyet a kerületi 
demográfiai adatok nem indokoltak. 
Ezért nagyon fontosnak tartom a férő-
helyek bővítését, amely program most 
komoly erőfeszítéssel indult be, és min-
dent együttvéve az idei költségvetésben 
erre több mint 260 millió forintot külö-
nítettünk el.
 Nyilvánvalóan elsősorban azt 
vettük figyelembe, milyen környezet, 
melyik bölcsőde, óvoda terhelhető, hol 
alakíthatók ki további helyek. Így kon-
ténerbölcsődei csoport létrehozásával 
és belső átalakítással összesen 26 új fé-
rőhelyet tudunk biztosítani a Mogyo-
róskert és a Bóbita Bölcsődékben, ami 
összesen két teljes csoportot jelent majd. 
Míg korábban csak az épületeken belül 
hoztak létre új csoportokat – ha egyál-
talán volt erre mód –, addig mi igyek-
szünk bevonni helyi vállalkozókat, 
civil szolgáltatókat, egyszerre több 
területen is előnyökhöz juttatni a 
kerület polgárait. Hiszen nemcsak 
azoknak a szülőknek lesz köny-
nyebb dolguk, akik a férőhelyek-
nek köszönhetően el tudnak menni 
dolgozni, hanem a vállalkozók és 
a helyi szolgáltatók közül is 
többen profitálhatnak a 
projektből, munkát 
és lehetőséget bizto-
síthatunk számukra. 
Az önkormányzati 
ingatlanok közül 
az Albert utcában 
egy több mint 400 
négyzetméteresre 
írtunk ki pályá-
zatot, amely-

ben játszóházat, családi napközit vagy 
bölcsődét is ki lehet alakítani. Emellett 
már fut egy program, de szeptember-
ben és októberben még két újat indí-
tunk, amelyekben meglévő bölcsődék, 
játszóházak, napközik pályázhatnak a 
férőhelyek bővítésére, amelyekre 10-10 
milliós keretösszeg áll rendelkezésre.
 Természetesen azonban – ahogy 
fentebb említettem – a kissé „idősebb” 
korosztályra is gondolunk, így az óvo-
dákban is több beruházást tervezünk. 
Amellett, hogy folyamatosan felújítunk 
és korszerűsítünk, balesetmentesítünk, 
tudjuk, szükség van új intézményekre 
és még több helyre. Az Érem utcában 
például egy háromcsoportos, közel 60 
férőhelyes ovit akarunk építeni, de 25 
helyet teremtünk a Keveháza Utcai 
Óvodában, 100 férőhelyet tervezünk 
a Gazdagréti Szivárvány Óvodában, 
és még nincs vége a sornak, hiszen 60 
millió forint maradt a költségvetésben 
további férőhelyek és csoportok kiala-
kítására, ám a helyszínek itt még nem 
tisztázottak.
A szülők nyugalma, hogy csemetéik jó 

kezekben, megfelelő helyen 
vannak, valamint a gye-

rekek jó közérzete azt 
hiszem, mindannyi-
unk számára fontos 
cél, de nagy feladat 
is, ennek igyek-
szünk eleget tenni.

Hoffmann Tamás, 
polgármester
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Május 21-én lesz Magyarország törté-
netének eddigi legnagyobb önkéntes 
akciója, a TeSzedd! szemétgyűjtő prog-
ram. Ezt Rétvári Bence közigazgatási 
államtitkár jelentette be a Feneketlen-
tónál tartott sajtótájékoztatón, ahol a 
kezdeményezés mellé álló hírességek 
is bemutatkoztak. Hámori Gabriella 
színésznő és Vastag Csaba, az X-faktor 
győztese nemcsak a hulladékgyűjtés-
ben, de a toborzásban is részt vállalt.

A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium, valamint a Vidékfejlesztési Minisz-
térium az Önkéntes Központ Alapítvány-

nyal együttműködésben szervezi meg a 
nagyszabású vállalkozást. Illés Zoltán vi-
dékfejlesztési államtitkár azt is közölte, a 
kezdeményezés alulról indult, hiszen civil 
és zöldszervezetek, újságírók és közéleti 
személyiségek keresték meg őket, hogy 
támogassák a környezetvédelmi akciót.
Mivel 2011. az Önkéntesség Európai Éve, 
a szervezők a társadalmi munka és a kör-
nyezetünkért vállalt felelősség fontosságá-
ra szeretnék felhívni a figyelmet. 
 Rétvári Bence elmondta, iskolák, 
munkahelyek, cégek és magánszemélyek 
közreműködésére is számítanak, hogy a 
kijelölt napon minél több területet tisztít-

Hamarosan indul a TeSzedd! akció

A nagyszabású kerületi takarítási akció végén az Új Akropolisz Közhasznú Kulturális Egyesület is 
részt vett a munkában: a Gellérthegyen 190 aktivista 106 zsák szemetet szedett össze, továbbá 
112 méternyi korlátot és 19 padot festett le. A vidám, jó hangulatban telt program során az 
egyesülethez csatlakozott a Komarnicki Gyula Természetjáró és Hegymászó Sportegyesület, a 
Fővárosi Kertészet, a Főtáv Zrt., a Fővárosi Közterület Fenntartó és más nagy cégek is.

Gellérthegyi takarítás

Illés Zoltán, Vastag Csaba, Töttös Györgyi, Hámori Gabriella és Rétvári Bence

Sztárok is csatlakoztak
A Tisztaságot Újbudán! elnevezésű ön-
kormányzati programon belül április 16-
án a XI. kerület megbecsült színművészei, 
operaénekesei, dalszövegírói is seprűt és 
lapátot fogtak, hogy együtt még szebbé 
varázsolják a Feneketlen-tó környékét.
 A napsütéses szombat délelőttön Ko-
vács Zsuzsa színésznő, Bálint Emese éne-
kesnő, Benkóczy Zoltán, Farkas Bálint, 
Karinthy Márton, Szersén Gyula szín-

művészek, Gerdesits Ferenc operaénekes, 
Bradányi Iván dalszövegíró és Deseő Csa-
ba hegedűművész is kesztyűt húztak. Rét-
vári Bence, a körzet országgyűlési képvi-
selője is részt vett a nemes célú eseményen. 
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 
Kft. dolgozóinak és a lelkes „takarítók-
nak” köszönhetően a Feneketlen-tó kör-
nyéke újból eredeti varázsában tündököl.

Veszélyes hulladékok
Lejárt gyógyszerek, elemek, fáradt olaj, 
hibás akkumulátorok, festékek, hígítók, 
különböző növényvédő szerek, egyszó-
val veszélyes hulladékok! Az Újbuda 
Prizma konténerei több tonna, az embe-
riségre káros anyagot gyűjtöttek össze. 

Szinte minden háztartásban gondot okoz a 
már nem használható veszélyes hulladék tá-
rolása. Április 16-án az Újbuda Prizma a XI. 
kerület több pontján veszélyes és elektroni-
kai hulladékgyűjtő konténereket helyezett 
el. Az Újbuda Prizma dolgozói Gazdagréten, 
Őrmezőn, Kelenföldön, Szentimrevárosban 
és Albertfalván várták a lakókat.

Tisztítsuk meg Gazdagrétet!
Az Újbuda Prizma és Király Nóra önkor-
mányzati képviselő kezdeményezésére 
„Tisztítsuk meg Gazdagrétet” elnevezés-
sel egy egész napos programmal várták a 
kerület lakóit április 16-án, szombaton. A 
kiindulási helyszín ezúttal is a Szent An-
gyalok Plébánia volt. A regisztráció után 
egy igazi családi hulladékgyűjtésen lehetett 
részt venni, ahol apró kezecskék tették még 
szebbé a Dzsungeles Játszóteret. Természe-
tesen ezen a szombaton is volt gazdagréti 
piac, ahol a megszokott minőségi magyar 
árukkal várták a vásárlókat, így aki esetleg 
megéhezett a nagytakarítás közepette, ked-
vére vásárolhatott. Délután a vásár folyta-
tódott, csak éppen az ételek helyett a PMB, 
azaz a Papa-Mama-Baba Börze, melyen 
azok árulhatták az otthon feleslegessé vált, 
de egyébként jó állapotú holmijaikat, akik 
részt vettek Gazdagrét csinosításában. 

Harmónia Brigád
A közös megmozdulás pedig össze is ková-
csolhatja az embereket: Halzer Dorottya és 
néhány lelkes önkéntes például az Irinyi ut-
ca környékén takarítottak. A jó hangulatú 
akció során pedig eldöntötték, hogy meg-
alapították a Harmónia Brigádot, melynek 
kezdőtőkéjét az a 100 Ft-os érme képviseli, 
melyet a szemétszedés során találtak, jó 
ómennek pedig azt a három darab négyle-
velű lóherét tartják, melyet szintén takarítás 
közben fedeztek fel. A Harmónia Brigád 
tizenegy zsák szemetet szedett össze, követ-
kező akciójuk a Budafoki út és az Irinyi utca 
sarkán jelenleg gazosan, gondozatlanul álló 
betonvirágtartó felfrissítése lesz.

Összefogás kerületszerte

Nincs sok árus, de mégis minden van, 
ami egy ebédhez szükséges lehet. 
Zöldség, pékáru, hús, tejtermék, bor, 
méz, lekvár. Sőt, ha akarok, akár még 
kecskegidát is rendelhetek. Itt minden 
termelő felvállalja magát: arccal, név-
vel és címmel. Ennél nagyobb garan-
ciát nem is adhatnának.

Beszélgetésbe elegyedek az árusokkal. Mint 
régen. És nem érzem azt, hogy ez bárkinek 
is a terhére válna. Sok érdekes informáci-
ót szerzek. Kele János és felesége például 
Bács-Kiskun megyéből jár fel hetente a 
kelenvölgyi piacra. Válogatok a szebbnél 
szebb paprika és paradicsom között. Mind-
nek története van. Elmesélik, melyik került 
ki fóliából, melyik nőtt szabad földben. Azt 
is megtudom, hogy a növények egy részét 

előző nap este „szüretelték”, másik része 
viszont ennél is frissebb: hajnalban indulás 
előtt is kimentek a kertbe.
 Megállok a tejtermékek előtt. Itt már 
egy fiatalabb társaság fogad. Holl Lász-
ló március óta jár ki nejével Dömsödről 
Kelenvölgybe, de Gazdagréten is szoktak 
árulni. Kiderül, régebben nagyüzemek 
vásárolták fel tőlük a tejet, de ez olyany-
nyira nem érte meg anyagilag, hogy úgy 
döntöttek, inkább maguk dolgozzák fel 
azt. Beleadják szívüket-lelküket, hogy mi-
nél ízletesebb élelmiszereket állítsanak elő. 
Nekik ez fontos. Mindig kísérleteznek a re-
ceptekkel, és csak olyat hoznak ki eladásra, 
melyet a család már tesztelt és finomnak 
talált. Engem is noszogatnak: kóstoljam 
meg. Nem sajnálják. A házaspár általában 
4–5 óra között kel, hogy elláthassák a jó-
szágokat. Ilyenkor az öt tehenet, a borjakat 
és 20–30 darab kecskét megetetik, majd 
megfejik őket. Átlagosan napi 50–60 liter 
tejet kapnak az állatoktól.
 Találkozom a Gazdagréti Összefo-
gás Egyesület képviselőjével is, jelenleg 
ugyanis ez a társaság szervezi a piacot. 
Ő is mesél. A hely történetéről. A piacot 
tavaly ősszel nyitották meg ezen a hely-
színen a Kelenvölgy Baráti Társasága kez-
deményezésére és decemberig működött. 
Az egyesület vezetője januárban írt egy 
levelet Hoffmann Tamás polgármester-
nek, melyben kifejtette, hogy sajnos ezt 
a feladatot a továbbiakban nem tudják 
ellátni. Ugyanakkor javasolta, hogy vala-
kit jelöljenek ki, aki átveszi, hiszen a piac 

megléte a kelenvölgyiek érdekét szolgálja. 
A polgármester semmi esetre sem szere-
tett volna szakítani a hagyományokkal, 
így felkérte az egyesületet, hogy a sikeres 
gazdagréti piac mintájára segítsen elindí-
tani hasonló szerveződést Kelenvölgyben 
és további helyszíneken is. A gazdagréti 
piac például az egyesület segítségével hó-
napok óta működik, és szinte a semmiből 
nőtte ki magát.
 A helyi képviselők nagy szerepet vál-
lalnak ebben a feladatban, mivel az egye-
sület és Király Nóra csak a kezdeteknél 
segít, a lebonyolítást, hirdetéseket a kép-
viselőknek kell megszervezniük, és hosszú 
távon nekik is kell üzemeltetniük a piaco-
kat. Őrmezőn Junghausz Rajmund, míg 
Kelenvölgyben Endrődi József bizonyítot-
ta, hogy igenis megvalósíthatók ezek az el-

képzelések. Őrmezőn négy hete üzemel a 
piac, amely szintén nagy népszerűségnek 
örvend a lakosság körében. Egyre több 
termelő jelenik meg a lakótelep közepén, 
ahol hétről hétre színesebb választékkal 
várják az ott lakókat. A vásárlók igényei 
is egyre nőnek, és jobbnál jobb ötletekkel 
keresik meg a szervezőket, hogy milyen 
termékekre lenne még szükségük.
 Junghausz Rajmund képviselő elmond-
ta, ez nem egy új keletű igény a térségben, 
a lakók már évek óta vártak erre. Hang-
súlyozta, eddig csupán egyetlen komoly 
bevásárlási lehetőség volt Őrmezőn, most 
viszont alkalom adódott arra, hogy ez a 
régóta dédelgetett álom végre valóra váljon. 
Kelenvölgy egy kicsit eltér Gazdagréttől 
és Őrmezőtől. Ez a térség főleg kertvárosi 
rész, így az igények sem olyan nagyok, mint 
a lakótelepi övezetekben. Az átalakított pi-
ac arculata és szabályzata némi változtatást 
kívánt, hiszen decemberig még egy olcsóbb 
termelői vásár működött a területen, az új 
szervezők viszont őstermelői gazdapiacot 
szerettek volna megteremteni a helyszínen. 
Az árusok közül természetesen mindenki 
maradhatott, aki beleillett ebbe a profilba. 
Azoknak a kiskereskedőknek azonban, 
akik olcsó kínai terméket, esetleg chipset, 
vagy mosóport értékesítettek, már nem le-
hetett helyet adni. Itt nem az volt a fő szem-
pont, hogy bárki bármit árulhasson, csak 
tele legyen a hely, hanem hogy közvetlenül 
a gazdától tudjon a lakosság minőségi élel-
miszerekhez jutni.

Kelemen Angelika

A siker nemcsak pénz, 
hanem szív kérdése is

Gazdapiacok Újbudán

2011 az Önkéntesség Éve

Sas-hegyi önkéntesek
„Tegyük széppé és rendezetté a Sas-hegy 
dél-nyugati lejtőjét!” felhívással indított 
szemétszedési akciót az EuroHungaricum 
Alapítvány. Rendezvényükön több mint 
negyven önkéntes részvételével tisztították 

meg a Sas-hegy déli lejtőjét, amely nagyon 
elhanyagolt állapotban van. – Az önkor-
mányzati területekre sokan a „senki föld-
jeként” tekintenek, ezért sajnos gyorsan 
szemétlerakókká változnak – mondta el az 
alapítvány elnöke, Szilágyi-Halász Réka. Az 
akción részt vevő kicsik és nagyok egyaránt 
nagy lelkesedéssel gyűjtötték a szemetet és 
tisztogatták az utakat, ösvényeket.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nevé-
ben köszönöm mindenkinek, aki részt vett a mun-
kában, és segített megszépíteni mikrokörnyezetün-
ket. Nagy örömünkre, rengetegen csatlakoztak kez-
deményezésünkhöz, hatalmas lelkesedéssel tették 
rendbe közös otthonunkat. Munkatársaimmal a 
jövőben is olyan programokat dolgozunk ki, melyek 
a lakosság jó közérzetét szolgálják.

Lőrincz Gergely, ügyvezető igazgató

A legkisebbek is takarítottak Gazdagréten

hassanak meg. Az államtitkár hozzátette, 
számos európai példa igazolja a kezdemé-
nyezés sikerét. Észtországban nemrég 50 
ezer önkéntes mindössze öt óra leforgása 
alatt 10 ezer tonna hulladékot gyűjtött, 
Szlovéniában pedig nagyjából 270 ezren 
20 ezer tonna szemetet szedtek össze. 
 Az akcióhoz több ismert személyiség 
csatlakozott. Töttös Györgyi, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvi-
vője, Hámori Gabriella színésznő és Vastag 
Csaba, az X-faktor tehetségkutató győztes 
énekese arról számolt be, személyes indít-
tatásból vállalták a nagyköveti szerepet, 
így nemcsak nevüket adják a programhoz, 
de május 21-én ők is kesztyűt húznak.
 A szervezők tömeges részvételre 
számítanak, a Facebookon csatlakozási 
szándékukat jelzők száma már egy hét-
tel ezelőtt túllépte az ötvenezres határt. 
A programra a www.teszedd.hu oldalon 
lehet jelentkezni, ahol a regisztráció után 
a helyi szervezők személyesen veszik fel a 
kapcsolatot a segíteni vágyókkal, akik a 
hulladékgyűjtő csapatok szervezésében is 
támogatást kapnak. Részletes információ-
kat a TeSzedd! hivatalos Facebook-oldalán 
is olvashatnak.

T. D.

Ezúton szeretném megköszönni mindazok segítségét, 
akik a „Tisztaságot Újbudán!” akcióban részt vállaltak. Az 
Önkéntesek Évében több mint ezren: magánszemélyek, 
civil szervezetek, egyházak, lakóközösségek, oktatási intéz-
mények és közéleti személyiségek gondolták úgy, hogy 
szabadidejüket feláldozva tesznek környezetük szebbé 
tételéért. Munkájukért mindannyiukat köszönet illeti. 
     A lakott területi takarítás végeztével Újbuda 
Önkormányzata csatlakozik a „TeSzedd!” elnevezésű 

kormányzati kezdeményezéshez, melyet kerületi szin-
ten az Újbuda Prizma koordinál majd. Jelentkezni a 
teszedd@ujbuda.hu címen lehet. Célunk, hogy a lakott 
területek megtisztítása után felszámoljuk a külterületi 
illegális hulladéklerakókat is.
      Egyúttal figyelmeztetés is illeti azokat, akik szemetel-
nek: az Újbudai Közterület-felügyelet ezentúl kiemelten 
ellenőrzi a köztisztaság ellen vétőket.

Hoffmann Tamás, polgármester

A teszedd@ujbuda.hu e-mail címen várjuk 
mindazok jelentkezését, akik a kerületben 
csatlakozni kívánnak a Vidékfejlesztési 
Mi nisz térium és a Közigazgatási és Igazságü-
gyi Minisztérium által május 21-ére meghir-
detett országos takarítási akcióhoz. Célunk, 
hogy felszámoljuk a külterületi illegális hul-
ladéklerakókat.

Várjuk jelentkezésüket!

Tisztelt Önkéntesek!
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Vajon milyen lehet egy magyar okta-
tási intézmény a párizsi École Normale 
Supérieure után szabadon? Ennek 
hallatán az ember egy méltóságteljes, 
de mégis rideg iskolát képzel el, hosszú, 
végeláthatatlan folyosókkal, tiszteletet 
parancsoló, ám szigorú tanárokkal. Az 
Eötvös József Collegiumot valóban a 
kiváló francia iskola mintájára alapítot-
ta Báró Eötvös Loránd 1895-ben, de „ő” 
mégis teljesen más, mint amit az ember 
első hallásra gondolna róla. Képzeljünk 
magunk elé egy halványsárga, csodás 
épületet a Gellérthegy egyik csendes 
utcájában függőkerttel és csillagvizsgá-
lóval, ahol a diákok maguk gyűjtenek 
saját intézményük megszépítésére – ez 
az Eötvös Collegium.

Eötvös célja és vágya az volt, hogy az in-
tézmény a színvonalas tanárképzés előse-
gítésével olyan oktatókat neveljen ki, akik 
hivatásukat szívvel-lélekkel látják majd el, 
és emellett önálló kutatásokat is végeznek 
– és akik a későbbiekben a magyar tudo-
mányos és kulturális élet jeles tagjaivá 
válnak. A nemes feladat tehát a minőségi 
tanárképzés volt.
 Az iskola 1895 után 15 éven keresz-
tül a Csillag utcában működött, az alapító 
azonban gondos kutatómunka és hosszas 
keresést követően rátalált arra a telekre, 
amely az épületnek később helyet adott. Az 
elsődleges szempont ugyanis az volt, hogy 
a bentlakó diákoknak ne kelljen nagy utat 
megtenniük a túlparton található egyete-
mig. A legelső hallgatók 1910 karácsonyán 
népesítették be az új Ménesi úti létesít-
ményt, amelyet Alpár Ignác tervezett. A 
neoromán építményt akkor „Ménesi úti 
palotának” is hívták, és messziről meg le-
hetett csodálni, hiszen ebben az időben 
más épület nem is nagyon volt a környéken. 
Kezdetben kizárólag férfi „collegisták” lak-
hattak a palotában, anno közel 80 ifjú kop-
tatta az iskola padjait, az ’50-es évek végétől 
azonban külön fiú és lány szárnyat alakí-
tottak ki a diákok számára.

 

Az épület egy pinceszintből, szuterénből, 
padlástérből és két emeletből áll, ahol 17 
oktatási szakműhelyt, úgynevezett szemi-
náriumi szobát alakítottak ki. Dr. Horváth 
László, a collegium igazgatója azt mesé-
li, annak idején a tanulók 2–2 személyes 
hálószobákban laktak. Ezek a közössé-
gek „családoknak” hívták magukat, ahol 
a rangidős ifjú volt az „apa”, a második 
legidősebb az „anya”, az utána következő 
a „gólya”, a legkisebb pedig a „kisgólya”. 
Az úgynevezett „csicskáztatás” már ak-
koriban is dívott a fiatalok körében, így 
a gólyák és a kisgólyák sora nem volt ám 
egyszerű. „Anya” és „apa” ugyanis teljha-
talommal rendelkezett a „kicsik” fölött, 
akik alig várták, hogy egyszer ők is szü-
lők lehessenek a sok csodás „apának” és 
„anyának” járó hatalommal és privilégi-
ummal.
 Az intézmény tornatermét – amely 
régen aula és egyben díszterem is volt 
– a háború alatt bombatalálat érte, most 
azonban ismét tornateremként működik. 
Az építmény magába rejt még egy azelőtt 
polgári lakásként használt részt is, ahol 
egykor az igazgató és a családja lakott. Ez 
ma az MTA Irodalomtudományi Intéze-
tének ad otthont. A régi Eötvös-könyvtár, 
amely annak idején még éjszaka is nyitva 
állt a tudás után áhítozó fiatalok előtt, ma 
az intézethez tartozik. A collegium saját 

szakkollégiumi könyvtára 40 ezer kö-
tetet őriz, a levéltárban pedig 100 ezer 
dokumentum sorakozik, amelyet a 

diákok pályázati segítséggel önszán-
tukból, kemény, kitartó munká-

val digitalizálnak. A kertben, a 
focipálya fölött egy valódi 

csodás történelmi lugas, 
függőkert őrzi a múlt 

emlékeit – ahol a 
tanulásba bele-
fáradt hallgatók 

meggémberedett 
tagjaikat és meg-

fáradt elmé-
jüket ma is 
felfrissíthetik. 

 A házban 

még egy csillagvizsgáló is található, amit 
az eget kémlelő tudóspalánták anno hasz-
náltak is, persze olykor a környékbeli tor-
nászlánykák kémlelésére. Talán egyszer 
ismét beüzemelik a csillagvizsgálót – sok 
álom megvalósítása nem szándék, hanem 
pénz kérdése.
 Az intézmény 1950-ig önálló 
collegiumként üzemelt és a Vallási és 
Közoktatási Minisztérium alá tartozott, 
majd 1950-től 1956-ig szó szerint tömeg-
szállásként funkcionált, ugyanis 450 
diáknak adott otthont. 1956-ban Tóth 
Gábort bízták meg a szakkollégium kiépí-
tésével, amelyet közel 30 év alatt sikerült 
megvalósítania. Jelenleg közel 130 bent-
lakó és 100 úgynevezett bejáró tanulója 
van az iskolának.
 Az ingatlant 1982-ben renoválták, 
majd 30 éven keresztül nem történt érdemi 
felújítás, a centenáriumi évben azonban 
minisztériumi, illetve egyetemi pénzek-
ből a fűtési rendszert és a villanyhálózatot 
sikerült rendbe tenni, továbbá a központi 

h o m -
lokzat 
festése 
és a bá-
d o g -

szer-

 Amikor még a körtérről is látható volt a collegium épülete....

Szabadon szolgál 
a szellem

100 éves a Ménesi úti Eötvös Collegium

kezet restaurálása is megtörtént. A diákok 
tanáraikkal és az öregdiákokkal nemrég 
összefogtak, és félmillió forintot gyűjtöt-
tek össze a belső falak festésére – ennyire 
szeretik alma materüket. A collegium 
nemcsak szállást ad a tanulóknak, ha-
nem oktatja is őket – ezért írják a nevét 
„collegiumnak” és nem „kollégiumnak”. 
Az 1950-es években az épület falán talál-
ható névkiírásban – „Eötvös Collegium” 
– a „C” betűt „K” betűre változtatták, 
aztán tavaly az igazgató visszacseréltette 
az eredeti betűre. A kordokumentumot, 
a régi „K” betűt Horváth igazgató úr 
a polcán őrzi.
 Az intézménybe az ELTE-re már fel-
vételt nyert hallgatók pályázhatnak, és 
külön, szigorú vizsgán kell átmenniük 
ahhoz, hogy idejárhassanak. Nem véletle-
nül tízszeres a túljelentkezés, hiszen csak 
a legjobb, legokosabb tanulók kapnak 
szakirányú kutatómunkával egybekötött 
kiegészítő képzést összesen 17 szakon – 
emellett ingyen sajátíthatnak el nyelveket. 
 Az idejáró kiválóságok az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián 
rendre dobogós helyeken végeznek. A 
felvétel azonban nem csupán a lexikális 
tudás alapján történik, hiszen a jelentke-
zőknek bizony az agyukat is használniuk 
kell az összefüggések felfedezéséhez, a 
lényeglátáshoz. Még az 1930-as években 

Gombocz Zoltán igazgatása 
alatt alakult ki 
ez a felvételiz-

tetési forma, 
amit úg y 
ne ve z t e k , 
hogy „Fej-
k o p o g t a -
tás”, hiszen 
j ó l  m e g 
kell kopog-
tatni azt a 
fejet, hogy 
rájöjjünk, 
mi is lako-
zik benne 
valójában, 
mondja az 
iga z gató. 
Az intéz-

ménybe nemcsak bekerülni nagy kihívás, 
hanem bent maradni is, mivel attól, aki 
két alkalommal nem éri el a 4,25-ös átla-
got, elbúcsúznak. – Aki nem vitézkedik, 
az mehet! – fogalmaz a vezető.
 Horváth László azt meséli, a 
collegiumban 3 főállású oktató és 14 fel-
kért vezetőtanár tanítja a diákokat. Utób-
biak nagyon alacsony honoráriumért, 
szinte szerelemből oktatnak. Az intéz-
mény nemcsak mostani okos diákjaira 
büszke, hanem arra a több mint 50 akadé-
mikusra, több tucat gimnáziumi igazgató-
ra, közel 600 gimnáziumi tanárra, akit az 
évtizedek hosszú sora alatt kinevelt – nem 
beszélve a számos kulturdiplomatáról, 
valamint azokról, akik a Magyar Tudo-
mányos Akadémia legjelesebb tagjaivá 
váltak, és méltán tartoznak a magyar szel-
lemi elithez.
 Az első évfolyamok hallgatói közül a 
magyar tudomány és művészet olyan ki-
válóságai kerültek ki, mint Kodály Zoltán; 
a kitűnő nyelvész, Gombocz Zotlán; az 
irodalomtörténész, Horváth János; a tör-
ténész, Szekfű Gyula, Szabó Dezső, Balázs 
Béla; a művészettörténész, Gerevich Tibor, 
vagy a kémikus, Zemplén Géza.
 A collegium igazgatója kívülről-
belülről ismeri az intézményt, hiszen 
1986–1992-ig maga is lakója és tanuló-
ja volt a „colinak”, majd latin–történe-
lem és ógörög tanár lett belőle – később 
Angliában doktorált, 1995-től az egye-
temen és a collegiumban oktat, 2009-
től pedig az intézmény vezetője. Azt 
mondja, nemcsak a tanulmányi ered-
ményekre büszke, hanem arra is, hogy 
a collegiumban ma is pezsgő társadalmi 
és kulturális élet folyik: a fiatalok tudo-
mányos konferenciát tartanak, máskor 
focibajnoksággal engedik ki a fáradt gőzt, 
az öregdiákok pedig még mindig össze-
járnak előadásokat tartani, ráadásul még 
drámakör is van.
 A vezető azt is elárulta, hogy egy in-
kognitóban működő, úgynevezett „Eöt-
vös-kommandó” is „garázdálkodik” az 
épület falain belül, amelyről csupán any-
nyit lehet tudni, hogy léteznek, és szám-
talan kreatív, tréfálkozós ötletet eszelnek 
ki. Legutóbb például magát az igazgatót 
szemelték ki huncutságuk célpontjaként, 
és egy videomegosztó oldalra feltöltött 
filmben a diktátor szövege alá feliratba az 
igazgató úr szavait írták ki – de Horváth 
László ezt nem szívja mellre, tudja milyen 
a diákélet, és persze van humorérzéke is. 
 A collegium kiváló kapcsolatot ápol 
nemcsak hazai, de külföldi egyetemekkel 
is, mint például francia, brit, olasz, osztrák 
intézményekkel, illetve erdélyi, kárpát-
medencei beágyazottsága is igen erős, sőt, 
a spanyol kapcsolatokat is erősíti, hisz ott 
is működik egy 100 éves collegium.
 Az Eötvös Collegium célja most a fenn-
maradás, a jövőre nézve pedig a szakmai 
színvonal fenntartása. A mostani megszo-
rító intézkedések ugyanis veszélyeztetik a 
létét – az igazgató azonban bízik az egye-
tem szakkollégiumi támogatásában. A cé-
lok mellé természetesen álmok is vegyül-
nek: a főállású tanárok karának bővítése, 
valamint a külföldi kapcsolatok további 
erősítése. 
 Még évtizedekkel ezelőtt Keresztury 
Dezső fogalmazta meg a következő gon-
dolatot, amely azóta az intézmény jelmon-
data: „Szabadon szolgál a szellem”. Az 
intézmény 115 éve – 100 éve a Ménesi úti 
épületben – igyekszik politikai és egyéb 
elgondolások béklyójától mentesen, a tu-
domány, a munka és a tudás szeretetére 
nevelni diákjait. Ahogy az igazgató fogal-
maz: – Mindegy, mi jön, a lényeg, hogy a 
szellem megtalálja a maga szabad útját, és 
mi ebben segítünk a fiataloknak. A feladat 
tehát nem csekély, hiszen Eötvös Loránd 
elképzelését megvalósítani, céljait elérni, 
és azt évtizedeken, évszázadokon keresz-
tül fenntartani nem kis kihívás – azonban 
azt teljesíteni csodás kihívás és óriási si-
kerélmény lehet.

H. N.
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pénz kérdése.
 Az intézmény 1950-ig önálló 
collegiumként üzemelt és a Vallási és 
Közoktatási Minisztérium alá tartozott, 
majd 1950-től 1956-ig szó szerint tömeg-
szállásként funkcionált, ugyanis 450 
diáknak adott otthont. 1956-ban Tóth 
Gábort bízták meg a szakkollégium kiépí-
tésével, amelyet közel 30 év alatt sikerült 
megvalósítania. Jelenleg közel 130 bent-
lakó és 100 úgynevezett bejáró tanulója 
van az iskolának.
 Az ingatlant 1982-ben renoválták, 
majd 30 éven keresztül nem történt érdemi 
felújítás, a centenáriumi évben azonban 
minisztériumi, illetve egyetemi pénzek-
ből a fűtési rendszert és a villanyhálózatot 
sikerült rendbe tenni, továbbá a központi 
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nem oktatja is őket – ezért írják a nevét 
„collegiumnak” és nem „kollégiumnak”. 
Az 1950-es években az épület falán talál-
ható névkiírásban – „Eötvös Collegium” 
– a „C” betűt „K” betűre változtatták, 
aztán tavaly az igazgató visszacseréltette 
az eredeti betűre. A kordokumentumot, 
a régi „K” betűt Horváth igazgató úr 
a polcán őrzi.
 Az intézménybe az ELTE-re már fel-
vételt nyert hallgatók pályázhatnak, és 
külön, szigorú vizsgán kell átmenniük 
ahhoz, hogy idejárhassanak. Nem véletle-
nül tízszeres a túljelentkezés, hiszen csak 
a legjobb, legokosabb tanulók kapnak 
szakirányú kutatómunkával egybekötött 
kiegészítő képzést összesen 17 szakon – 
emellett ingyen sajátíthatnak el nyelveket. 
 Az idejáró kiválóságok az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián 
rendre dobogós helyeken végeznek. A 
felvétel azonban nem csupán a lexikális 
tudás alapján történik, hiszen a jelentke-
zőknek bizony az agyukat is használniuk 
kell az összefüggések felfedezéséhez, a 
lényeglátáshoz. Még az 1930-as években 

Gombocz Zoltán igazgatása 
alatt alakult ki 
ez a felvételiz-

tetési forma, 

Új villamosokat és trolibuszokat vesz a BKV – er-
ről döntött a Fővárosi Közgyűlés. Az első ütemben, 
2014-ig 96 villamost és 93 trolibuszt szerezhet be 
a közlekedési cég, a költségek 98%-át a tervek sze-
rint uniós forrásból fedezik. Az új szerelvények 
kevesebb energiát használnak majd és alacsony-
padlósak lesznek. A beruházással párhuzamosan 
több helyen felújítják a pályát, magasabbra építik 
a villamosmegállók peronját, és egy új villamos 
kocsiszínt is építenek, valószínűleg az évekkel ez-
előtt bezárt Józsefvárosi pályaudvar területén. Az 
önkormányzat középtávú terve szerint 2020-ra 
cserélik le az összes régi, elhasználódott villamost 
és trolibuszt Budapesten.

   
Júniustól 26 tér és út neve változik meg a főváros-
ban. Tarlós István főpolgármester előterjesztésére 

a közgyűlés megszavazta például, hogy a Moszkva 
teret újra Széll Kálmán térnek hívják. A Köztársa-
ság tér II. János Pál pápa nevét veszi föl, míg a Mar-
git híd budai hídfőjénél található park Elvis Presley 
nevét fogja viselni. Utcát neveztek el az Aranycsa-
pat több legendás játékosáról, így Hidegkuti Nán-
dorról, Kocsis Sándorról és Zakariás Józsefről, va-
lamint utcát kap Wass Albert, Esterházy János és 
Mansfeld Péter is. XI. kerületi utcát vagy teret nem 
érint a névmódosítás. 

   
Öt új adófajta bevezetését tervezi és vizsgálja a Fő-
polgármesteri Hivatal. A közgyűlés által megsza-
vazott előterjesztés szerint tanulmányozzák, mikor 
és hogyan lehet bevezetni a dugódíjat, a tűzoltási 
járulékot, a vigalmi és ingatlan-értéknövekedési 
adót. Egy területfejlesztési alap létrehozását is ter-
vezik. Tarlós István azzal indokolta a javaslatot, 
hogy a mostani helyi adórendszer nem igazságos, 
így egyes adófajtákat cserélnének le az újakkal. A 

részleteket most kezdik kidolgozni. A főpolgármes-
ter szerint egyébként a dugódíj feltételeit csak 2013 
végére, 2014 elejére tudják kialakítani. 

   
A gazdasági válság miatt az elmúlt két évben átla-
gosan 8%-kal csökkentek a lakásárak Budapesten. 
Jelentősek ugyanakkor a területi különbségek: míg 
a VI. kerületben például 30%-kal esett az ingatla-
nok értéke, Újbudán – kivételt képezve – még nőt-
tek is a négyzetméterárak 3%-kal, derült ki az OTP 
felméréséből. 

   
Jövőre átépítik a Ferenciek terét, jó részt uniós 
pénzből. Több lesz a járda, az autós aluljárón pedig 
csak buszok közlekedhetnek majd. Átalakítják a 
Március 15. tér forgalmát is. A munka kapcsolódik 
a Budapest Szíve programhoz, amelynek részeként 
nemrég készült el a Piarista (volt ELTE) épület kör-
nyékének renoválása. Ugyanakkor egyelőre nem 
valósítják meg azt a tervet, amely szerint az Erzsé-

bet híd pesti hídfője és a Rákóczi út között alagútba 
terelnék le az autósokat. 

   
Vádat emelt a VI.-VII. kerületi ügyészség négy 
rendezvényszervező ellen a West-Balkán nevű szó-
rakozóhelyen történt tragédia ügyében. Halálos 
tömegszerencsétlenség okozásával vádolják őket. 
Közben az egyik elhunyt lány családja beperelte a 
VI. kerületi jegyzőt. A Magyar Hírlapnak nyilatko-
zó ügyvéd szerint a jegyzőnek kötelessége lett volna 
ellenőrizni a helyszínt. Több millió forintot köve-
telnek kártérítésként.

   
Augusztus 31-éig kell átadni a Margit hidat, miután 
a Fővárosi Közgyűlés kitolta a korábban megszabott 
és március 31-én már lejárt határidőt. Az előterjesz-
tés szerint azért kellett eltolni az átadást, mert több, 
előre nem látható műszaki nehézség adódott a fel-
újítás során. Az eredeti ütemterv alapján már tavaly 
augusztusban át kellett volna adni a hidat. 

FŐVÁROSI HÍREK
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A Domokos Pál Péter Általános Iskolá-
ban immár hatodik éve rendezik meg 
húsvét előtt a passiójátékot. Jézus 
Krisztus szenvedéstörténetének szín-
padra állítását minden évben egy-egy 
felső tagozatos osztály vállalja magára, 
amelynek tagjai az archaikus nyelve-
zet miatt komoly kihívással néznek 
szembe.

– Hat hétig próbáltunk, majdnem az ösz-
szes magyaróránk ráment, de a gyerekek 
végül hiba nélkül adták elő a régies szöve-
get – mesélte a felkészítő tanár. Az iskola 
az előadással névadója, Domokos Pál Pé-
ter történész, néprajzkutató előtt is tiszte-

leg, hiszen a Széchenyi-díjas magyartanár 
szűkebb hazájában, Csíksomlyó ferences 
középiskolájában alakult ki a passiójáték 
hagyománya az 1700-as években. 
 A ferences iskola tanárai és diákjai hi-
tük erősítésére mindig nagypénteken adták 
elő a templomban összegyűlt székely hívők 
előtt a középkorban elterjedt misztérium-
drámák felújított változatait. Minden év-
ben másvalaki írta meg a művet, melyek 
kéziratai a kommunista diktatúra éveiben 
a Szűz Mária-szobor alatti dobogóban rej-
tőzködtek, míg 1980-ban egy felújítás során 
teljesen ép állapotban fel nem lelték őket.
 Az önkormányzati intézményben 
minden évfolyamon van egy hittan fa-

A közéleti estek és kiállítások helyszí-
néül szolgáló Budafoki úti Fidesz-iroda 
a húsvét előtti héten valóságos tojás-
festőműhellyé változott. Egész nap 
iskolások és önkéntes kerületiek vál-
tották egymást a festékes asztaloknál, 
hogy kidíszítsék azt a közel 400 tojást, 
amit a kerületi időseknek szántak hús-
véti ajándékként. 

Az akcióban résztvevők szabadon alkot-
hattak, de szakszerű segítségben sem volt 
hiány. A népi motívumok megrajzolását 
betanító Zsigóné Kati iparművész szerint 
az alapokat akár egy óra alatt el lehet sa-

játítani, de a hibátlan minták eléréséhez 
talán egy élet is kevés. Hazánk egyik leg-
elismertebb tojásfestőművésze különleges, 
„hattechnikás” tojását is elhozta magával. 
A faragott, festett, patkolt, csipkézett, kar-
colt és viaszolt tojás egyedülálló a világon.
 A vidám festegetésbe Simicskó István 
országgyűlési képviselő is beszállt, aki 
másnap Hoffmann Tamás polgármester 
társaságában szállította ki a húsvéti tojá-
sokat a kerületi idősklubokba és idősott-
honokba. A néphagyomány szerint húsvét 
vasárnapján minden családban főtt tojás 
kerül az asztalra, ami az újjászületés és a 
családi összetartozás jelképe.

Négyszáz  
tojást festettek

A tojásfestés művészetét egy életen át lehet tanulni

GYÓGYÍR CSALÁDI 
EGÉSZSÉGNAP 
a Fehérvári út 12. sz. alatti szakrendelőben

MÁJUS 7. SZOMBAT 9–14 ÓRÁIG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 
10 ÉS 11 ÓRA KÖZÖTT (V. EMELET)
Aki kérdez: a kerület lakói
Akik válaszolnak: dr. Hoffmann Tamás polgármester, Gyorgyevics Miklós Eü. Bizottság 
elnök, Győrffyné Molnár Ilona humánpolitikai igazgató, dr. Hajós Éva tisztifőorvos, 
dr. Kóti Tamás igazgató Gyógyír Nonprofit Kft

„FÓKUSZBAN A MOZGÁSSZERVI PROBLÉMÁK”

KIEMELT TÁMOGATÓ: Pfizer Kft.
TOVÁBBI TÁMOGATÓK: Alcon, Bausch&Lomb, Biopont Kft, Copycat,  Csertex Genetikai Központ, Diramerján Opti-
ka, Elektro-oxigén Kft,  Főnix-Med Zrt,  Graphicol Kft, GlaxoSmithKline Kft, Kristálymix Kft, Magyar Vöröskereszt 
XI. kerületi szervezete, Merck, MSD Magyarország Kft, Novartis Hungária Kft, Pharma Patent Kft, Richter Gede-
on Nyrt, S.FER Bt, SalixMed Kft, Salus Kft, Sanofi-aventis Zrt, Schering-plough Central East AG, Sherwood Kft, 
Stamag-Ireks Kft, TEVA Kft, Újbuda Média

A belépés díjtalan, a szolgáltatások ingyen vehetők igénybe!

 sportágválasztást segítő alkati vizsgálat gyermekeknek 
(regisztráció szükséges: www.mitsportoljak.hu/gyogyir), óránként 
sportszersorsolás az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. jóvoltából

 ortopédiai szűrés (gerincferdülés, lúdtalp)     
 lúdtalptorna bemutató

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZŰRÉSEK
vérnyomásmérés
koleszterinszűrés 

vércukormérés
EKG

férfiaknak PSA szűrés és tanácsadás
bőrgyógyászati anyajegyszűrés

alsó végtagi artériás doppler vizsgálat
arteriográfiás vizsgálat

alvásdiagnosztikai szűrés
csontsűrűség mérés, kiértékelés 

dr. Schüszler féle arcdiagnosztika
felnőtt allergiaszűrés, tanácsadás

hallás vizsgálat
szájüregi daganatok szűrése
makuladegeneráció szűrése

zöldhályog és száraz szeműség szűrése

BEMUTATÓK
elsősegélybemutató

dohányzásról leszokást segítő program bemutatása
baba- és thai masszázs bemutató

bioptron fényterápia
genetikai központ bemutatkozása

légzésfigyelő használata - bemutató
masszázsbemutató

EGYÉB PROGRAMOK
életmód és lelki tanácsadás

gyermekfelügyelet, kreatív foglalkozás
szájápolás gyermekeknek

KIEMELT PROGRAMOK
sportágválasztó vizsgálat (regisztráció szükséges)

ortopédiai (gerinc, lúdtalp) 

www.gyogyir11.hu

kultációs osztály, ahol keresztény érté-
kek mentén folyik a nevelés. A szülők 
dönthetnek arról, hittanos vagy átlagos 
osztályba íratják gyermeküket, de a 
passiójátékban vegyesen, osztálytípus-
tól függetlenül szerepeltek a diákok. 
Burkali Mónika, a Komplex Nevelési 
Munkaközösség vezetője szerint az is-
kola toleranciára és elfogadásra nevelő 
szellemisége követendő példa lehet más 
intézmények számára. – A hittannak 
nemcsak egyházi iskolában van helye, 
a keresztény alapelvek a mindennapos 
nevelés szintjén is érvényesülhetnek – 
tette hozzá.

T. D.

Ünnepi ajándék időseinknek

Passiójáték a Domokosban

Lapunk 8. számában mutattuk be a Pro Communitate díjjal kitüntetett
Ládonyiné Bartha Gabriellát, aki önkéntes munkáját a Szentimrevárosi

Egyesületben végzi. Cikkünkben azonban a szervezet nevét tévesen 
Szent Imre Egyesületnek írtuk.

Február 2-án hármas ikrek szület-
tek Újbudán: a két kislány (Hanna 
és Kira) és a kisfiú (Noel) szüleikkel 
egy őrmezői panelház tizedik eme-
letén másfél szobás lakásban nehéz 
körülmények között élnek. Az ikrek jól 
vannak, a szülők azonban egészség-
ügyi problémákkal küzdenek, ezért 
az édesanya, Shimada Márta Újbuda 
Önkormányzatához fordult segítsé-
gért: hétköznapokra egy dajkát kért a 
gyerekek mellé. Hoffmann Tamás pol-
gármester támogatta a család kérését, 
így Király Nóra családügyi tanácsnok 
a képviselő-testület elé terjesztette, 
hogy az Önkormányzat fedezze ennek 
költségeit, ahol a javaslatot elfogad-
ták. Király Nóra gyűjtést szervezett 
az ikreknek, a felajánlott ruhákat és 
játékokat Hoffmann Tamással közö-
sen adták át a családnak.

Segítség a hármas ikreknek
HELYESBÍTÉS
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A kerület „zöldóvodái” 
között a gazdagréti Pity-
pang Óvoda is színes prog-
ramokkal ünnepelte a Föld 
napját. A környezeti neve-
lést kiemelt helyen kezelő 
intézmény két napon át 
várta a környékbeli óvodák 
lakóit, hogy végigjárják 
a hét izgalmas állomás 
mindegyikét.

Az idei Föld napja alkalmá-
ból a Pitypang Óvoda vidám 
kalandtúrát szervezett saját 
lakói és a környékbeli óvodá-
sok számára, hogy a szóra-
koztató feladatokon keresztül 
megtanulják, mennyire fontos 
vigyáznunk a természet adta 
értékekre. A környezetvédel-
mi oktatóközpontok bázis-
óvodájaként működő intéz-
mény természetesen ügyelt 
arra, hogy minden alapvető 
üzenetet a gyerekek nyelvén 
fogalmazzanak meg, így a ki-
csik a játékos feladatok között átélhették, 
milyen egy méhecske vagy pillangó élete, 
hogyan zajlik a beporzás, vagy hová szeret 
elbújni a tücsök. Az állatfelismerő állomá-
son élőhelyük szerint kellett csoportosíta-
niuk a vadon élő állatokat, egy másik al-
kalommal pedig különböző virágillatokat 
határoztak meg. 
 A zöldóvoda azonban nem csupán a 
kétnapos rendezvényen helyez hangsúlyt 
a környezeti nevelésre. – Egész éves prog-
ramunkat a környezet megismerésére és 

megszerettetésére fűzzük fel. A napi játékok 
ehhez illeszkednek, még a meséink is erről 
szólnak – mondta az óvoda hétköznapjai-
ról Kocsisné Busa Anna intézményvezető. 
A Pitypangba járó gyerekek rendszeresen 
mennek kirándulni a közelbe, felfedezik az 
udvaron nyíló virágokat, a lakótelepen élő 
rovarokat és madarakat. Az óvó nénik két-
hetente új zöldtémával ismertetik meg a gye-
rekeket, hogy nagykorukra megszilárdítsák 
bennük a környezettudatos gondolkodást.

T. D.

Környezettudatos nevelés 
a Pitypang oviban

Föld: Mi ezen a nem is olyan kicsi 
bolygón élünk. Ez az égitest a Naptól 
számított harmadik bolygó. Felszíné-
nek 30%-át szárazföld, 70%- át a ten-
gerek és óceánok teszik ki. Elméletben 
mindent tudunk a Földről. Azt is, hogy 
veszélyben van, és hogy óvnunk kell. 
Mégis nap mint nap újabb környezet-
szennyezésről számol be a sajtó. Pedig 
ha szeretnénk még madarak csicser-
gésére ébredni vagy szivárványt látni, 
akkor gyökeresen változtatnunk kell 
szemléletükön. 

Már 1970-ben felismerték, hogy tenni kell 
valamit bolygónk megóvásáért. Az ame-
rikai kezdeményezésnek köszönhetően 
ma már minden országban programokat 
szerveznek a Föld napján, hogy egy kis fu-
tással vagy játékkal hívják fel az emberek 
figyelmét a környezettudatos életszemlé-
letre. Kerületünkben az Újbudai Pedagó-
giai Intézet szervezésének hála évek óta 
kiemelt figyelmet szentelnek ennek a nap-
nak. Idén három helyszínen várták színes 
programokkal a gyerekeket. A Feneket-
len-tó szórakoztatóbb, a Gellérthegy spor-
tosabb, míg a TIT Stúdió a kulturálisabb 
eseményeknek adott otthont. A helyszínek 
közötti összekötő kapocs természetesen a 
Föld szeretete volt.
 Az esemény hivatalos részét Molnár 
László oktatásért felelős alpolgármester 
nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy or-
szágos viszonylatban kerületünkben a 
legtöbb az egy négyzetkilométerre eső 
ökoiskolák és ökoóvodák száma, ami azt 
mutatja, hogy Újbuda pedagógusai va-
lóban elhivatottak a környezet védelme 
iránt. A Feneketlen-tónál sportos beme-

legítéssel indult a nap, amelyet további 
programok követtek. A tó körüli állo-
másokon a diákoknak a legkülönbözőbb 
próbatételeken kellett átesniük. Az egyik 
megállónál madárfajokat azonosítottak, 
a másiknál vízminőséget mértek, később 
pedig elsősegélyt nyújtottak egy igazi 
mentőautóban.
 A programok között azért köny-
nyedebb időtöltés is akadt, így a kicsik 
lovagolhattak, megismerkedhettek a 
kenyérlángossütés fortélyaival, valamint 
kipróbálhatták az íjászatot is. A TIT Stú-
dióban avatták fel a Jókívánságok fáját, 

A Föld napja Újbudán

Látjuk már a tornyokat a tavaszi párá-
ban. Később szűk sikátorok és tám-
pilléres házfalak között visz az utunk. 
Templomi üvegablakok, kapualjak, 
ülőfülkék kísérnek. Még a lombok is 
gótikusan urbánusak.

Scheffer Lívia meghívására egy időre Sop-
ron költözött a Kosztolányi téri galériá-
jába. Gáspárdy Tibor művészi világának 
ihletője szeretett szülővárosa, melynek 
minden részletét jól ismeri. Festményein a 
város együtt lélegzik a tájjal, ezzel a sajá-
tos, már az Alpokhoz tartozó hegyvidék-
kel. De az alkotó műveit nézve, itthon van 
Ottlik, Kosztolányi és Bartók Budáján.
 Azonban a Gáspárdy-festmények 
nem képeslapok. A látvány visszaadása 
helyett érzelmek sűrítményeit kínálják 
a nézőnek. Az emlékképek sorozatából 
mesterien komponált veduták egy sosem-
volt városképet tárnak elénk, amelyben 
mindezek ellenére – vagy talán éppen 
ezért – otthonunkra ismerünk, ugyanis 
saját gyermekkorunk helyszíneit véljük 
felfedezni bennük. 

A művész évtizedek óta járja egyre ka-
rakteresebbé váló festői útját. Célja az 
akvarelltechnika megújítása. Korszerűen 
hangszerelt alkotásai a jelenről szólnak, 
bár inspirációs forrásuk a múlt kime-
ríthetetlen gazdagsága. – Ezek az utcák, 
dűlőutak, patakpartok legalább annyira 
belső, mint külső állapotok képei, bizo-
nyos fajta érzelmi hangoltságéi. Lírainak 
mondanám őket, ha a „lírai” szóról nem 
valamiféle lágyságra, érzelmességre asz-
szociálnánk. Márpedig ezek a képek na-
gyon erőteljesek, nem emlékszem, hogy 
láttam-e   már valaha ennyire erőteljes ak-
varelleket – vélekedik Gáspárdy piktúrá-
járól Rakovszky Zsuzsa költő.
 A Nyugat-Dunántúlon, Ausztriában 
és Németországban gyakorta kiállító fes-
tőművész az alkotás mellett a tanítást is 
hivatásának tekinti. A Nyugat-magyaror-
szági Egyetem docenseként már nemze-
dékek sorának adta át művészi-szakmai 
tudását. Ebből a tudásból kapunk mi is 
ízelítőt, ha megtekintjük a most kiállított 
akvarelleket. 

Velledits

Gáspárdy Tibor festményei a Scheffer Galériában

melyre a kerületi oktatási intézmények 
tűzték fel bolygónknak szánt üzeneteiket. 
Itt kiállításokkal, kézműves foglalkozá-
sokkal és előadással várták az érdeklődő-
ket. A Föld napi eseményeket az iskolá-
sok ünnepélyével zárták, ahol Hoffmann 
Tamás polgármester köszöntötte a részt-
vevőket. A kerület első embere örömét 
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy ilyen 
sok fiatal érdeklődik a természet védelme 
iránt. Mint mondta ez azért is fontos, mert 
a jövő generációjának már tudatosabban 
kell óvnia Földünket.

Kelemen Angelika

Képekbe sűrített érzelmek

Középpontban az élővilágKerületünkben van a legtöbb ökoiskola és -óvoda

Bemelegítés a Feneketlen-tónál

A Fehérvári útról a Föld valamennyi 
kontinensére exportálja saját fejlesz-
tésű termékeit az idén huszonöt éves 
77 Elektronika Kft. A cég tulajdonosa, 
Zettwitz Sándor meggyőződése, hogy 
sikerük kulcsa a folyamatos innováció.

 Miként mutatná be egy kerületi középisko-
lai csoportnak cégüket?

Először az innovációs részleget mutatnám 
meg a diákoknak, az itt dolgozók átlag-
életkora harmincnégy év. Ez a fiatal mér-
nökökből álló csoport fejleszti az általunk 
gyártott gépeket. Vállalkozásunk össze-
sen 350 embert foglalkoztat, ebből 60-an 
ezen a részlegen dolgoznak, ez is mutatja 
mennyire fontos számunkra a fejlesztés. 
A gyártósor lenne a második helyszín. 
Ez azért is lényeges terület, mert a hoz-
zánk ellátogató vevőink általában erre a 
legkíváncsibbak. Üzemünk nemzetközi 
szempontból is kimagasló felszereltségű, 
szigorú szabványoknak felel meg. Érde-
kesség, hogy egy zsiliprendszerrel védett 
steril szoba is része gyártórendszerünk-
nek. Végül pedig a kereskedelmi részlegre 
kalauzolnám a tanulókat, mely a világ 72 
országával áll kapcsolatban. Saját fejleszté-
sű termékeink közt van például vércukor-
szintmérő, vizeletüledék-elemző, proszta-
tadaganat-diagnosztizáló készülék. 

 Melyik a legdélibb és legészakibb pontja a 
Földnek, ahol forgalmazzák a termékeiket?

A legdélibbek közé tartozik Dél-Afrika 
és Új-Zéland, a legészakibb és egyben az 
egyik legújabb partnerünk pedig Kanadá-
ban van. 

 A gazdasági válság ellenére önök dinami-
kusan fejlődnek. Hogyan érték ezt el?

A válság kirobbanásakor, 2008-ban 26%-
kal nőtt az árbevételünk. Ezt annak kö-
szönhetjük, hogy ekkor kezdtük el expor-
tálni a vizeletüledék-elemző laboratóriu-

Lételemük az innováció
mi nagygépünket. Ez egy teljesen új tech-
nológiai alapokon álló műszer. Japán és 
amerikai konkurenseink mellett sikerült 
megszereznünk a világpiac 30%-át. Egy 
átlag magyar vállalat árbevételének alig 
egy százalékát fordítja kutatásfejlesztésre, 

ezzel szemben mi 7%-nyit. Hiszek abban, 
hogy mindennek az alapja a fejlesztés, az 
innováció.

 Amikor új munkatársat keresnek, milyen 
szempontokat tartanak elsődlegesnek a 
választáskor?

Általában azon diákok jelentős része, akik 
a Műszaki Egyetemről jönnek nyári gya-
korlatra, itt is ragadnak nálunk. Jó mű-
szaki alaptudást várunk el, és azt, hogy 

72 országgal állnak kapcsolatban

érdekelje a feladat a jelöltet. Fontos szem-
pont még a hűség. Észak-Olaszországban 
dolgoztam a nyolcvanas években hét évig, 
ott tettem szert cégvezetői gyakorlatra, 
és tapasztaltam meg, milyen ereje van a 
családi vállalkozásoknak – ez is inspi-
rálta a sajátunk létrehozását. Igyekszünk 
erősíteni a munkatársaink kötődését cé-
günkhöz. Nyár közepén, mikor leállunk, 
dolgozóinknak kis közös mulatságot tar-
tunk. Karácsonykor pedig a Madách Szín-
ház egy-egy előadására hívjuk meg a teljes 
kollektívát. Munkatársaink hűségét öt év 
után ezüst, tíz év után arany jelvényekkel, 
tizenöt év után pedig gyűrűvel jutalmaz-
zuk. Nálunk alig van fluktuáció. 

  Mi köti Újbudához azon túl, hogy itt van a 
vállalkozásuk? Milyennek látja a kerület 
életét?

Szüleim hároméves koromban költöztek 
a Lágymányosi utcába, aztán több helyen 
laktam a kerületben, cégünk pedig egy 
Hegyalja úti lakóházban született 1986-
ban. A Fehérvári és Hengermalom út sar-
kán 1993 augusztusa óta működünk. Erő-
sen be vagyunk ide ágyazódva, és mivel 
tevékenységük nem szennyező és nem is 
zajos, jó a kapcsolatunk a környékkel. Úgy 
látom, húsz év alatt rengeteget fejlődött 
a kerület, és örülnék, ha ez folytatódna. 
Örömmel támogatom a Bartók Béla útra 
tervezett kulturális negyed gondolatát, 
és személy szerint boldoggá tenne, ha a 
Csonka János Múzeum újra életre kelne. 
Szép gyerekkori emlékek fűznek hozzá. 

 Fejlesztéseikkel, termékeikkel mások 
egészségét szolgálják. Ön mit tesz egészsé-
ge megőrzése érdekében?

Balatoni nyaralónkban sok időt töltök 
szőlőműveléssel, lelkes borkészítő vagyok. 
Egyébként pedig teniszezéssel igyekszem 
még megtartani a kondíciómat.

Feibel Anna

Újbuda Önkormányzata a társasházak részére ingyenesen biztosítja 
a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló tárolóedényeket. 

A szelektíven gyűjtött hulladékot az FKF Zrt. hetente térítésmentesen 
szállítja el. A szelektív gyűjtéssel jelentős mértékben csökkenthető 
a hagyományos kommunális hulladék elszállítására költött összeg!

Jelentkezni lehet a 372-46-84-es telefonszámon.

Házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtésÚjbuda Önkormányzata idén ismét 

komposztálási programot hirdet kerüle-
ti lakók számára. A komposztáló keretek 
ingyenes átadása az Újbuda Prizma Kft. 
székhelyén, a Hamzsabégi út 60. szám 
alatt (bejárat az Ajnácskő utca felől) lesz 
az alábbi időpontokban:
Május 31-én, kedden 16–18 óra között
Június 7-én, kedden 16–18 óra között

Június 14-én, kedden 16–18 óra között
Június 21-én, kedden 16–18 óra között

Az érdeklődők a nyitrai.zsofia@ujbuda.
hu e-mail címen, valamint a 372-4684 
telefonszámon jelentkezhetnek.
A komposztáló keretek fából készül-
tek, méretük: 1m x 1m x 0,7 m. Lécre 
szerelve, csomagolva adjuk a készlet 

erejéig. A szállítást az igénylőnek kell 
megoldania. 

Minden alkalommal 16 órától tájékozta-
tó előadást tartunk a komposztálásról. 
Az előadáson való részvétel feltétele a 
keretek ingyenes átadásának.
Tegyünk együtt a kerti szerves hulladék 
hasznosításáért!

Komposztálás Újbudán

Gáspárdy Tibor festőmű-
vész tárlata a Scheffer 
Galériában (Kosztolányi 
tér 4.) április 18-ától május 
9-éig látható.

KÖRNYEZET

77 ELEKTRONIKA
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SZABAD A PÁLYA!

Gyerekektől és felnőttektől várjuk 
saját meséiket. Akár képzeletbeli, akár 
valós tereken és személyekkel játszód-
nak a történetek, küldjék el szerkesz-
tőségünkbe! A legjobbakat, legkedve-
sebbeket kéthetente megjelentetjük 
az Újbudában, és miután egy kötetre 
való összegyűlt, kiadjuk a kerület első 
mesekönyvét. Ezúttal az Ádám Jenő 
Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 
tanulóinak meséit jelentetjük meg.

Mocsáry Tamás, 4. a

Postás cserebogár
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy cse-
rebogár, akit a tulajdonságáról neveztek el. 
Postás volt. Egyszer éppen maga a majomki-
rály küldött egy levelet. A szöcskének küld-
te, hogy jöjjön a hadseregbe. El is indult a 
postás kézbesíteni a levelet. Hát amint megy, 
a kerekerdő szélén lát egy olyan állatot, ami 
úgy nézett ki, mint a szöcske, gondolja ma-
gában, milyen jó, már meg is érkezett. Oda-
megy hozzá, látja, hogy az valójában a han-
gya, az erdő réme. Valahonnan előkerült 
a sün és a sikló is, a hangya társai. Menne 
tovább a cserebogár, de visszatartják.
 – Nem mehetsz el, míg nem állsz ki 
három próbát!
 Nem volt mit tenni, ki kellett állni a pró-
bákat. Az első próba az volt, hogy ki a leg-
gyorsabb. A cserebogár úgy, hogy nem lát-
ták a többiek, felvette a „nagyotlépő” cipőjét. 
Elkezdődött a verseny. A nagy fától kellett 
futni a galagonyabokorig. Nyert a postás.

A rajzot Grim Adél, az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola másodikos tanulója készítette. Várjuk a te rajzodat is! Hozd el vagy küldd be a 
szerkesztőségbe!
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(M, SZ, É, L, S, E, A). 13. Démétér 
földistennő mellékneve. 14. Női név. 
15. Biztató szó. 16. Ellenőrzés, röv. 
17. Ismét. 19. Bécsi bőr! 20. Összeté-
telekben sugárzást jelöl. 22. Arrafele! 
23. Adófajta. 25. Gallium vegyjele. 26. 
Klasszikus kötőszó. 27. Körút, röv. 29. 
Orosz női név. 32. Néhány mohame-
dán országban: miniszter. 34. Seben 
képződik. 35. A végén megélez! 37. 
Ismert utazási iroda. 39. Fut. 41. Elüt 
a környezettől. 42. Egyik ős. 44. Tyúk 
mondja. 45. Életfontosságú belső rész. 
46. Rekesz. 47. Afrikai főváros. 49. 
Neon és bór vegyjele. 50. Zabkeverék! 
51. Ellenszegülés. 52. Gödöllő patak-
ja. 54. Illetékes végrehajtó hatóságtól 
írásban kiadott intézkedés. 57. Hang-
szer. 58. Irídium vegyjele. 59. Hajdú 
István. 61. Szólás páratlan betűi. 62. 
Csat fele! 64. Alig-alig előforduló. 66. 
Latin elöljárószó. 68. Spanyolország 
egykori fővárosa. 71. Részben áthatja! 
72. A Zagyva mellékvize. 74. Becézett 
női név. 75. Betakarít.
FÜGGŐLEGES: 2. Kellemes szag. 3. 
Hozzátesz. 4. Garé egynemű betűi. 
5. Paprikának van. 6. Altábornagy 
a ’48-as szabadságharcból (János). 
7. Sziklafok. 8. Szanálásban van! 9. 
Pecsét helye, röv. 10. Széchenyi Zsig-
mond könyve. 11. EJA. 12. Kör, oro-

szul (KRUG). 13. Az idézet második 
sora (SZ, E, O, P, L). 17. Petőfi Sándor 
kutyája. 18. Rohamoz. 21. … Turner, 
Tina Turner férje. 24. Állati hátsó. 28. 
Számrendszerünk alapszáma. 30. 
James Cameron egyik ismert filmje. 
31. James Cameron egy másik ismert 
filmjének eredeti címe. 32. Tusa. 
33. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
község. 36. Felém. 38. Cári rende-
let. 40. Kacat. 41. Kodály Zoltán. 43. 
Protaktínium vegyjele. 45. Kisalföldi 
tájegység. 47. Segítőtárs. 48. Fürdő-
alkalmatosság. 51. Gyümölcs. 53. A 
kimonó öve. 55. Könyörög. 56. Bírói 
viselet. 58. Ügyet sorszámmal lát el. 
60. Menekül. 63. Az alaphangtól szá-
mított harmadik hang. 65. Kézben 
fog. 67. Olasz hármas. 69. Oxigén és 
szelén vegyjele. 70. Vetített állókép. 
73. Apagy határai! 75. Azonos betűk.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1. és függ. 13.. A 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: a megjelenést kö-
vető hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-
hegyek u. 13. A 8. SZÁM REJTVÉNYÉNEK 
MEGFEJTÉSE: „Szemed égboltja alatt 
hallgatok, hol nap süt rám, hol meg 
a hold ragyog.” NYERTES: Bodnárné 
Molnár Edit Budapest 1115 Fejér Li-
pót u. NYEREMÉNY: Avon-ajándékcso-
mag, mely a TV szerkesztőségében 
(Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

Nagy András
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A második próbatétel az volt, hogy ki a 
legerősebb. Egy kavicsot kellett szétmor-
zsolni. A postás most az eszét használta. 
Volt nála egy kis túró, észrevétlenül a ke-
zébe rejtette, és azt morzsolta szét. Ebben 
is győzött.
 A harmadik próba az volt, hogy ki 
tud a legjobban tippelni. Az volt a kérdés, 
hogy hány lépés van a folyóig. Szegény 
cserebogár nem tudta, mit mondjon. Vé-
gül azt tippelte, hogy háromszázhuszonöt. 
És amikor elmentek a folyóig, pont há-
romszázhuszonötöt léptek. Így el kellett 
engedniük a cserebogarat.
 A postás vidáman ment tovább, kéz-
besítette a levelet, és a hangya is elment 
katonának.

Dömölki Borbála, 5. a

A csíkos hegyek
Hiszitek vagy sem, de régen, mikor még a 
kurta farkú malac sem túrt, Magyarorszá-
got nagy vadon borította. Élt itt minden-
féle vadállat: zsiráf, zebra, majom, gazella, 
de még a hírhedt oroszlán is.
 Egy szép napon zebracsapat menekült 
vágtatva a Bakony alján Buda felé. Orosz-
lánok hada próbálta bekeríteni, de hiába. 
A zebrák egyre kevésbé tudták tartani az 
iramot, de azért felértek egy hegy tetejére. 
Itt szépséges szép csodát láttak: fény tá-
madt az égben, amely rájuk világított. A 
zebrák felrepültek az éltető fénybe, a hegy 
pedig a helyükön csíkos lett.
 Egyszer aztán egy ember elnevezte 
Csíki-hegynek a helyet. Hirtelen megdör-

dült az ég, mintha paták ezrei dobogtak 
volna. Az égen meg is jelentek a zebrák 
vágtatva. Abban a minutumban eltűnt a 
hegy csíkossága, eltűntek a vadállatok is, 
csak a hegy maradt a helyén.
 Ha egyszer a Csíki fölött látunk egy 
zebracsikó alakú felhőt, gondoljunk arra, 
hogy valamikor ő is itt élt Magyarországon.

Takács Tímea, 5. a

Bajusznövesztő 
Gellért
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy 
nagy király.
 Nagyon figyelt a külsejére, és min-
denféle színes mellényt, nadrágot és inget 
vett magára. Egész nagy ruhagyűjteményt 
szedett össze. Igen ám, de hiába volt meg-
annyi díszes ruhája, ha a számára legfon-
tosabb hiányzott róla: a bajusz.
 Egy napon a hatalmas hegyen, a hatal-
mas palotája kertjében sétálgatott, amikor 
hirtelen eszébe jutott valami. Másnap már 
ki is doboltatta, hogy aki bajuszt növeszt 
neki, annak száz aranytallér a jutalma.
 Jött is erre rengeteg doktor és varázsló, 
de egyikük sem tudott bajszot varázsolni 
a királynak. Egy este egy kis törpe kért 
bebocsátást, mert ő is szerencsét akart 
próbálni. Be is engedték, és felkísérték a 
királyhoz.
 – Ki vagy te, aki elém járultál? – kér-
dezi a király a csöpp emberkét.
 – Gellért a nevem – felelte a manócs-
ka, azzal elkezdte vizsgálgatni a királyt.

Egyszer csak elkiáltotta magát: „Szőrös légy, 
mint egy gorilla, gyere elő, király bajusza!” 
Abban a pillanatban olyan bozont nőtt a ki-
rály szája fölött, hogy mindenki csak ámult-
bámult. A törpe ekkor térdre esett:
 – Csak azt kérem jutalmul, királyom, 
legyen ez a hegy rólam elnevezve. Hadd 
legyen rám büszke a családom!
– Ha csak ennyi a kívánságod, megkapod 
– nevetett a király.
 Így lett a nagy Gellért-hegy egy kis 
törpéről elnevezve.

Kedves Olvasó!
Nagyon örölünk annak, hogy folyamatosan érkez-
nek az újbudai és a csak a fantáziánkban létező 
helyszíneken játszódó mesék. Sok történetet levél-
ben kapunk, ezeket is természetesen feldolgozzuk, 

és hamarosan sorra kerülnek, azonban arra sze-
retnénk kérni Önöket, hogy a postai úton hozzánk 
eljuttatott levelekben a könnyebb kapcsolattartás 
érdekében a levelezési címük mellett a telefon-
számot is legyenek szívesek feltüntetni. Rajzokat, 
kéziratokat nem őrzünk és nem küldünk vissza. 
A beküldött művekből szerkesztőségünk választja 
ki a lapban megjelenő munkákat. A beérkezett 
adatokat a Média 11 Kft. bizalmasan kezeli, és 
nem adja ki harmadik személynek.

Köszönettel: A szerkesztőség

Grim Adél rajzát, 
valamint Takács 
Tímea, Dömölki 
Borbála és Mo-

csáry Tamás meséjét egy-egy páros SZKÉNÉ 
SZÍNHÁZ belépőjeggyel jutalmazzuk. A je-
gyek átvételével kapcsolatban a 06/20/531-
9103-as számon érdeklődhetnek.

Fokozott közúti ellenőrzés

– Tudja-e Szabó néni, hogy a pékáru osztályon 
a megengedettnél többel közlekedett?!

ÚJBUDAI MESEMŰHELY  ÚJBUDAI MESEMŰHELY  ÚJBUDAI MESEMŰHELYÚJBUDAI MESEMŰHELY  ÚJBUDAI MESEMŰHELY  

Újbuda Prizma 
Közhasznú 
Nonprofit Kft.

TERJESZTÉS

Liszt Ferenc születésének 200. és halá-
lának 125. évfordulója szerte a világon 
a klasszikus zene kiemelt ünnepe. A 
zeneszerző bicentenáriuma alkalmá-
ból számos kulturális rendezvényt 
szerveztek Újbudán is, melyek közül 
a legizgalmasabbak az egész ország-
ra kiterjedő Liszt Ferenc Műveltségi 
Vetélkedő kerületi fordulói voltak. 

A márciusban indult és szeptember 17-
éig tartó országos vetélkedő során négy 
fordulón keresztül kell küzdeniük a diá-
koknak, hogy végül az érdi nagydöntőn 
bizonyíthassák tudásukat. A helyi első 

fordulót a Polgármesteri Hivatal nagy-
termében tartották meg, ahol a gyerekek 
ötfős csapatokban válaszoltak a televíziós 
műveltségi vetélkedők stílusában faggató-
zó műsorvezető kérdéseire. A kvízmester 
szerepét Varga Károly, a Magyar Rádió 
zenei szerkesztője vállalta magára, aki já-
tékos formában igyekezett mindenki szá-
mára élvezetessé tenni a versenyt.
 A komoly felkészülést igénylő megmé-
rettetésen Liszt Ferenc életének és életmű-
vének minden apró részletére rákérdeztek, 
de a lexikális tudást igénylő feladatok mel-
lett a muzsika is szerepet kapott: a diákok-

nak zeneműveket kellett felismerniük. A 
zsűri tagjai között pedig olyan elismert 
zenészek ítélték meg a csapatok munkáját, 
mint Botvay Károly Liszt-díjas gordon-
kaművész, a Liszt műveire szakosodott 
Oravecz György zongoraművész, valamint 
Héra András zongoraművész, a Weiner 
Leó zeneiskola tanára.
 Újbudán 25 csapat nevezett a verseny-
re, melyből a legjobban teljesítő öt jutott 
tovább a májusi elődöntőbe. Az első forduló 
eredményhirdetésén az okleveleket átadó 
Kupper András alpolgármester a rendez-
vény fővédnökeként elmondta, a kerületi 
iskolások bebizonyították, nem kell ahhoz 

felnőttnek lenni, hogy valaki szeresse, értse 
és érezze a komolyzenét. Az öt versenyben 
maradt csapatból a második fordulóban 
választják ki Újbuda legjobbját, amely a két 
országos döntőn képviselheti kerületünket. 
 A Liszt Év alkalmából több zenei 
eseményt is szerveztek a városrészben. A 
Budai Művészházban Liszt és Erkel barát-
ságáról tartottak kamarakoncerttel egybe-
kötött beszélgetést, a Szent Imre Gimnázi-
um dísztermében rendezett hagyományos 
Újbudai Tavaszi Hangversenyen pedig a 
zeneszerző legszebb műveivel emlékeztek 
Liszt Ferencre. p. k.

A Liszt Év jegyében

Kupper András alpolgármester adta át az elismerő okleveleket

Műveltségi vetélkedő és koncertek 

ÚJBUDAI MESEMŰHELY  ÚJBUDAI MESEMŰHELY  ÚJBUDAI MESEMŰHELY 
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Sikerekkel 
a diszkrimináció ellen!

Bízz mozgássérült 
embertársaidban, hogy 
Ôk is bízhassanak 
magukban!

Egyenlôek a jogaik. 
Legyenek egyenlôek 
az esélyeik is!

Sikerekkel 
a diszkrimináció ellen!

Bízz mozgássérült 
embertársaidban, hogy 
Ôk is bízhassanak 
magukban!

Egyenlôek a jogaik. 
Legyenek egyenlôek 
az esélyeik is!

Sikerekkel 
a diszkrimináció ellen!

Bízz mozgássérült 
embertársaidban, hogy 
Ôk is bízhassanak 

Egyenlôek a jogaik. 
Legyenek egyenlôek 

Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségNemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.huwww.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638Kiszállítás a XI. kerületben!
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

WWW.TROFEAGRILL.COM

1117 Budapest, 
Hauszmann A.

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

RENDELÉST FELVESZÜNK
A HÉT MINDEN NAPJÁN
11:00-tól 23:00-ig a
(06 1) 481 3003, (06 20) 431 5647
telefonszámokon.

A Trófea Grill Étterem Újbuda 

ÉTELKISZÁLLÍTÁSI
ajánlata:

Ízelítő étlapunkról:
Hortobágyi húsos palacsinta � Gulyásleves � Csülök 
Pékné módra � Burgundi szarvas � Cigánypecsenye
� Hagymás rostélyos � Gyros tál � Cipóban sült csülök
� Rostlapon sütött húsok � Saláták � Somlói
� Profiterol � Hidegtálak

ÜZLET
ELADÓ

A Simplon Udvarban 

118 és 154 m2-es
üzlethelyiségek eladók.

XI. Bercsényi u. 21.

06 1 255 5250

www.simplonudvar.hu

25%kedvez-

m
énnyel

14136_Simplon hird_282x209mm_ok.indd   1 2011.02.28.   11:00:05
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ÉNEK-ZENE diplomával magántanítást, korre-
petálást vállalok zongora, szolfézs és zeneelmélet 
tárgyakból a XI. kerületben, bármely korosztály 
részére. Elérhetőségeim: Kiss Eszter, teresz@gmail.
com, 06/70/414-8448.

OLASZTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
gazdagréti templommal szemben nyelvtanárnál. 
246-9294, 06/20/422-6146.

MAGÁNÓVODA családias, barátságos környe-
zetben 2,5 éves kortól várja kis lakóit Albertfalván. 
Beiratkozás májustól folyamatosan. Érdeklődni: 
06/20/973-0513.

FELNŐTT angol tábor Kelenföldön, anyanyelvi 
oktatókkal, június 6–10. délelőtti vagy esti órák-
ban. A tábor díja 2500 Ft, amely 10 órát tartal-
maz. Érd.: 06/20/969-8412. A tábort a Kelenföldi 
Evangéliumi Gyülekezet támogatja.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerület gyors-

szolgálat. Csatornák, lefolyók gépi tisztítá-
sa, falbontás nélkül azonnal, garanciával!  
228-6193, 06/30/921-0948.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig! Petrás József villanyszerelő- 
mester. Tel.: 06/20/934-4664, 246-9021, Elmű által 
minősített vállalkozás.

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. 06/30/944-6513, Nagy László épületgé-
pész. www.nl-gaz.hu

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás, kiszállási díj nélkül. 
246-0927, 06/20/926-1533.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. Fábián István. 
Tel.: 06/20/317-0843.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőtörések mű-
szeres keresése-javítása, duguláselhárítás, WC-k, 
csapok cseréje. Kerticsapcsere ásással. 06/30/914-
4-3588.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, 
konvektorok javítása, villanybojler-vízkőtelenítés, 
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010. 

VÍZ-, FŰTÉS SZERELÉS, burkolás, teljes fel-
újítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása, 
cseréje, garanciával. Balázs János épületgépész 
technikus. Tel./fax: 362-4050, 06/20/917-0697.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárí-
tók szerelése, javítása, garanciával. 310-4018,  
06/20/915-2678.

VILLANYSZERELÉS ELMŰ minősített cégtől. 
Hibaelhárítás, felújítás is. Ugyanitt rácskészítés, 
zárszerelés. 06/20/921-4114.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, 
konvektorok javítása, villanybojler-vízkőtelenítés, 
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010. 

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosdók, 
csapok cseréje, mosógépek bekötése, vízóraszere-
lés ügyintézéssel. 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkarton szerelést, csempézést, villanyszerelést, 
kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciával kis-
iparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Szúnyogháló is. Számlánkat a biztosítók visszafi-
zetik. Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
310-4116, 06/30/281-1457.

FESTŐMESTER vállal, szobafestést, mázolást, 
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882, 
06/30/878-8977.

VIZES FALAK, pincék utólagos szigetelése 
garanciával! Épületek műszeres falnedvesség-
mérése, hőtérképezés. Falszárító vakolatok for-
galmazása. Telefon: 06/30/950-1306, 251-8684,  
www.falszigeteles.hu

ÜVEGESEK Kft., üvegezés helyszínen is, 
termoüveg, tükör, képkeretezés, készítés. 
Budapest, 1116 XI., Kondorosi út 7., 208-2352, 
mobil:06/30/966-0259.

ALPINTECHNIKÁVAL vállalunk: homlokzat 
felújítást, veszélyelhárítást, festést, mázolást, bádo-
gozást. Tel.: 273-1857, 06/20/471-1870.

LAPOS TETŐK szigetelése, bádogos munkák, 
garanciával. 273-1857, 06/20/471-1870.

TÁRSASHÁZI közös képviselet, profi szakem-
berekkel megbízhatóan. 0–24-ig gyorsszolgálat, 
on-line ügyfélkapu, szakmai felelősség biztosítás. 
www.kozoskepviselo.hu Tel.: 302-3257.

CSEMPEBURKOLÁS, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Anyagbeszerzéssel! 06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATA MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.  
Tel.: 06/20/288-5148.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TELEVIZIÓ, LCD, plazma, kamera, mikrosütő 

gyorsszerviz. 06/70/246-5049, mindennap. 
Szolgáltatás
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbíz-

ható mérnök. 06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.  
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

VESZÉLYES fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.

KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást, 
növényültetést, fakivágást, sövényvágást válla-
lok, szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663, 
gold333@freemail.hu

LAPOSTETŐ SZIGETELÉS és kapcsolódó 
munkák referenciával, garanciával 4 Pillér Kft. 
405-4603, 06/30/931-5495.

KLÍMA SZERELÉS, karbantartás, javítás. 
Autóklíma töltés. Tel.: +36/30/212-4677.

AUTOMATA kapu, kerítés, korlát, rács, víz-, 
villanyszerelés, gipszkartonozás, redőnykészítés. 
06/70/278-1818.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet, 
társasház könyvelés. Megbízható szolgálta-
tás több évtizedes gyakorlattal, kedvező áron. 
Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-mail: thaz.
kozoskepviselo@gmail.com Tel.: 06/30/668-5058.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácsok, kapuk, lakatosmunkák.  
06/30/299-1211. www.racskeszites.hu

WWW.FAEPITO.HU energiatanúsítvány, 
famunka, építészeti tervezés. 06/30/517-7120, 
06/70/330-8560.

VÁLLALOM, ajtózárak, ablakzárak, heve-
derzárak javítását, cseréjét, nyílászárók szige-
telését, rácsos ajtók, lemezajtók, ablakrácsok 
készítését. Előtetők, korlátok gyártását, javítását.  
Telefon: 06/20/945-0316, 375-4194.

KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, sóder, ho-
mok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, kerületi Kft., jogi, mű-
szaki háttér. 06/20/215-9830, 706-2879.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállal-
ja cégünk, teljes körű ügyintézéssel, háttérrel.  
06/20/931-7244, 06/30/412-2062.

TELJES KÖRŰ építőipari munkákat ki-
sebbektől a nagyokig, felújítást, lakásszervizt 
minőségi kivitelben, referenciákkal vállalunk.  
06/30/280-7257.

KONTÉNERES SITT szállítás: homok, murva, 
termőföld, zöldhulladék szállítása. 
06/20/944-4759.

ADÓTANÁCSADÁS, könyvelés, adóbevallások 
elkészítése. 06/20/967-5619.

TÁRSASHÁZKEZELÉS gyakorlattal, 24 
órás ügyelettel, korrekt áron. 06/70/325-4308,  
209-3114.

LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK, KÍNÁLUNK eladó-kiadó in-

gatlanokat. 17 éve az ingatlanpiacon. 315-0031,  
06/70/944-0088, www.amadex.hu

KIADÓ lakásokat, házakat, szobákat keresünk! 
Albérletpont Ingatlaniroda a bérbeadás szakértő-
je. 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.alberletpont.hu

BUDAI New York Ingatlaniroda keres és kínál 
eladó vagy kiadó lakásokat, házakat, irodákat. 
06/30/530-5338, www.pesti-budai.hu

RÓZSADOMBON Zöldlomb–Pitypang sarkon 
55 nm-es, másfél szobás, II. emeleti, délkeleti, 
erkélyes, panorámás lakás játszótérrel, tulajdo-
nostól, jó közlekedéssel 16,9 M Ft-ért eladó.  
06/20/525-4019.

ATTILA úti 94 nm-es, 2,5 szoba + hallos, vi-
lágos, kéterkélyes, cirkós, nagykonyhás polgári 
lakás 23,5 millióért tulajdonostól. Panorámakép: 
www.krisztina.tk 06/20/933-9271.

KIEMELKEDŐ eredményességgel értékesítünk 
kerületi ingatlanokat. Felelősségteljes, egyedi 
hozzáállással, biztonsággal, művelt, tapasztalt 
ingatlanszakértőkkel, szerény díjazásért. Hívjon, 
beszélgessünk. 204-8560. Újbudai Sakulon.

BUDAFOKON exkluzív építési telek eladó. 
Közműves, többlakásos társasház építésére alkal-
mas. 06/30/597-5191.

KELENVÖLGY Kőérberki dűlőben 120 négy-
szögöles zárt kert eladó. Faház, kút, beállóhely 
van, áram közelben. 321-3535.

ŐRMEZŐN 4 emeletes házban, felújított, 56 
nm-es, 2 szoba hallos lakás 12,5 M Ft-ért eladó. 
06/20/958-0538.

XI., MADÁRHEGYEN eladó 750 nm-es te-
lek 14 millióért, 1095 nm-es összközműves 
telek 39,9 millióért. Madárhegyi Ingatlaniroda.  
Tel.: 249-3006, 06/70/275-9064.

MÓRICZ körtérnél emeleti, tégla, 39 nm-es, 
gázfűtéses lakás eladó, 8,6 millió Ft. 
06/70/6000-624.

XI., 1+2 FÉL szobás felújított panellakás eladó 
11,1 millió Ft. 06/20/209-0565.

XII. KERÜLET Kiss János alt. utcában I. emeleti, 
84 nm-es, felújított, gázfűtéses, 2 szoba+nappalis 
lakás eladó. 29,9 M Ft. Tel.: 06/20/561-2665.

ELADÓ lakás a Gellérthegyen, a Szüret ut-
cában. 49 nm-es felújított, gázfűtéses, földszinti, 
kertre néző. Ár:18,9 M Ft. Tel.: 06/30/275-8460.

XI., GAZDAGRÉT felett zsákutcában, panorá-
más 2412 nm-es építési telek egyben vagy meg-
osztva eladó. 06/20/911-8689.

BÉRLEMÉNY  
ÜZLET KIADÓ (fodrászat volt) 18 nm-es XI., 

Kanizsai utcában. 06/70/414-3099.
KIADÓ 16 nm-es üzlethelyiség a Karinthy 

Frigyes úton. 06/30/906-4245.
SZÍNHÁZTEREM (200 fős), és 10–15 fős tan-

termek kiadók, XI. kerületi kollégiumban. Érd.: 
+36/1/319-3211, budaorsi@bbi.hu

GARÁZS
VÁLI utcában, teremgarázsban parkolóhely ki-

adó. 06/30/228-9393.
GARÁZS a Budaörsi úton a Szent Kristóf utcá-

nál kiadó. Érd.: 246-4167.

OKTATÁS 
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai 

asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. 
Ny:01006404

„JÓGA a mindennapi életben” tanfolyamok a 
körtérnél. Bartók Béla út 51. 5

www.sadhana-studio.tvn.hu, 06/20/453-0930.
MATEMATIKÁT, fizikát, mechanikát tanít kö-

zépiskolásoknak, egyetemistáknak, mérnöktanár. 
246-2122, 06/70/519-4356.

REDŐNY (fa, fém, műanyag) reluxa, szalagfüg-
göny, napernyő, szúnyogháló készítése, javítása. 
213-2033, 06/30/964-8876.

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, 
vízvezeték-szerelést, villanyszerelést kisebb javítá-
sokat is vállalok. 226-9540, 06/30/975-0053.

PORATKA eltávolítása amerikai mélyporszívó-
val. Szőnyegtisztítás, ágyból és minden porfogó-
ból. Kirby. Tel.: 06/30/960-8018.

TELEKVÁSÁRLÁSTÓL a lakberendezésig! 
Építészirodánk vállal tanácsadást, tervezést, ha-
tósági engedélyeztetést. Tel.: 06/20/240-7065, 
iroda@2t.co.hu

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők, 
tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök 
kisiparostól 1984. óta. 
06/20/944-9015, 249-2664.

GYÓGYÁSZAT
MAUKS DENTAL várja vendégeit! Alsó, felső 

fogsor 80 000 Ft-ért, törésjavítás 3000 Ft. Hívjon 
bizalommal! 06/30/935-4395, Budapest, Baranyai 
tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, 
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. Tel.: 
368-6349, 06/20/968-6886.

EREDETI kínai orvosi rendelő: Dr. Wang 
Jun akupunktúra orvos, természetgyógyász. 
Rendelő: Bp., Bartók Béla út 55. I. em. 3. Tel.: 
06/30/618-8420, 06/70/378-8365, 783-2052,  
www.kinaiorvos.hu

FOGÁSZATI rendelés, Bartók Béla út 92–94. 
Dr. Izsák Okszána. Tel.: 06/20/929-1223.

BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrende-
lés. Anyajegyszűrés, bőrdaganatok kezelése, álta-
lános és gyermek bőrgyógyászat. XI., Bartók Béla 
út 57. dr. Bánfalvi.

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! 203-5431, 
06/30/553-7947.

RÉGISÉG
BÉLYEGET, papír és fémpénzt, képeslapot, 

porcelánt, könyveket, régiségeket vásárolunk. VI., 
Andrássy út 16. Tel.: 266-4154.

GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindenne-
mű régi tárgyait megvásárolja. (35 év becsüsi ta-
pasztalt) Üzlet: Bp. XI. ker., Bartók Béla út 10–12.  
Tel.: 466-4761, 06/20/981-2897.

KASTÉLY berendezésére vásárolok, antik búto-
rokat, nagy és kisméretű festményeket, ezüsttár-
gyakat, bronz szobrokat, perzsaszőnyegeket, régi 
álló, asztali, fali díszórákat. I. kerület Batthyány u. 
10.,  201-6188.

KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, briliáns ékszereket, festményeket, órákat. 
Arany: 4 500–7 000 Ft, tört ezüst 90–120 Ft. VII., 
Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938.

ANTIKVITÁS legmagasabb áron vásá-
rol: bútorokat, festményeket, szőnyegeket, 
órákat, bronzszobrokat, vitrintárgyakat stb.  
Üzlet: 1112 Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-8224, 
06/20/478-7581.

ANTIKVITÁS! www.budaikrisztina.hu, vásá-
rolok hagyatékot, bútorokat (koloniált is) fest-
ményeket, dísz-, lakberendezési tárgyakat, órákat, 
szőnyegeket, numizmatikát, ezüstneműt, bizsu-
kat, könyveket stb. E-mail: antik@dravanet.hu, 
tel.: 06/20/932-6495. Díjtalan kiszállással, hívható 
az ország területén.

ARANY-EZÜST felvásárlás a napi legmaga-
sabb áron! Arany: 4200–8800 Ft/gramm, ezüst: 
100 Ft/gramm (tört). Üzlet:1112 Fehérvári út 21/
a. (lottózó mellett). 
Tel.: 786-8224, 06/20/478-7581.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-

informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

MEGBÍZHATÓ, tapasztalt, leinformálható, 
Rózsavölgyben lakó 40 éves nő takarítást vállal, 
napi vagy heti rendszerességgel. Hívjon bizalom-
mal! Mónika 06/30/972-4137.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fény-

képes társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.

ÜDÜLÉS
BIBIONÉBEN, 3–7 fős apartmanok közvet-

lenül olasz irodától. Magyar nyelvű információ 
+36/30/540-8909.

VENDÉGSZOBÁK kiadók július, augusztusban 
XI. kerületi kollégiumban nagyobb csoportok szá-
mára is. Érd.: +36/1/319-3211, budaorsi@bbi.hu

KÖNYVEK
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 

elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 
06/20/956-4084.

VEGYES
MEGNYITOTTUK használt angol gyermek-

ruha üzletünket. Kiváló minőség, kedvező áron. 
Méretválaszték: 56–152. Címünk: 1116 Fehérvári 
út 213. (albertfalvai piac). Kála Baby Kft. Nyitva 
tartás: hétfő, péntek: 9.00–16.00, kedd, csütörtök: 
9.00–17.15, szerda: 10.00–18.00.

KÖZLEMÉNY
ZÓLYOMI Óvoda Alapítvány megköszöni a 

személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását. A 
beérkezett 610 847 Ft-ot felhasználtuk bútorcse-
rére, pótlásra, tornatermi tükörfal és kerti tó ki-
alakításra, akvárium karbantartására.

Nem kell beruháznia!
A Magyar Telekom bérelhető informatikai szolgáltatásai a vállalkozások mindennapi problémáira nyújtanak teljes körű megoldást.

A Virtualoso eMail szolgáltatással az irodán kívül is elérheti céges levelezőrendszerét, naptárát és címjegyzékét, így szükség esetén távolról is kézben tarthatja 
üzleti ügyeit. Az üzleti e-mail cím használata pedig hitelesebbé teszi vállalkozását partnerei és ügyfelei szemében. További információ a 1430-as telefonszámon, illetve 
a www.t-systems.hu/virtualoso_portal oldalon.

Próbálja ki 30 napig díjmentesen, kötelezettségek nélkül!

Virtualoso.  IT-háttér az Ön terveihez

minden
vállalkozásnak

Üzleti 
ajánlatok

Nem kell saját 
repülő ahhoz, 
hogy utazhasson.

VirtMail_Ujbuda_282x209.indd   1 2011.04.15.   11:43

Újbudaiaknak a nap  
24 órájában hívható telefon-

szám: 06-30-621-2103
www.sashegypolgaror.hu

Sashegy 
Polgárőr Egyesület

 
 
 

 
 

Ha adod  
az adód, 

jóra fordítjuk. 
 

Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület 
 

Őrmezőn jó! 
 

Adószámunk: 
18056824-1-43 

 

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőség (KDV-KTVF) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethaszná-
lati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rend. szerint vélemé-
nyezésre megküldte Budapest Kelenföldi erőmű működésére kiadott engedély 
levegővédelmi módosítására vonatkozó kérelem. A kérelem és annak mellékletei 
helyben olvasással 2011. május 27-éig tekinthető meg a Közép-Duna-völgyi Kör-

nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (VII., Nagydiófa u. 10–12., hétfő, szerda 
9.00–12.00 és 12.30–16.00, péntek 9.00–12.00 óra között), valamint a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodáján (XI., Zsombolyai u. 4. V. em. 505. szoba), ahol előzetes időpont-egyeztetés esetén, ügyfélfoga-
dási időn kívül is, teljes munkaidőben várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 372-46-33).
KIFÜGGESZTÉS NAPJA: 2011. március 30.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 
környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 
közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni. 

dr. Filipsz Andrea, jegyző

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm.rend. szerint betekintésre megküldte 
a Budapest, Csepel iii., kombinált ciklusú gázturbinás 

erőmű létesítésének környezeti hatásvizsgálati eljárásához és egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásához kapcsolódó 2011. március 30-án 
megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyvét.
A jegyzőkönyv megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján 
(XI., Zsombolyai út 4. V. em. 505.), ahol előzetes időpont-egyeztetése ese-
tén, ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben várjuk az érdeklődőket 
(kapcsolattartó telefon: 37-24-633).

dr. Filipsz Andrea, jegyző



PROGRAMOK 11

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Budafok-Belváros, Plébánia u. 2.

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög 
katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. 
PÉNTEK 18.00 Ifjúsági óra. 
VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek bibliakör, 
10.00 Istentisztelet, 17.00 Istentisztelet, 
kivéve a 3. vasárnapot.

GÖRÖGKATOLIKUS EGYETEMI LELK. 
Hegyalja út 113. 

VASÁRNAP 10.00 Görög katolikus liturgia.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KATOLIKUS LELK.
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Központ
Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101, 06/20/966-0650

SZOMBAT 13.00−18.00 Dharma-könyvtár.
MÁJUS 7. 6.15 Satkarma. Testi tisztító gyakorla-
tok. (Előzetes bejelentkezés: 06/30/270- 0470)
MÁJUS 8. 15.00 Vészákh ünnepe − emlékezés 
a Buddha születésére, megvilágosodására 
és Parinirvánába térésére. Dharma-beszéd, 
ünnepi szertartás, közös meditáció és 
szútraéneklés, kötetlen beszélgetés és teázás.
Keleti Kulturális Központ
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/582-2394
SZERDA 6.45–8.30 Reggeli üldögélés − éber-
ségmeditáció.
PÉNTEK 9.00–10.30 Do-In (kínai, a 
taoizmusban gyökerező jóga) tanfolyam. 
(Előzetes bejelentkezés: 06/20/992-9429)
MÁJUS 9., 16. 17.15 Buddhizmus a hétközna-
pokban (dr. Pressing Lajos előadássorozata).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

FŐVÁROSI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Szent Gellért tér 3., 2-es kapucsengő

KEDD 18.00 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Bibliaóra, 11.00 Istentisztelet. 

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 

Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892 

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. 
MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség.
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés.
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. 
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18 
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 
Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉB. 
Gazdagréti út 14. Tel.: 30/336-2495  

Miserend: HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.00, KEDD, 
PÉNTEK, SZOMBAT 8.00, SZERDA 19.00, 
VASÁRNAP 10.00.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 8.30, 17.00, 
20.00. VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

Istentisztelet: 
VASÁRNAP 8.00, 10.30 és 18.00, 
MINDEN ELSŐ VASÁRNAP 9.30 családi isten-
tisztelet. Farkasréten (Németvölgyi út 138.) 
VASÁRNAP 9.00, HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjasok 
bibliaórája, 19.30 Felnőtt ifiklub.
SZERDA 16.45 Gyülekezeti bibliaiskola
PÉNTEK 16.00 Hittanóra, 18.00 Kisifi alkalom, 
19.30 Ifjúsági óra. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK, 
19.00 Imaközösség. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 
16.30 Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 2. KEDD 
10.00 Mamakör.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy +36/30/658-4156

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA 
Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Miserend: 
HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT 7.00, 18.00, 
VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00. 

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek 
istentisztelet és gyermekvigyázás.
SZERDA 18.30 Istentisztelet.
CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.

Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, +36/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia-
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör.
SZERDA 10.00 Asszonykör. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele párhuza-
mosan gyermekfoglalkozás.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, 
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Menyecske u. 16. Tel.: +36/30/973-5708 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői reformá-
tus est. MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30 Házas- és 
szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 
Istentisztelet.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és 
gyermekeknek. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Helyreálló csoport.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, 
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 
19.00. HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentol-
vasó ima. SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent 
István-ház), 18.30 Placid atya katekézise, 
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélge-
tése (Szent Imre-ház). SZOMBAT 6.30, 17.30 
Reggeli és esti dicséret (zsolozsma). 
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub (Szent 
Imre-ház). 
MINDEN HÓ 1. KEDD 17.00 Szeretetláng imaóra, 
utána szentmise. 
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.30 
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és 
papi hivatásokért.
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.00 Szentolvasó ima.
MINDEN HÓ 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedé-
sek (Szent Imre-ház). 
MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 20.00 
Engesztelés Magyarországért. 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 8.00 Szentmise a 
plébánia betegeiért, szenvedőiért.

II. JÁNOS PÁL PÁPA 
EMBERSÉGE CÍMŰ GYE-
REKRAJZ-KIÁLLÍTÁS
MEGTEKINTHETŐ 
MÁJUS 11-ÉIG
Allee Bevásárlóközpont (Október 
Huszonharmadika utca 8–10.)

Az Ismeretlen Kutatása 
Fesztivál impro vizációs 
alkotóműhely
A MŰHELY ALAPÍTVÁNY 
ÉS A MU SZÍNHÁZ KÖZÖS 
SZERVEZÉSE
MÁJUS 3–5.
MU Színház (Kőrösy J. u. 17.)

KARMESTERVERSENY
MÁJUS 6. 21 ÓRA
Szkéné Színház 
(Műegyetem rkp. 3.)

ALBERTFALVI MAJÁLIS
MÁJUS 7. 17 ÓRÁTÓL
Albertfalvi Közösségi Ház 
(Gyékényes 45–47.)

20 éves az Alkotó 
Muzsikusok Társasága
KIÁLLÍTÁS ÉS 
HANGVERSENY
MÁJUS 5. 17 ÓRÁTÓL
Őrmezei Közösségi Ház 
(Cirmos u. 8.)

„KATTINTS RÁ, NAGYI!” 
JUBILEUMI PROGRAM
MÁJUS 9. 10 ÓRAKOR
Budapesti Művelődési Központ 
(Etele út 55.)

Illés Klub az FMH-ban
FELLÉP A NEMKIZÁRT 
EGYÜTTES, A VERKLI 
EGYÜTTES ÉS A 
KISTEMPLOMOS LOVAGOK 
ZENEKAR ELŐZENEKAR: 
NEMKIZÁRT EGYÜTTES
MÁJUS 8. VASÁRNAP 
17–22 ÓRÁIG
Belépőjegy ára: 1000 Ft/fő
(Fehérvári út 47.)

Életmentő rendőrök, 
hajmeresztő történetek
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
DR. MARTINKÓ 
KÁROLLYAL
MÁJUS 12-ÉN, 17 ÓRAKOR
Kelenföldi Könyvtár 
(Etele út 55.)

11 program a 11. kerületben
május 4.–május 18.

A KERÜLET BŐVEBB PROGRAMAJÁNLÁSÁT MEGTALÁLJÁK A WWW.UJBUDA.HU HONLAPON 

ÚJBUDA 2011. MÁJUS 4.

MÁJUSI 
PROGRAMOK

MÁJUS 2. 
15.00 óra Zenés anyák napja, ze-
nés-táncos összejövetel GKH
14.00 óra Albertfalvi Vöröske-
resztes Csoport az Életet az Évek-
nek Klub: beszélgetés, egészség-
nevelés
14.00 óra (és minden hétfőn) 
sakkoktatás és játék a Program 
Központban
15.00 óra Bűnmegelőzési klub a 
Program Központban
MÁJUS 3.
15.00 óra Gazdagréti Sakk-klub 
sakkozási lehetőség. GKH
10.00 óra 60+ Kézimunkakör – 
szövés, horgolás, kötés stb. AKH
14.00 óra 60+ Gyógytorna hala-
dó. AKH
14.30 óra Albertfalvi Keresztény 
Társaskör Döngicsélő Nyugdí-
jasklub – beszélgetés a Bibliáról, 
filmvetítések stb.
14.00 óra Fotókörtanfolyam – a 
digitális fotózás elsajátítása
16.00 óra Úti beszámoló István 
Ági előadásában:Görögország, 
Idősek Klubja Budafoki u. 12.
MÁJUS 4. 
16.00 óra Egészségünkről – elő-
adás. Méregtelenítés napjainkban 
Nagy Ilonával. Idősek Klubja, 
Bocskai út 43–45.
14.30 óra Ízületi torna, GKH
Május 4. június 8. között 10.00 óra 
60+ Haladó internettanfolyam, 
AKH
16.00 óra Albertfalvi Polgárok 
Köre – klubélet – társas élet, ki-
rándulások stb. AKH
19.15–22.00 óra Budapesti Tánc-
rendklub – társastánc szeniorok-
nak. AKH
MÁJUS 4–27-ÉIG Lóránt Zsuzsa 
Munkácsy-díjas szobrászművész 
kiállítása (megtekinthető hét-
köznapokon előzetes bejelent-
kezés alapján). Megnyitó: 14-én 
17.00 órakor
MÁJUS 5.
14.00 óra Irodalmi teadélután 
– Dr. Tóth József: Mindszenti 
hercegprímás szerepe 1945–1948 
között. Idősek Klubja, Keveháza 
u. 6.
15.00 óra Gazdagréti Sakk-klub. 
GKH
15.20 óra Etka jógatanfolyam – 
egészségmegőrző mozgás. AKH
MÁJUS 6.
14.00 óra Filmvetítés – felvidéki 
magyar városok. Előadó: Valen-
tin Ferencné. Idősek Klubja, Gaz-
dagréti tér l.
14.30 óra Ízületi torna. GKH
18.00 óra AKH Festő és Rajzstú-
dió tanfolyam. AKH
MÁJUS 7.
17.00 óra Albertfalvi majális 
– Cavinton néptáncegyüttes mű-
sora, gyrosparti
MÁJUS 9.
12.00 óra Albertfalvi Vöröske-
resztes Csoport és Életet az Évek-
nek Klub – beszélgetés, progra-
mok. AKH

15.00 óra Gazdagréti Őszikék 
Nyugdíjasklub – beszélgetés, közös 
programok. GKH
16.00 óra Filmvetítés: Velence 
a lagúnák városa. Ea.: Valentin 
Ferencné
16.15 óra 60+ magazinműsor, a 
60+ Médiaműhely műsora a Civil 
Rádióban
18.00 óra Verses-lelkes együttlét 
– versbarátok összejövetel GKH
MÁJUS 10.
10.00 óra 60+ kézimunkakör – szö-
vés, horgolás stb. AKH
13.00 óra 60+ gyógytorna haladó. 
AKH
14.00 óra Környezetvédelem 
Újbudán – Dr. Berezvai Zoltán: 
Energiatakarékosság az élhetőbb 
környezetünkért. Idősek Klubja, 
Budafoki út 12.
14.30 óra Albertfalvi Keresztény 
Társaskör Döngicsélő Nyugdíjas-
klub – beszélgetés a Bibliáról, film-
vetítések stb.
15.00 óra Gazdagréti Sakk-klub. 
GKH
15.30 óra Rejtvényfejtők Klubja. 
Program Közp.
MÁJUS 11.
10.00 óra 60+ Újrakezdő inter-
nettanfolyam (június 8-áig). AKH
14.30 óra Ízületi torna. GKH
15.00 óra Helyünk a világban elő-
adás Kun Beátával: kapcsolatte-
remtés, konfliktuskezelés, Prog-
ram Közp.
16.00 óra Albertfalvi Polgárok Kö-
re – társas élet, programok, kirán-
dulás. AKH
19.15 óra Budapesti táncrendklub 
– társastánc szenioroknak. AKH
MÁJUS 12.
15.00 óra Úti beszámoló István Ági 
előadásában: Törökország. Idősek 
Klubja, Keveháza u. 6.
15.00 óra Gazdagréti Sakk-klub, 
sakkozási lehetőség. GKH
15.20 óra Etka jógatanfolyam – 
egészségmegőrző mozgás. AKH
MÁJUS 13.
14.00 óra Vidám percek: zenehall-
gatás, beszélgetés, társasjáték. Idő-
sek Klubja, Kisújszállás u. 10.
14.30 óra Ízületi torna. GKH
18.00 óra AKH Festő és Rajzstúdió 
tanfolyam. AKH
MÁJUS 14.
10.00 óra Ruhaajándékozási akció 
– a szociálisan rászorulók megse-
gítésére. AKH

MÁJUS 16.
14.00 óra Albertfalvi Vöröske-
resztes Csoport és Életet az Évek-
nek Klub – beszélgetés, társasélet, 
programok. AKH
16.00 óra Zenés kívánságkosár, 
előadás Nyári Károly dalaiból. 
Idősek Klubja, Gazdagréti tér l.
MÁJUS 17.
10.00 óra 60+ Kézimunkakör 
– szövés, horgolás stb. AKH
13.00 óra 60+ Gyógytorna hala-
dó. AKH
14.00 óra Könyvjelzőkészítés 
Nyíredy Judit textiltervezővel. 
Idősek Klubja, Budafoki út 12.
14.00 óra Fotókörtanfolyam – a 
digitális fotózás elsajátítása. Prog-
ram Közp.
15.00 óra Gazdagréti Sakk-klub, 
sakkozási lehetőség. GKH

60+ Környezetvédelem
Újbuda Önkormányzata a 60+ 
programon belül 2011 májusá-
ban elindítja környezetvédelmi 
alprogramját. Ennek keretében 
legelőször 6 helyszínen tartanak 
előadást a szakemberek, ahol szó 
lesz a környezetvédelem aktuális 
kérdéseiről, az energiatakarékos-
ság lehetőségeiről, az életünket 
megváltoztató környezeti vál-
tozásokról, illetve az alprogram 
többi részéről is.
További információk: 60+ Prog-
ramközpont, valamint a 372-
3449-es telefonszámon.
Május 10. 14.00 órakor, Idősek 
Klubja (Budafoki út 12.)
Május 16. 14.00 órakor, 60+ Prog-
ramközpont
Május 20. 11.00 órakor, Őrmezei 
Közösségi Ház
Május 23. 14.00 órakor, Albertfal-
vai Közösségi Ház
Május 25. 11.00 órakor, 
Kelenvölgyi Közösségi Ház
Május 16. 11.00 órakor, Gazdag-
réti Közösségi Ház 
Ha érdekli napjaink környezetvé-
delme, sok szeretettel várjuk!

„Így spórolunk mi” – az olcsóbb 
háztartás trükkjei nem csak 
hatvan felettieknek!
Újabb rendszeres szolgáltatással 
bővül az Újbuda 60+ program! 
Szeretettel várunk minden kö-
zép- és időskorút, akit érdekel a 
háztartás olcsóbbá tétele, illetve 
megosztaná spórolási praktiká-
it másokkal! Azokat is várjuk, 
akiket Újbuda Idősbarát Ön-
kormányzatának ingyenes szol-
gáltatásai érdekelnek, például 
adósságkezelési tanácsadás (köz-
üzemi számlák, hiteltartozás), az 
igényelhető támogatások stb. A 
foglalkozásokat az Újbudai Hu-
mán Szolgáltató Központ Család-
segítő Szolgálatának munkatársai 
tartják.
A foglalkozás ideje és helye: 2011. 
május 10. 15.30 órakor Újbuda 
60+ Programközpont.

A 60+ PROGRAMOK CÍMEI: Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes utca 45–47.    Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugra-
tó u. 9.    Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2.     Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.

FEJES ISTVÁN FESTŐ-, 
GRAFIKUSMŰVÉSZ 
POSZT HUMUSZ 
EMLÉK KIÁLLÍTÁS
MÁJUS 11. 18 ÓRÁTÓL
Budai Klub-Galéria 
(Budafoki út 9–11.)

Savaria Barokk Zenekar 
korhű hangszereken 
VEZÉNYEL: NÉMETH PÁL 
ANTONIO CALDARA: 
SZENT ISTVÁN, MAGYAR-
ORSZÁG ELSŐ KIRÁLYA  
MAGYARORSZÁGI 
BEMUTATÓ 

MÁJUS 15. 20 ÓRAKOR
Ciszterci Szent Imre-templom 
(Villányi út 25.)

Van-e kortárs magyar 
lektűr?
KEREKASZTAL-
BESZÉLGETÉS
MÁJUS 17. 18 ÓRAKOR
Szatyor Bár (Bartók Béla út 36.)

TISZTELT ÚJBUDAI SZÜLŐK!

Az óvodai felvételi eljárással kapcso-
latosan tájékoztatom Önöket arról, 
hogy Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata a törvényi 
előírásoknak eleget téve – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. §, illetve a közokta-
tásról szóló 1993. LXXIX. törvény 86. 
§ (1) bekezdése alapján – valamennyi 
önkormányzati fenntartású nevelési 
intézményében az óvodai jelentke-
zés és az azt követő felvétel területén 
2011-ben változtatást vezet be. 
A módosítás szükségességét a vo-
natkozó törvényi előírások, valamint 
a kerületben élő óvodáskorú gyer-
mekek magas száma egyaránt indo-
kolttá teszi. Célunk a továbbiakban is 
az, hogy lehetőség szerint valameny-
nyi, valóban a kerületünkben lakó, 
kérelmet benyújtó család gyermeke 
számára biztosítani tudjuk az óvodai 
elhelyezést. Ez a fenntartóra – az ör-
vendetesen magas kerületi gyermek-
létszám és a várhatóan szabad óvodai 
férőhelyek korlátozott száma miatt 
– jelentős feladatot ró. 

Fentiek értelmében Önkormányza-
tunk az óvodai jelentkezés és felvétel 
területére vonatkozóan az alábbi sza-
bályozásokat vezeti be:
1. Egységes óvodai jelentkezési lapot 

készít – a jelentkezés kizárólag ennek 
kitöltésével válik hivatalossá. A jelent-
kezési lap fontos eleme a 6. pontban 
található „nyilatkozat”, melyben a 
szülő a közölt adatok valóságáról 
büntetőjogi felelősségének tudatá-
ban nyilatkozik.
2. Az óvodai férőhely igénybevétel-
ének indokait, a jogosultság jogsza-
bályok által meghatározott jellegét az 
óvodavezetőkön keresztül szigorúan 
vizsgálni fogja. 

A főjegyzői hirdetményben és az 
előzőekben írtakkal összhangban 
Újbudán az óvodai jelentkezéshez 
szükséges okmányok a következők:
 Pontos adatokkal, részletes indok-
lással kitöltött óvodai jelentkezési lap
 A szülő és a gyermek személyazo-
nosságát, lakcímét igazoló dokumen-
tumok 
 A gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata
 Nem magyar állampolgár esetén 
az országban való tartózkodás jog-
címét igazoló okirat
 A gyermek egészségügyi állapo-
tát, sajátos nevelési igényét, hátrá-
nyos helyzetét igazoló dokumentum 
(orvosi igazolás a gyermek óvoda-
érettségéről, egyéb orvosi igazolás, 
szakértői vélemény, gyermekvédelmi 
kedvezményről szóló határozata stb.)

A felvételi döntés meghozatalánál 
elsődleges szempont a kerületi lakó-
hely figyelembevétele. Azok a gyere-
kek, akik nem az óvoda körzetében, 
illetve nem a kerületben laknak, csak 
a szabad férőhelyek tükrében kerül-
hetnek felvételre.

JELENTKEZÉS IDEJE:
Az óvodai jelentkezés időpontját min-
den évben Budapest főjegyzője írja ki. 
A jelentkezés minden óvodában köz-
pontilag szabályozott és meghirdetett 
időpontban, idén 2011. május 2–6. kö-
zött történik. Ebben az időszakban ön-
kormányzati óvodáinkba a napi nyitva 
tartás teljes időtartama alatt – reggel 6 
órától este 18 óráig – lehet jelentkezni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
A főjegyzői hirdetményen túl a fel-
vétellel kapcsolatos információk az 
Újbuda újságban, valamint az önkor-
mányzat honlapján tekinthetők meg, 
a jelentkezési lap is itt tölthető le. A 
jelentkezési lap az óvodákban is ren-
delkezésre áll.
A fentieken túl az Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Osztályának 
munkatársa és az óvoda vezetője tud 
tájékoztatást adni telefonon, illetve 
előre egyeztetett időpontban szemé-
lyesen is.

Budapest, 2011. április 21.
Dr. Filipsz Andrea, jegyző 
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A versenyeket 4 eltérő erősségű cso-
portban tartjuk meg, melyek célja a 
minősítés és tapasztalat szerzése, az 
értékszám javítása. Mindenkinek le-
hetőséget szeretnénk biztosítani saját 
tudásszintjén a bizonyításra, sikerél-
ményre, fejlődésre. 
A NEVEZÉSI DÍJAK:
Normál: 2000 Ft.
A nevezési díjból minden 20 éven 
aluli 50% kedvezményt kap.
Második testvér 500 Ft ne-
vezési díjat fizet, harmadik 
gyermek ingyenesen indul.
Minden olyan gyermek, aki a 
2010–2011-es tanévben Nem-
zeti Diákversenyen területi, 
vagy országos döntőjén részt 
vett 500 Ft nevezési díjat 
fizet.
DÍJAZÁS:
Minden résztvevő okleve-
let kap. Az első helyezettek 
éremdíjazásban részesül-
nek. A győztesek kupát ve-
hetnek át.
A csoportban a legalább 
50%-os teljesítményt nyújtó 
14 éven aluli gyermekek és 
a dobogósok nevezési díját 
az Erkel Ferenc Emlék-
versenyen a BUDAIXISE 
fizeti (ideje: 2011. 06. 05.), 

amennyiben június 1-jéig neveznek. 
(Nem átruházható.)
A Csíki suli tanulóit Kőszegi Sándor 
külön értékeli, jutalmazza. Természete-
sen lesz a „csíkis” versenyeken szokásos 

kalács és tej. Első versenyes gyerekek 
külön kis csoki.
CSOPORTOK, LEBONYOLÍTÁS:
I. csoport 35–26 k 13x13-as 
táblán 2x20 perc gondolkodási 
idővel 7 fordulóban

II. csoport 25–16 k 13x13-as 
táblán 2x20 perc gondolko-
dási idővel 7 fordulóban
III. 15–6 k 19x19-es táblán 
2x40 perc gondolkodási 
idővel, 1x5p byo-jomi 5 
fordulóban

IV. 5 k–2 d 19x19-es táblán 
2x40 perc gondolkodási 

idővel, 1x5p byo-jomi 5 for-
dulóban

SVÁJCI RENDSZERBEN. KOMI: 
6,5 pont. Helyezési sorrend: 
SOS, SOSOS
A VERSENY IDEJE: 2011. május 
14., szombat 9–17 óráig
Nevezés: 9–9.30 óra között
HELYE: XI., Csíki-hegyek u. 
13., az iskola ebédlője
Megközelíthető a 139, 153 és 
a 8-as busszal a Gazdagréti 

téri végállomástól

KARATE

Csíki Kupa kezdőtől 2 danig 
4 csoportban

A nevezési díjból minden 20 éven 
aluli 50% kedvezményt kap.
Második testvér 500 Ft ne-
vezési díjat fizet, harmadik 

Minden olyan gyermek, aki a 
2010–2011-es tanévben Nem-
zeti Diákversenyen területi, 
vagy országos döntőjén részt 

50%-os teljesítményt nyújtó 

külön kis csoki.
CSOPORTOK, LEBONYOLÍTÁS:
I. csoport 35–26 k 13x13-as 
táblán 2x20 perc gondolkodási 
idővel 7 fordulóban

II. csoport 25–16 k 13x13-as 

dulóban
SVÁJCI RENDSZERBEN. KOMI:

6,5 pont. Helyezési sorrend: 
SOS, SOSOS
A VERSENY IDEJE:
14., szombat 9–17 óráig
Nevezés: 9–9.30 óra között
HEL
13., az iskola ebédlője
Megközelíthető a 139, 153 és 
a 8-as busszal a Gazdagréti 

A végéhez közeledő kerületi diák-
olimpia fordulói sorában legutóbb a 
MAFC atlétikapályáján mérték össze 
erejüket a 7.-8. osztályos diákok 
magasugrásban, távolugrásban, vala-
mint kislabdahajítás és síkfutó ver-
senyszámokban. Az atlétikaversenyen 
kilenc iskola közel száz tanulója vett 
részt, a diákolimpia verseny rendszeré-
ben összességében 12–14 iskola képvi-
selteti magát folyamatosan.

Szőnyi Ildikó, Újbuda Önkormányzatá-
nak sportszervezője elmondta, az egész 
tanévben zajló megmérettetés a fővárosi 
kerületek között Újbudán zajlik a legna-
gyobb létszámban, és itt rendezik a leg-
több sportágban a versenyeket. A kerületi 
diákolimpia díjkiosztó ünnepsége június 
elején várható, ahol az iskolák díjai mel-
lett egyénileg is jutalmazzák a legtöbb 
pontot szerző vagy a legtechnikásabb 
sportolókat. A kerületi megmérettetése-
ken az első három helyezett csapat, illetve 
egyéni versenyző kerül a budapesti dön-

tőkbe, valamint az országos versenyekre, 
ahol megküzdhetnek a legjobbaknak já-
ró címekért.
 A délután 2-től 4-ig tartó rendezvé-
nyen magabiztos eredmények születtek. A 
fiúk mezőnyében Szilágyi Ferenc, a Teleki 
Blanka Általános Iskola tanulója győzött 
100 méteres síkfutásban, míg a lányoknál 
Ódor Kármen szerezte meg az elsőséget az 
Őrmezei Általános Iskolából. 1500 méte-
res síkfutásban fiúk indultak, mindhárom 

helyezést a Törökugrató utcai Általános 
Iskola tanulói szerezték meg, közülük 
Richter Bence érkezett elsőként a célba. 
Kislabdahajításban a Keveháza utcai Ál-
talános Iskolából érkező Somogyi László 
győzött, míg távolugrásban a Don Bosco 
Katolikus Általános Iskola tanulója, Bokor 
Lívia bizonyult a legeredményesebbnek. 
Magasugrásban szintén fiú és lány ver-
senyt indítottak, a Farkasréti Általános 
Iskolából Nagy Marci, a Don Boscoból 
pedig Lendvai Flóra kapott aranyérmet.

T. D. – Sz. B.

Rekordrészvétel az 
újbudai diákolimpián

A távolugrás győztese Bokor Lívia, aki a Don Bosco Katolikus Általános Iskola tanulója

Ugrottak, futottak, dobtak

A Föld napja programsorozat ese-
ményei között az Újbudai Pedagó-
giai Intézet egy tájfutóversenyt is 
szervezet a Gellérthegyen. A 6 éves 
hagyományhoz hűen délelőtt a Budai 
Parkszínpad előtt gyülekeztek a ver-
senyzők, ahol Gyurcsó Gyuláné, az 
Újbudai Pedagógia Intézet igazgatója 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
Molnár László alpolgármester nyitot-
ta meg a rendezvényt.

Ezt követően a versenyen indulók egy kö-
zös reggeli tornán melegíthettek be, ame-
lyet az Újbudai Grosics Gyula Sport Ál-
talános Iskola tanítványai vezényeltek le. 

A Gellérthegyen Gajárszki Áron környe-
zetvédelmi tanácsnok és önkormányzati 
képviselő fogadta az érkezőket. Néhány 
évvel ezelőtt csupán ötven, idén már közel 
háromszáz gyermek vett részt a megmé-
rettetésen. A középiskolások 2400 m-en, a 
kisikolások 1200 m-en futottak egyéni és 
páros számokban a jubileumi park füves 
környezetében. A sikeresen célba ért tájfu-
tókat üdítőkkel és müzliszelettel vendégel-
ték meg a szervezők. 

Szerencsére a Vöröskeresztnek idén sem 
jutott feladat, hiszen komolyabb baleset 
nem történt. Az alsó tagozatos lányok me-
zőnyében a Törökugrató utcai Általános 

Iskolából Frigyik Nóra és Selybold Lívia, az 
alsós fiúknál pedig Rumi Zoárd győzedel-
meskedett, aki szintén az iskola tanulója. 
Az 5.–6. osztályos lányoknál a Lisznyai 
utcai Általános Iskolából érkezett Nagy 
Viki, míg a fiúknál a Törökugrató utcai 
Általános Iskolából Nagy Thomas és Ró-
zsa Dániel szerezte meg az első helyet. A 
7.–8. osztályos lányok közt a Toldy Ferenc 
Gimnáziumból Völgyesy Melody, a Szent 
Margit Gimnáziumból pedig Nagy Bence 
kapott aranyat. A középiskolás lányoknál 
Tóth Viktória, Schilling Csilla és Deáki Ale-
xandra lettek elsők, a fiú győztesek pedig 
Szökő Levente és Bajusz Zoltán, mindany-
nyian a Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói. 
 Az érmeket Balázsné Krasznai Orsolya 
tájfutó és Szaniszló Krisztián önkormány-
zati képviselő adta át. A Föld napja ezen 
rendezvénye tombolával zárult, amelyen 
értékes sportjátékokat is nyerhettek az 
iskolás tájfutók. A vetélkedő szakmai elő-
készítője és szervezője Gyalog Zoltán, a 
Gazdagrét Törökugrató Általános Iskola, 
Grundschule in Gazdagrét testnevelő ta-
nára és a Tabáni Spartacus SKE távfutója 
volt, aki évek óta önkéntes módon felel a 
verseny tisztaságáért.
 A helyszínen érezhető volt, hogy az 
iskolák képviseletében nem csupán idege-
nek, hanem régi ismerősök is találkoztak, 
köszöntötték egymást, közösséget alkotva, 
egy sajátos hangulatot teremtve. A szer-
vezők elmondása szerint az évek során a 
diákok is egyre fegyelmezettebbek, kör-
nyezettudatosabbak lettek, egyúttal remé-
lik, hogy ezekkel a versenyekkel sikeresen 
gátat szabhatnak a tömegsport területén 
tapasztalható visszaesésnek.                szalai

Tájfutás a Gellérthegyen

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a környezeti hatásvizs-
gálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. szerint véle-
ményezésre megküldte a Budapest, XI. ker., Lágymányosi-
öböl és környéke fejlesztésének környezeti hatásvizsgálata. 

A közlemény teljes szövege a KDV-KTVF honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.
hu, archív hírek 2011. április 5.) található. 
A dokumentáció helybenolvasással május 23-áig tekinthető meg a Közép-Du-
na-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(VII. ker., Nagydiófa u. 10–12., hétfő, szerda 9.00–12.00 és 12.30–16.00, péntek 
9.00–12.00 óra között), valamint a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján 
(XI. ker., Zsombolyai u. 4. V. em. 505. szoba), ahol előzetes időpont-egyeztetés-
sel – ügyfélfogadási időn kívül is – teljes munkaidőben várjuk az érdeklődőket 
(kapcsolattartó telefon: 372-4633).
KÖZMEGHALLGATÁS IDŐPONTJA: 2011. július 6. 15 óra
HELYSZÍNE: Budapest XI. Kerületi Önkormányzat tanácsterme (XI., Zsombolyai 
utca 5.)
Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a felügyelőséghez vagy a közmeg-
hallgatás helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

dr. Filipsz Andrea, jegyző

A Budapest vízellátását szolgáló parti szűrésű kútrendszer jellegéből adódik, hogy a vízháló-
zatban vas-mangán csapadék keletkezik. A víz szállítása során a vas-mangán kiülepedik és 
lerakódik a vízcső falára, mely cementálódva leszűkíti a vezetékek keresztmetszetét. Ennek 
megelőzésére évenkénti rendszeres vízhálózati öblítést végzünk, mely során az öblítendő ve-
zetékek a tisztítási munkálatok idejére a rendszerből kiiktatásra kerülnek. Ilyenkor az ellátó 
(közcső) vezetékekben lévő lerakódások a megváltozott üzemi körülmények (áramlási sebes-
ség változása, nyomáscsökkenés) hatására vízzavarosodást okoznak, és a vízsebesség növeke-
dés nyomáscsökkenést eredményez. 
Az öblítés céljára üzemen kívül helyezett vezetékek belső mosását tiszta ivóvízzel végezzük, 
és azt vízcsőből ürítővezetéken keresztül távolítjuk el. Ezen időszak alatt különös gondot for-
dítunk arra, hogy az érintett terület ivóvize bakterológiailag kifogástalan, jó minőségű legyen. 
A folyamatos minőségellenőrzést biztosítjuk, hogy a zavaros ivóvíz rövid idejű ülepítés után 
használható legyen.
Ennek érdekében a rendszeres mintavételi program mellett nagyszámú ivóvízmintát dolgoz-
tunk fel a vízellátó rendszerünkbe épített fertőtlenítési technológia hatékonyságának ellen-
őrzésére. Azért, hogy a szolgáltatott víz mindenkor kielégítse az MSZ előírásait, illetve a vas-
mangán kicsapódást megszüntessük, újabb vízkezelési technológiát kell a rendszerbe építeni. 
Ameddig ennek feltételei a Szentendre és a Csepel Szigeti vízbázison nem biztosítottak teljes 
körűen, ezt a technológiát kell a vízminőség megtartása érdekében alkalmazunk.

Értesítés a XI. és XXII. kerületben május 9. és 13. között 
történő ivóvíz főnyomóvezeték öblítéséről

Csernik Kornél 2005 óta a Kelen Sport 
Club labdarúgó-utánpótlás szakág 
vezetője és edzője. Eddigi munkájának 
köszönhetően városrészünk – a Kelen 
SC színeiben – jelentős eredményeket 
ért el a futball terén. A március 15-i 
kerületi ünnepségen vehette át mun-
kásságáért az „Újbuda kiváló sportoló-
ja, kiváló edzője” díjat.

 Mikor került először kapcsolatba a labdarú-
gással, mióta foglalkozik ezzel?

A labdarúgás szeretete gyermekkoromra 
nyúlik vissza. Amióta az eszemet tudom, 
a labda bűvöletében élek. 11–12 éves ko-
romban kezdtem el a sportot, egy barátom 
csábított el. Később Kiskunfélegyházán 
játszottam megyei szintű csapatokban. 
14 éves koromban lehetőségem volt részt 
venni a serdülő válogatott edzőtáborában. 
Ez az egyik meghatározó élménye volt éle-
temnek.

 Hogyan vette fel a kapcsolatot a Kelen SC-
vel?

Felnőtt pályafutásom vége felé, egy ba-
ráti társaságnak köszönhetően kerül-
tem kapcsolatba a Kelen SC életével. 
Tudtam, hogy pálya és környezet vo-
natkozásában nagyon jó feltételekkel 
rendelkezik. Örömmel fogadtam hát el 
a meghívást, és az utolsó 3 évben itt ját-
szottam. 2005-ben az utánpótláscsapa-
tok munkáját koordináló Lénárt Lász-
ló keresett meg, hogy lenne-e kedvem 
bekapcsolódni a gyerekek foglalkoz-
tatásába. Ősszel kezdtem el a munkát 
Kelenvölgyben, a csoportomat 12 hét-
nyolc éves gyermek alkotta. 

 Milyen csapateredményeket emelne ki?
A közösségépítést tenném az első helyre. 
A Kelen egy olyan befogadó szellemiségű 
egyesület, ahol minden érdeklődőt szívesen 
látunk, úgy tartjuk, a rendszeres sportolás 
kihívásai és értékei mindenkit megilletnek. 
Természetesen mi is arra törekszünk, hogy 

idővel a legjobbak legyünk, de szem előtt 
tartjuk a fejlődés kihagyhatatlan lépcsőit 
és a mindennapok örömteli pillanatainak 
fontosságát. Nem könnyű megtartani a 
gyerekeket, hiszen sok inger éri őket, fel-
adatunk ezért az, hogy megnyerjük őket a 
sportnak, fenntartva a mozgás velük szüle-
tett örömét. Csapataink a Budapesti Labda-
rúgó Szövetség által meghirdetett bajnok-

ságokban szerepelnek, az utóbbi években 
egyre sikeresebben, így jövőre várhatóan 
megpróbálkozunk egy országos szervezé-
sű versenyrendszerben is elindulni. Tavaly 
egy kéthetes túrán vettünk részt Skandi-
náviában a ’97-es korosztállyal, amely az 
élmények, tanulságok mellett egy elisme-
résre méltó sikert is eredményezett, hisz 
Dániában a CUPDENMARK nevű tornán 
több ország – Oroszország, Lengyelország, 
Norvégia, Litvánia és Szlovákia – csapatát 
is megelőzve, első helyet értünk el. 

 Idén az „Újbuda kiváló sportolója, kiváló 
edzője” címmel ismerték el. 

Úgy érzem, a díjjal nemcsak engem tüntet-
tek ki, hanem a kerületi utánpótlás-nevelő 
munkánkat ismerték el. Váratlanul, nagy 
meglepetésként ért bennünket. Azért be-
szélek többes számban, mert ez a díj a Ke-
len utánpótlásnak szól. A benne dolgozó 
edzőtársaknak, a szabadidejük jelentős 
részét nálunk töltő gyerekeknek, fiatalok-
nak, és annak a szülői közösségnek, amely 
egyre jobban érti és támogatja a nevelési 
elveinket, célkitűzéseinket. 

 Mit érez most, mit sikerült létrehoznia ed-
digi munkájával?

A foci egy utánozhatatlan örömforrás, 
benne van az élet minden küzdelme, re-
ménye, a munka ereje, a „hétről hétre újra 
nekilátunk és megpróbáljuk” nevelő hatá-
sa. A Kelen SC-ben már több mint kétszáz 
fiatal részesül ebből az életérzésből. Azt 
kívánom, hogy a jövőben egyre több fiatal 
testi és lelki egészségét szolgálja a labda, a 
sport varázsa. 

Szalai Botond

A labda bűvöletében

Közel háromszáz gyermek sportolt

Közös reggeli torna a Parkszínpad előtti téren

Csernik Kornél

A futball közösségépítő örömforrás LABDARÚGÁS

FÖLD NAPJA


