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Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda
Cím: 1117 Budapest, Baranyai utca 2.

Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig: 8.30–17.00

Péntek: 8.30–16.00

További információ:
Vincze Ágnes, kirendeltség-vezető, 
Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda

Tel.: (06 1) 781 7063, (06 1) 781 7098,
Mobil: (06 20) 285 2661

e-mail: vincze.agi@allas.ujbuda.hu
www.allas.ujbuda.hu

Budapesti cég megváltozott munka-
képességű munkatársakat keres az 

alábbi pozícióba:
Árufeltöltés

Értékesítés

Ártáblaírás

Budapesti cég munkatársakat keres 
az alábbi pozícióba:

ARIS TOOLSET 
folyamatmodellező

Elvárások: ARIS TOOLSET folya-
matmodellező eszközben jártasság, 

folyamatmodellezési ismeret és 
gyakorlat, BPR módszertani tanul-

mányok/ismeret, angol (magabiztos, 
kommunikáció képes)

Kereskedelmi üzletlánc XI. kerületi 
munkavégzésre munkatársat keres az 

alábbi pozícióba:
Hentes

Kereskedelmi üzletlánc budapesti 
munkavégzésre munkatársat keres az 

alábbi pozícióba:
Üzletkötő

Feladatok: Boltlátogatás és rendelés-
felvétel Budapest és a hozzá kapcso-
lódó részeken független üzletekben, 

illetve HORECA szegmensben. 

Bővebb információ a meghirdetett 
állásokról az Újbuda Prizma Állás-

közvetítő Irodában kapható.
Fényképpel ellátott, részletes, ma-

gyar nyelvű szakmai önéletrajzát és 
motivációs levelét az Újbuda Prizma 
Állásközvetítő Irodába várják. Idő-

pont egyeztetés céljából kérjük, hívja 
a 06 (1) 781 7063 telefonszámot. 

Állásajánlatok

?

Rafael Norbert
– Mivel én kertes házban 
élek, nekem a tavasz egy-
úttal sok munkát is jelent. 
Természetesen elsősorban 
az otthoni feladatokat látom 
el, de igyekszem mindent 
megtenni azért, hogy a 

tágabb környezetünk is szebb legyen, és 
ilyenkor fontos az is, hogy összefogjunk 
ezért a jó ügyért.

Krizsán Ilona
– Nekem a tavasz a meg-
újulást jelenti, ilyenkor 
ébred a természet, új illa-
tok, új színek kelnek életre, 
és a lelkünk is felfrissül. 
Viszont nekünk is segíte-
nünk kell a természetnek 

egy takarítással, hogy megújulhasson, és 
ezáltal mi is újjászülethessünk. 

Szabó Sándor és Krisztián
– Számomra mindig is lényeges volt a 
környezet védelme, de amióta gyarapo-
dott a család különösen nagy figyelmet 
szentelünk ennek. Örvendek annak, 

hogy most már szerve-
zettebben is fellépnek a 
tisztább lakókörnyezet 
érdekében, hiszen mi 
bármennyire is óvjuk a ter-
mészetet, a kosz, a szemét 
folyamatosan termelődik, 
amelyet csak összefogással 

lehet eltüntetni. Erre a tavasz kiválóan 
alkalmas időpont.

Kőváriné Rózsa
– Itt, Gazdagréten mindenki virágot ültet 
önszorgalomból, ennyire fontos nekünk a 

tiszta, zöld lakókörnyezet. 
Én tavaly 33 rózsatövet és 
ennél is több hagymás vi-
rágot ültettem el tavasszal. 
Nagyon szeretünk itt élni, 
épp ezért nagyon fontos ne-
künk, ezt hogyan tesszük. 
Lokálpatriótaként minden 
olyan csoportos kezdemé-

nyezésben részt veszek, ami lakóhelyünk 
szépítésére irányul. És annak is örülök, 
hogy az Önkormányzat ilyen gyönyörűen 
takarít, mert így még boldogabban élhet-
jük mindennapjainkat.

Újbuda Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját 
2012 márciusában a Víz- és Energiatakarékossági Kampányhónapra!

A kampányhónap kiemelkedő eseménye:

2012. március 24. 14.00–18.00 óra között víztakarékossági családi kampánynap.

• A kampánynapot az alábbi négy helyszínen egyidejűleg rendezzük meg:
• Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele u. 55.)
• Albertfalvi Közösségi Ház (1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.)
• Gazdagréti Közösségi Ház (1118 Budapest, Törökugrató u. 9.)
• Őrmezei Közösségi Ház (1112 Budapest, Cirmos u. 8.)

A kampánynapok során az érdeklődők az előadásokból tájé-
kozódhatnak Újbuda Önkormányzatának fejlesztési elkép-
zeléseiről, az önkormányzati és az Új Széchenyi Terv pá-
lyázati lehetőségeiről, takarékos házipraktikákról, valamint 
személyesen találkozhatnak a víz- és energiatakarékosság 
területén tevékenykedő vállalkozókkal, illetve megismerhe-
tik a bankok által nyújtott zöldhitel lehetőségeket.

A kampánynapokon gyereksarkok lesznek, ahol a rendez-
vényre látogató családok legkisebb tagjainak környezettudatos 
gondolatokkal fűszerezett játékos foglalkozásokat tartunk, így a 
rendezvények a család minden tagjának tartalmas elfoglaltságot, 
hasznos időtöltést jelentenek.
Számítok megtisztelő részvételükre!

Dr. Hoffmann Tamás,
Újbuda polgármestere

Ön szokott-e tavasszal nagytakarítást végezni 
otthon, illetve környezetében?

MEGHÍVÓ
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Idősügyi konferencia Bécsben és Budapesten 
A Q-Ageing nemzetközi projektvezető partnereként tartott előadást Újbuda Önkormányzata Bécsben, az „Aktív idős-
kor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” rendezvényen. Ugyanebben a témában Budapesten szak-
mai konferenciát rendeztek.

A Bécsben lezajlott konferencián Ma-
gyarországot Asztalosné Zupcsán Erika, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes 
államtitkára, valamint Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere képviselte. A ren-
dezvényen négy tematikus csoport vizs-
gálta az aktív időskor aktuális kérdéseit, 
így többek között az időskori elszigetelő-
dést, a közösségi terek és a szenior gaz-
daság fejlesztését, valamint az élethosszig 
tartó tanulás lehetőségeit. 

A kongresszuson olyan neves tudósok is 
bemutatták kutatási eredményeiket, mint 
Striker Sándor. Az ELTE egyetemi docen-
se két éve dolgozik a Q-Ageing nemzet-
közi projektben, és azt a feladatot kapta, 
vesse össze az európai tapasztalatokat a 
világ más országainak gyakorlataival. A 
kutatásból kiderült, a világ számos pont-
ján az öregedés sokkal inkább üzlet, mint 
szociális kérdés. Az Egyesült Államokban 
a tehetősebb középosztály miatt az idősö-
dés egészségügyi, ingatlanfejlesztési és 
oktatási vonulatára ugyanis komoly üzleti 
szektor épült.

Széman Zsuzsa, az MTA Szociológia 
Kutatóintézetének főmunkatársa azt a 
vizsgálatot ismertette, amelyben olyan 
80 éves átlagéletkorú, gondozásra szoru-
ló időseket tanítottak meg az internet és 
a Skype kommunikátor program hasz-
nálatára, akik még soha nem találkoztak 
a világhálóval. A vezető szociológus el-
mondta, eleinte általános félelem övezte 
a számítógépet. – Volt egy néni, aki attól 
tartott, hogy az egér meg fogja enni a va-
csoráját, de olyannal is találkoztam, aki 
rettegett, hogy elkapja a számítógépes 
vírust, ezért védőoltást követelt – számolt 
be meghökkentő élményeiről a tudós. 

A kísérlet azonban szenzációs eredmény-
nyel zárult. A negyedik hónapra még a 
legfélősebbek is megtanulták használni a 
Skype-ot, és az idősek órákig beszélgettek 

unokáikkal, családtagjaikkal. Az internet-
nek hála rátaláltak régi ismerőseikre és 
új barátokat szereztek, közösségi életük 
felpezsdült. A kutatás egyértelmű eredmé-
nye, hogy a kísérleti alanyok élete öröm-
telibbé vált, és kitágult előttük a világ. 

Budapesten az  Aktív Időskor Európai 
Éve nyitórendezvényeként a Nemze-
ti Erőforrás Minisztérium egész napos 
szakmai konferenciát rendezett, amelyen 
előadások és kerekasztal-beszélgetések 
követték egymást az idősödő társadalom 
okozta kihívásokról, a nyugdíjasok hely-
zetéről, gerontológiáról, vagy éppen az 
egészségmegőrzés lehetőségeiről.

Az eseményen olyan előadók szólaltak 
fel az idősügy kérdéseivel kapcsolato-
san, mint Réthelyi Miklós miniszter, Iván 
László orvos, országgyűlési képviselő, 
vagy Monspart Sarolta, a Nemzeti Sza-
badidő Szövetség elnöke.

A délutáni panelbeszélgetésen Hoffmann  
Tamás a kerületi 60+ program eredménye-
it ismertette, és megnyugtatta az időseket, 
hogy Újbuda Önkormányzata kötelezett-
séget vállal arra, hogy akár lesz további 
uniós forrás, akár nem, a projektet tovább-
folytatják, és havi 220 programmal állnak 
a kerületi idősek rendelkezésére.

 Az eszmecserén a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium Idősügyi Tanácsa, va-
lamint a Nagycsaládosok Egyesületének 
képviselői is kifejtették véleményüket. 
Asztalosné Zupcsán Erika, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium helyettes államtit-
kára a kormány idősbarát intézkedéseiről 
számolt be.

– Mivel az Európai Unió által meghirde-
tett kampányév nemcsak az aktív időskor 
eszméjét népszerűsíti, de a nemzedékek 
megértésére és együttműködésére is fel-
hívja a figyelmet, a kormány a generáci-
ók közötti kapcsolat erősítését, valamint 
a fiatalok és idősek közötti távolság csök-

kentését tűzte ki célul. Ezért indítottuk el a 
TÁRS programot, melyben diákok szoci-
ális intézményekben vagy családi körben 
segítik az idős embereket – mondta el a 
helyettes államtitkár. 

A szakpolitikus kijelentette, elisme-
réssel figyelik azt a sikert, amit Újbuda 
felmutat, hisz a 60+ az ország egyik leg-
kiemelkedőbb, önkéntességen alapuló 
idősügyi programja. Asztalosné szerint az 
aktív időskort segíti az a határozat is, hogy 
2011-től a hölgyek 40 év munkaviszony 
után – korhatárra tekintet nélkül – vonul-
hatnak vissza. – Ezzel a döntéssel a nők 
lehetőséget kapnak arra, hogy nagymama-
ként segíteni tudjanak unokáik nevelésé-
ben, több időt fordíthassanak családjukra, 
vagy társadalmilag is hasznos feladatokat 
vállaljanak – tette hozzá.

Az Európa-szerte javasolt szenior gazda-
ság beindításáról a helyettes államtritkár 
azt mondta, minden olyan második gazda-
ság, amely termelő tevékenységet végez, 
hasznot hoz az országnak. – Ez azonban 
nem csak pénzben mérhető haszon. Ha 
egy gyermek azt látja, nagymamája dol-
gozik, az mintát ad egész életére – jegyez-
te meg. 

p.k.

Az Irinyi József utca 47. számú házon álló 
domborműves emléktábla Nagy

János munkája, amely Irinyi Józsefet, a 
Márciusi Ifjak egyikét ábrázolja.

Tisztelt Újbudai Polgárok!
A magyar emberek számára az igazi tavasz minden évben március 15-én, az 1848-as 
forradalom évfordulóján köszönt be. Megújulást, reményt, a szabadság és az összetar-
tozás élményét hozza magával; új életet, mely a márciusi ifjak bátorságából fakad. Illő 
tehát, hogy méltóképpen készüljünk az Ünnepre!

A forradalom hősei egyetlen nap alatt megtették azt, amire korábban évszázadok sem 
voltak elegendők: nemzetté kovácsoltak egy országot. Új célokat, új tartalmat, büszke-
séget és erőt adtak a magyaroknak, nekünk. Mindaz, ami ma Magyarországot jelenti, 
mindaz, amink van, a forradalom és szabadságharc hőseinek önfeláldozásában, hitében, 
kitartásában gyökerezik.

Nem elég azonban megemlékeznünk a bátrakról, nekünk magunknak is méltónak kell 
lennünk örökségükhöz. Védelmeznünk kell az évszázadok alatt kivívott szabadságot, 
óvnunk kell az önrendelkezés jogát, a független Magyarországot. Őrködnünk kell a 
nemzet egysége felett, és garantálnunk kell, hogy ebben az országban nem lesz többé 
olyan kormány, amely saját polgárai ellen fordul. Komoly felelősség mindez, melyhez 
erős akarat és kitartás szükséges – minden magyar ember számára. 

Kedves újbudaiak! Készüljünk fel méltóképp az Ünnepre, és öltöztessük tavaszi dísz-
be kerületünket! Március 15-én minden házon legyen ott a nemzetiszín lobogó, mu-
tassuk meg, hogy méltók vagyunk a bátrak örökségére, hogy van bennünk erős hit a 
megújuláshoz, az összefogáshoz!

Tisztelettel:
Dr. Hoffmann Tamás,

Újbuda polgármestere
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Pályázatot nyert a Prizma
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott 
„Újbuda PRIZMA, a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókért” 
című, TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0004 jelű 
pályázatot a Humán Erőforrás Programok 
Irányító Hatóságának vezetője 20 790 000 
Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 
Arról, hogy a Prizma mibe fekteti az ösz-
szeget, következő számunkban adunk hírt.

Munkájukat értékelték a képviselők
Lakossági fórumon adtak számot az elmúlt évben végzett tevékenységükről, illetve jövőbeli terveikről Szentimreváros-
Gellérthegy-Lágymányos önkormányzati képviselői, valamint a körzet országgyűlési képviselője. A rendezvénynek a Budai 
Klub-Galéria adott otthont.

A beszámolók sorát az 1-es számú ön-
kormányzati körzet egyéni képviselője, 
Molnár László alpolgármester kezdte 
meg. Kiemelte, hogy tavaly 5, míg idén 
már 3 új óvodai csoportszobát adtak át, 
ezzel összesen több mint 200 új férőhelyet 
és 30-nál is több pedagógusi státust terem-
tettek, valamint 600-ról 780-ra emelték a 
bölcsődei férőhelyek számát. Az aktív 
időskort támogató 60+ program kapcsán 
elmondta, bár az uniós támogatás tavaly 
megszűnt, idén Újbuda Önkormányzata 
saját forrásból finanszírozza tovább. A 
körzetében történtek közül a legnagyobb 
sikernek a ZP és a Rio bezárását és a kör-
nyék rendbetételét nevezte. 

A 2-es körzet képviselője, Szabó András 
városüzemeltetési tanácsnok arról beszélt, 
hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a ke-
rületnek azon részeit újítják fel, amelyek 
arra valóban rászorulnak. Hangsúlyozta, 
hogy szakítottak a korábban Wieszt János 
nevével fémjelzett vagyongazdálkodással, 
és a közbeszerzéseket is átláthatóbbá tet-
ték. 

Ábrahám Katalin a Diószegi úti játszó-
tér felújítását emelte ki, amelynek első 
üteme már elkészült, a következőkben 
pedig a sportpályák rekonstrukciója tör-
ténhet meg. A 3-as számú körzet talán 
legnagyobb problémájaként a Club Play 

nevű szórakozóhely ügyét nevezte meg. 
Beszámolt arról is, hogy idősügyi tanács-
nokként kezdeményezte: Újbuda időse-
iért címmel alapítsanak díjat. A VICUS 
Alapítvány kurátoraként elmondta, tavaly 
több mint 50 millió forintot osztottak szét 
a rászorulók közt. 

Jankó István, az Oktatási Bizottság el-
nökeként a sajátos nevelési igényű gyere-
kek ellátásának utazó gyógypedagógusok 
rendszerbe állításával történő megoldását 
emelte ki. Megemlítette még, hogy az ő 
javaslatára írtak ki pályázatot Cseh Tamás 
szobrának elkészítésére. A 4-es körzetben 
a legnagyobb sikernek a Károli Gáspár tér 
és a játszótér felújítását nevezte. 

Gyorgyevics Miklós, az 5-ös körzet kép-
viselője a Baranyai téri park, illetve a 
Bogdánfy úti óvoda játszóudvarának re-
noválását emelte ki. A Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnökeként a legfonto-
sabb feladatnak a hétvégi gyermekorvosi 
ügyelet létrehozását, valamint a gyermek-
egészségügyi központ megvalósítását tart-
ja. 

A felszólalók sorát Rétvári Bence ál-
lamtitkár, a 15-ös országgyűlési válasz-
tókerület képviselője zárta, aki főként az 
elmúlt másfél év parlamenti történéseiről 
számolt be. Szólt többek közt a végtör-
lesztésekről, az árfolyamgátról, a nemdo-

hányzók védelmében hozott törvényről, 
a közmunkaprogram kiterjesztéséről, az 
Erzsébet-utalványról, a büntetőtörvények 
szigorításáról, a felsőoktatás átalakításá-
ról, az egyházi, valamint a bírósági tör-
vényekről. A kerületet konkrétan érintő 
ügyek közt megemlítette a Tüske Csarnok 
állami támogatással történő megújítását. 

Végül a közönség soraiban helyet fogla-
lók tehették fel kérdéseiket. A hallgatósá-
got leginkább a Kulturális Városközpont 
jövője, a főként fővárosi utakat érintő fa-
pótlások, a Móricz Zsigmond körtér és a 
Gomba átépítése, valamint a kerület par-
kolási gondjai és köztisztaságának helyze-
te érdekelte. Érkeztek kérdések az újbudai 
elszámoltatással, valamint a beígért or-
szágzászlóval kapcsolatban is. 

D.R.

Az állam felújítja a vasúti pályát is

Új P+R parkolók, gyalogátkelők és zajvédő fal 
a kelenföldi vasútvonal mentén
A Petőfi Általános Iskolában lakossági fórumon tájékoztatta március 1-jén a Kelen-
föld–Martonvásár–Székesfehérvár vasútvonal környékén élőket a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. arról, milyen fejlesztések várhatók a vasútvonal mentén.

A MÁV 30a számú, Kelenföld és Tárnok 
között egyvágányú, tovább kétvágányú 
villamosított vasúti fővonala a Balaton 
és Velencei-tó miatt turisztikailag kiemelt 
vasútvonal. A fórumon Rozsi Gábor, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pro-
jektfelelőse röviden elmondta, hogy a vas-
útvonal évtizedek óta nem esett át felújí-
táson, így mára igencsak időszerűvé vált.

A renováció nagyrészt uniós pénzből 
történik, és miután elkészül, a vasúti pálya 
alkalmas lesz arra, hogy a szerelvények 
160 km/órás sebességgel haladjanak raj-
ta. A fejlesztés másik fontos eredménye, 
hogy a már meglévők mellé egy új sínpár 
is kerül, továbbá a vasúti töltés mellett 
17 km hosszan zajvédő fal épül. A vasút-
vonal mentén öt új P+R parkoló is lesz, 
ami lehetőséget biztosít az agglomeráci-
óból érkezőknek, hogy autóikból vonatra 
szálljanak. A vasutat keresztező forgalom 
kapcsán a környező lakóövezeteket ezen 
túl biztonságos gyalogos aluljárókon ke-
resztül lehet majd megközelíteni. Végül 
a fejlesztésnek hála átépül az Albertfalva 
állomás is.

A fórumon a lakosság is elmondhatta 
panaszait, kérdéseit. Elhangzott az az ag-

godalom, hogy a napközbeni zavartalan 
vasúti forgalom érdekében előfordulhat 
az éjszakai munkavégzés. A kivitelező 
hangsúlyozta, igyekeznek majd tekintettel 
lenni a helyi lakosokra. A panaszok között 
felmerült az is, hogy a helyben lakók túl 
későn kaptak tájékoztatást a fejlesztésről. 
A jelen lévő önkormányzati munkatárs ki-
fejtette, a beruházás nem Újbuda Önkor-
mányzata fennhatósága alá tartozik, ezért 
kezdeményezte, hogy a kivitelező, vala-
mint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. rendszeresen tájékoztassa a kerületi 
önkormányzati vezetést, és a helyi médi-
ának is nyújtsanak információt.

Kiállítás a  
légszennyezésről
A részecskeszennyezés veszélyeiről és a 
lehetséges megoldásokról nyílt tárlat a XI. 
kerületi Polgármesteri Hivatalban. A kiál-
lításon, amelyet a Levegő Munkacsoport 
rendezett, a lakosság képet kaphat arról: 
milyen sokrétű feladat a szállópor-szeny-
nyezés visszaszorítása, és hogy ők ma-
guk mit tehetnek ennek érdekében. Ilyen 
lehetőség a tömegközlekedés és kerékpár 
használata az egyéni gépjármű-közleke-
dés helyett, valamint az energiafelhaszná-
lás csökkentése az épületekben. 

– Bízunk abban, hogy a kerület lakói 
megértik a mielőbbi cselekvés szükséges-
ségét, és a mindennapjaikban is környe-
zettudatosabb módon élnek, valamint erre 
bíztatják embertársaikat is – jelentette ki a 
kiállítás megnyitóján Kerékgyártó Gábor 
kabinetvezető-helyettes. 



Újbuda, a mi városunk. 5

Ismertették a civil törvényt
A Polgármesteri Hivatal nagytermében ismertették a január elsejével hatályba lépett civil törvényt. Latorcai Csaba, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára szerint az új szabályozás akadálymentesíti a szervezetek életét, hiszen 
erőforrásaikat ezentúl nem éli fel a bürokratikus megfelelések kényszere.

– Az elmúlt évek nagy hiányossága, hogy 
a civil szféra meglehetősen alul szabályo-
zott volt, egészen pontosan: eddig civil 
törvény sem létezett Magyarországon – 
mondta el bevezetőjében Latorcai Csaba, 
aki azt is megemlítette, a kormány fontos 
célként tűzte ki a magyar társadalom mo-
rális újjászervezését. – Ebben a feladatban 
legalapvetőbb partnerekként a civil szer-
vezetekre számíthatunk, akik hozzánk ha-
sonlóan ugyancsak értékek mentén szer-
veződnek – tette hozzá. 

Az államtitkár ismertetőjéből kiderült, 
az egyszerűsített keretszabálynak köszön-
hetően sokkal könnyebb lesz civil szerve-
zetet alapítani és működtetni. Véleménye 
szerint a civilek eddig 20–30 helyről sze-
degették össze, hogy milyen szabályok-
nak kell megfelelniük, az egyszerűsítéssel 
azonban ezentúl nem adminisztrációra, 
hanem céljaik elérésére használhatják fel 
erőforrásaikat.

Az új szabályozás a szűk anyagi keretek 
közt mozgó civil szervezetek saját láb-

ra állását is segíti, ezért a honatyák tör-
vénybe foglalták az adománygyűjtés és a 
pénzügyi felelősség lehetőségét, a pazar-
lás megakadályozása érdekében viszont a 
támogatási rendszert is megszigorították. 
Mostantól nem számít civil szervezetnek 
– így állami támogatásra sem jogosult – a 
nonprofit gazdasági társasági és a közala-
pítványi forma.

Latorcai Csaba megjegyezte, hogy eddig 
a központi költségvetési támogatások két-
harmadát vitték el a nonprofit társaságok, 
a kizárással tehát több forrás jut majd a 
„valódi” civileknek: az egyesületeknek, 
szövetségeknek, alapítványoknak és civil 
társaságoknak. A törvény szövege szerint 
ugyanis a civil szervezet olyan alulról 
jövő kezdeményezés, amely társadalmi 
cél érdekében alakul meg. 

A civil társaság újonnan bevezetett szer-
vezeti forma, amelyet már két természetes 
személy bírósági vagy hatósági regisztrá-
ció nélkül is létrehozhat. Az új törvény a 
közhasznú és közcélú szervezetek fogal-

mát is pontosítja, azokon belül pedig több 
mint hetvenféle tevékenységet sorol fel. 
A jogszabály új támogatórendszer felállí-
tásáról is rendelkezik, mely szerint a fő-
városban és minden megyében egy olyan 
civil szervezetnek kell működnie, amely 
– legyen az tanácsadás, pályázatírás vagy 
infrastruktúra szükséglet – mindenben se-
gíti a többi civil szervezetet.

p.k.

Bombariadó volt a Keveháza Utcai Általános Iskolában
Március 7-én, pontosan reggel 8.39-kor érkezett telefonos bejelentés a BRFK 
központi ügyeletére, amelyben ismeretlen elkövető arról tájékoztatott, hogy 
bombát helyeztek el a Keveháza Utcai Általános Iskolában. A rendőrség azonnal a 
helyszínre érkezett, ahol megkezdték az intézmény kiürítését. 

A diákokat három helyszínen, így a szomszédos óvodában, a közterület-felügyelet 
Fraknó utcai épületében, valamint a Bethlen Gábor Újreál Gimnázium tornatermében 
helyezték el, ahol a kicsiknek tízórait és meleg teát is biztosítottak. A szülőket azonnal 
értesítették a történtekről, a polgármester pedig személyesen is ellátogatott a helyszí-
nekre, hogy meggyőződjön arról, biztonságban vannak a gyerekek. 
A tűzszerészek két óra leforgása alatt átvizsgálták az épületet, de mivel nem találtak 

robbanószert, fél 12 
után a tanulók vissza-
térhettek az iskolába, 
a tanítás pedig tovább 
folytatódhatott. Az el-
maradt tanórákat a 
jogszabály szerint egy 
szombati napon fogják 
bepótolni. Az elköve-
tővel szemben a BRFK 
XI. Kerületi Rendőrka-
pitánysága közveszély-
lyel fenyegetés vétség 
elkövetésének megala-
pozott gyanújával eljá-
rást indított.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
lakókörnyezetünk biztonságának jobbá tétele 

érdekében tisztelettel meghívja Önt 
2012. március 28-án (szerdán) 18 órás kezdettel

az Őrmezei Közösségi Házban megrendezendő fórumra
(1112 Budapest, Cirmos u. 8.)

A fórum vendégei:
Dr. Hoffmann Tamás (polgármester),  

Dr. Kupper András (alpolgármester, országgyűlési 
képviselő),  

Dr. Kohári Péter (rendőrkapitány),  
Füri István (Újbuda Közterület-felügyelet igazgatója),  

Dr. Petrekovich-Perjés András (a XI. Kerület 
Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának 

elnöke), Kerékgyártó Krisztina (közbiztonsági 
tanácsnok), Nagyné Antal Anikó (önkormányzati 

képviselő), Endrődi József (önkormányzati képviselő),  
Junghausz Rajmund (önkormányzati képviselő)

A megjelenő lakosok számára lehetőséget 
szeretnénk biztosítani a lakókörnyezetükben 

felmerülő közbiztonsági kérdések, igények, elvárások 
megfogalmazására, a felmerülő problémák 

megbeszélésére a meghívott szakemberekkel. A 
lakossággal szoros együttműködésben jelentős és 
mérhető eredményeket kívánunk elérni Őrmező 

közbiztonságának érdekében!

Újbudai Konzultáció
ŐRMEZŐ KÖZBIZTONSÁGÁÉRT

Március 7-én este Kohári Péter rendőrkapitány 
Hoffmann Tamás polgármester társaságában a 
helyi sajtó munkatársainak részvételével közös 
éjszakai járőrakción vett részt. A madárhegyi 
tűzeseten kívül, amelyet a rendőrség és a tűzol-
tóság közösen oldott meg, semmi rendkívüli nem 
történt. A közel kétórás járőrözés során rengeteg 
szó esett a helyi rendőri állomány létszámának 
helyzetéről, a rendőrök életkörülményeiről, esz-
közellátásuk fejlesztéséről, valamint a leggyako-
ribb bűnesetekről, így a nyugdíjasokat fenyegető 
trükkös lopásokról is.

Közös razzia
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A Szent Imre Gimnáziumban is megemlékeztek  
a kommunizmus áldozatairól

Országos szinten és kerületünkben is több oktatási intézmény 
emlékezett meg február végén a kommunista diktatúrák áldoza-
tairól. A Szent Imre Gimnáziumban filmvetítéssel ünnepelték az 

emléknapot. Az eseményre 
Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő is ellátogatott. A 
kommunista diktatúrák halá-
los áldozatait világviszony-
latban 100 millióra, Ke-
let-Európában egymillióra 
becsülik. Ennyien vesztették 
életüket éhínségben, kény-
szermunkatáborban vagy ki-
végzés által, azonban jóval 
többre tehető azok száma, 
akiket a diktatúra hétközna-
pi valósága nyomorított meg 
testileg és lelkileg. 

“Az igazat mondd, ne csak a valódit...”

Zsúfolásig megtelt a Szent Imre-templom március 4-én, vasár-
nap Eperjes Károly színművész Húsvéti Készülődés című zenés 
irodalmi estjén, ahol a 20. század Isten-kereső költőitől idézett a 
művész. Az est hangulatát Négyessy Katalin gordonkajátéka tette 
még elmélyültebbé, hangulatosabbá. 

Rockballada készült Rákócziról

A Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete (SASFA) a Far-
kasréti esték előadássorozat keretében ezúttal Benkő Lászlót, 
a legendás Omega Együttes tagját hívta meg. Az iskolában 
tartott beszélgetés aktualitását az adja, hogy a Liszt-díjas ze-
neszerző a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója alkalmá-
ból rockballadát írt szerzőtársával, Gubcsi Lajossal, amely 
hamarosan egész estés filmként a televízióban is látható lesz.  
– Ha végignézzük a film- és színházirodalmunkat, nagyon 
kevés olyan jelentős mű van, amely méltóképpen emlékezik 
meg történelmi súlypontjainkról, kiváló személyiségeinkről – 
jelentette ki Benkő László, aki szerint az „Ismét Vereckénél” 
című darab nemcsak hiánypótló alkotás, de hiteles képet ad 
korról és szabadságharcról egyaránt. 

Újbudai Húsvéti Vásár

Minden vasárnap 16.00 órától – 
18.00 óráig Jazz koncertek lesznek, a 
gyermekeket pedig minden vasárnap 
11.00 órától 12.00 óráig Gezu bohóc 

bábelőadása várja.
Szervező: BUDA-HOLD Kft. és a 

Maribella Trade Kft.

Szeretettel várjuk Önt és családját a 
2012. március 19.-től április 9.-ig megrendezés-
re kerülő Újbudai Húsvéti Vásáron a Budapest, XI. 
Kőrösy József utcában (Allee melletti sétálóutca).

Egyeztetés a fejlesztésről

A német tulajdonú, kecskeméti székhelyű Knorr Bremse Kft. 
elektronikai fejlesztő intézete Újbudán található, feladata ha-
szonjárművek elektronikus rendszereinek fejlesztése, a teljes 
cégcsoport igényeinek megfelelően.

A kutatófejlesztési központ melletti területet a Kelen Park in-
gatlanfejlesztő kívánja hasznosítani hosszú távon. A területfej-
lesztési tervekről egyeztetett március elején a Knorr Bremse ve-
zetése és Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere.
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Fővárosi hírek
A Fővárosi Közgyűlés február 29-i ülésén 
18 igen és 14 nem szavazattal fogadta el 
Budapest 2012-es költségvetését, amely-
ben oktatási, kulturális, turisztikai és ki-
sebbségi feladatokra az előző évihez ké-
pest kevesebbet, közösségi közlekedésre, 
szociálpolitikai és védelmi feladatokra 
pedig több pénzt szánnak. A főváros a 
költségvetés bevételeit 299 milliárd 514 
millió forintban, a kiadásait pedig 386 
milliárd 169 millió forintban határozta 
meg. A különbözetet az előző évek pénz-
maradványából, valamint az előző esz-
tendőkben megkötött keretszerződések 
alapján lehívható, fejlesztési célú hitelből 
fedezik. A BKV működőképességének 
fenntartása érdekében a működési kiadá-
sok egy részét visszatartják; ehhez egyen-
ként felülvizsgálják az intézményeket és 
feladatokat. A források zárolásának fenn-
tartásáról vagy az előirányzatok végleges 
elvonásáról leghamarabb áprilisban dön-
tenek, a tömegközlekedési társaság finan-
szírozásának rendeződése függvényében. 
A Fővárosi Közgyűlés arról is határozott, 
hogy mandátumot ad Tarlós István főpol-
gármesternek arra, hogy az önkormányzat 
és a Fővárosi Vízművek befektetői között 
1997. április 11-én létrejött szindikátusi és 
menedzsmentszerződést szerződésszegés 
miatt megszüntesse.

Megkapja az állami garanciát a 40 milli-
árd forint hamarosan lejáró hitelének tör-
lesztéséhez a fővárosi tömegközlekedési 
társaság. – Sokak várakozása ellenére, a 

BKV valószínűleg megmenekül – jelen-
tette ki Tarlós István március 8-i sajtótá-
jékoztatóján. A főpolgármester közlése 
szerint az elmúlt napokban egyeztetett 
a társaságnak hitelező nyolc bank veze-
tőjével, akiknek köszönetet mondott a 
konstruktív hozzáállásért, és jelezte, hogy 
a bankok az állami garanciához kötötték 
a további lépéseket. A városvezető arra 
is kitért, hogy a BKV hosszú távú finan-
szírozásának részleteiről kedden egyeztet 
Varga Mihállyal, a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkárral.

A Múzeumok Éjszakája mintájára, már-
cius 31-én a Fővárosi Önkormányzat ti-
zenhárom színházában először rendezik 
meg a Színházak Éjszakáját. A programok 
szombaton kezdődnek és másnap hajnalig 
tartanak. A látogatókat rendhagyó, inter-
aktív programok, kiállítások, eddig még 
nem látott előadások, gyermekműsorok, 
koncertek és beszélgetések várják. A szer-
vezők arra kérik a nagyérdeműt, hogy ne 
csak szemlélők legyenek, hanem aktívan 
vegyék ki részüket a színházi játékból. Az 
eseményen részt vesz a Budapest Báb-
színház, a Budapesti Operettszínház, a Jó-
zsef Attila Színház, a Katona József Szín-
ház, a Kolibri Színház, a Madách Színház, 
a Mikroszkóp Színpad, az Örkény István 
Színház, a Radnóti Miklós Színház, a Sza-
bad Tér Színház, a Thália Színház, az Új 
Színház és a Vígszínház. Az egész éjsza-
kára érvényes karszalag 1700, diákoknak 
1000, gyerekeknek 100 forintba kerül.

A város kapuját megjelölő, Rubik-kocka ihlette ikonikus toronyház, íves gyalogos-kerékpáros híd integrált perontetőkkel, 
irodaházakkal szegélyezett tágas sugárút, kerékpáros-paradicsom és sok-sok P+R parkoló: így látják a jövő mérnökei az 
ideális Etele teret.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói 
március elején mutatták be annak a háromnapos workshopnak az 
eredményeit, amelyen a területfejlesztési terv elkészítése volt a 
feladat. A 4-es metró majdani végállomása manapság egyébként 
is célkeresztben van.

Az egyik csapat víziója, amely a város egyik kapujaként is 
értelmezi a területet, egy Rubik-kockára hajazó toronyház öt-
letével állt elő. Az épület kulturális, kereskedelmi és vendég-
látó-ipari funkciókat egyaránt betölthetne. A mai technológiá-
val megoldható lenne az is, hogy az épület egyes szintjei, egy 
központi tengely körül, horizontális síkban elforduljanak. Így 
válna igazán egyedi jelképpé.

– Jobban meg kell fogalmazni a pályázati kiírást, máskülönben a 
tervezők túl nagyot álmodnak – emelte ki Takács Viktor, Újbuda 
főépítésze, aki úgy vélte, a pályázatokkal kapcsolatban ez álta-
lános probléma Magyarországon. A főépí-
tész kisebb bűnténynek nevezte, hogy a 
városközpont jelentőségű terület a 4-es 
metró ide helyezett végállomása miatt 
gyakorlatilag járműteleppé változik: 
hibának tartja, hogy a rendezés kap-
csán az egyes közlekedési ágak nem 
egyeztettek egymással, valamint hogy 
a metró terveinek készítésekor az épí-
tészeti szempontok nem kap-
tak figyelmet, és pazarlás-
nak tartja a területre P+R 
parkoló létrehozását is.

Új éjszakai járat 
a kerületben
Jelentősen módosult a főváros éjszakai 
buszhálózata. Március 4-étől három új 
járat is indul, a 918-as jelzésű busz az 
óbudai Bogdáni úttól a Hungária körút 
és a Petőfi híd, majd a Móricz Zsigmond 
körtér és a Bartók Béla út érintésével 
jut el a Kelenföldi pályaudvarhoz. 

Az egyik új viszonylat a 900-as jelzésű já-
rat lesz, amely a Liszt Ferenc repülőteret 
köti össze a Dél-pesti Autóbuszgarázzsal. 
A buszjárattal az éjszakai órákban is elér-
hető lesz Budapest nemzetközi repülőtere, 
hiszen csatlakozik a belvárosból az Üllői 
úton érkező 950-es éjszakai autóbusz-
hoz. A másik új járat a 968-as, ez Kispest, 
Kossuth tér és a Cinkota Autóbuszgarázs 
között jár majd, és az újhegyi lakótelepen 
élők számára kínál új éjjeli utazási lehe-
tőséget.

Ugyancsak új járat lesz a 918-as jelzé-
sű busz, amelyik az óbudai Bogdáni úttól 
a 901-est kisegítve a Hungária körút és a 
Petőfi híd, majd a Móricz Zsigmond kör-
tér és a Bartók Béla út érintésével jut el 
a Kelenföldi pályaudvarhoz. Az új járat-
nak köszönhetően a Hungária-gyűrű teljes 
hosszában 15 perces követés lesz a jelen-
legi 30 perces helyett, jelentősen javítva 
a ma hiányzó keresztirányú éjszakai jára-
tokkal a csatlakozás lehetőségét.

Az Etele tér a jövő mérnökei szerint

Újbudai Húsvéti Vásár

Minden vasárnap 16.00 órától – 
18.00 óráig Jazz koncertek lesznek, a 
gyermekeket pedig minden vasárnap 
11.00 órától 12.00 óráig Gezu bohóc 

bábelőadása várja.
Szervező: BUDA-HOLD Kft. és a 

Maribella Trade Kft.

Szeretettel várjuk Önt és családját a 
2012. március 19.-től április 9.-ig megrendezés-
re kerülő Újbudai Húsvéti Vásáron a Budapest, XI. 
Kőrösy József utcában (Allee melletti sétálóutca).
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KÖZÉLETI FÓRUM
Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók 
küldték, az újság szerkesztőségének 
véleményével nem feltétlenül egyeznek.

Apróság
Kicsit régebben történt, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
egy, az ügyfélszolgálatra tartó anyukát láttam, amint ép-
pen gyermekét viszi fel babakocsival együtt a lépcsőn. 
A lépcső tetején pont akkor haladt el az ügyfélszolgálat, 
okmányiroda vezetője. Következő pillantásom pedig a 
bejárat mellett lévő komoly tízmilliókba kerülő mozgás-

sérültek szállítására készült liftre esett. Miért nem azon 
viszi fel az édesanya a babakocsit? Persze a biztos válasz 

nem tudható, de annyit megtettem, hogy szóltam az illeté-
kes osztályvezető asszonynak: a liften a mozgássérült, kerekes 
székes piktogramot egészítsék ki egy babakocsit toló alak pik-
togramjával. Tanulságos, hogy az új matrica felragasztásának 
ügyintézése egy évet vett igénybe, de végül is megtörtént. Kis 
elégtételt éreztem, amikor a napokban láttam egy kismamát, aki 
babakocsiban lévő gyermekével a liftet használta.

Számunkra, kereszténydemokraták számára kiemelten fontos a 
család. Nemzetünk jövőjét a megszületett és a majdan megszü-
letendő gyermekekben látjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyer-
mekeket nevelő családokat lehetőségeink határain belül támo-
gassuk. Ezért büszkék vagyunk arra, hogy a KDNP javaslatára 
az adórendszer minden korábbinál jobban támogatja a gyermek-
vállalást. Helyben pedig Újbuda Önkormányzata az életkezdé-

si támogatás bevezetésével tett hitet 
amellett, hogy milyen nagy értéknek 
tekinti egy csöppség világra jöttét.

Gyorgyevics Miklós
KDNP-frakció

Kedves Újbudai Nők!
A nemzetközi nőnapon tisztelettel köszöntjük a 

hölgyeket, akik nélkül nem lenne kerek a világ! 
A nőknek köszönhetjük életünket, ők a család 
összetartói és mozgatórugói. Ők azok, akik fel-
tétlen szeretettel és odaadással, fáradhatatlanul 
keresik a megoldást mindennapi gondjainkra. 

Engedjék meg, hogy egy idézettel és pár szál virággal kö-
szöntsük Önöket nőnap alkalmából.

„Az igazi Nőt a férfi engedi élni. Mert a Nő ugyanúgy em-
ber. És Társ. A férfi társa. Mindenben. Mindent megtehet érte: 
moshat, főzhet, takaríthat – de nem azért, mert ez a dolga. 
Hanem szeretetből. Szeretetből, amit a férfi észrevesz 
és viszonoz. Talán mos, főz, takarít 
– vele együtt. Vagy csak egysze-
rűen nem vár el mindent tőle. 
Nem teszi szóvá, ha nincs 
kész időre az ebéd vagy ki-
csit gyűrött az ing. Mert nem 
ez a legfontosabb számára. 
Nem az ebéd, nem a tárgyak, 
nem a külsőség. Hanem a Társ. 
A Nő. Az igazi”. Hálás köszönet-
tel az év minden napjáért!

Az MSZP XI. kerületi Szervezete 
és önkormányzati frakciója

Tisztelet a Bátraknak!
Az elmúlt 164 év során alig akadt olyan esztendő, amikor egy 
független Magyarország szabad polgárai nyíltan ünnepelhették 
március 15-ét. De bármely mostohán bánt is a történelem a nem-
zettel, ez a nap mindig ünnep volt, és mindig az is marad. Minden 
magyar ember ünnepe határon innen és túl!

Most, 2012-ben magunk dönthetünk arról, hogyan emlékezünk 
meg a forradalom és szabadságharc hőseiről: nem kell egy el-
nyomó ország zászlaját lengetni, nem kell idegen jelszavakat 
harsogva felvonulni, és ma már nem kell kordonok mögött állva 
szembenézni a rohamrendőrök sorfalával. Szabadok vagyunk és 

büszkék arra, hogy a magyarok mindezt saját erejük-
kel, 1848 és 1956 mártírjainak áldozatvállalása révén 
érték el. 

Az XI. kerületi Fidesz szervezet nevében arra kérünk minden 
Újbudai Polgárt, vegyen részt az ünneplésben, jöjjön el a meg-
emlékezésekre, és tűzze ki a nemzet összetartozását jelképező 
kokárdát! Találkozzunk a Kossuth téren, a Budai Várban vagy 
a Múzeumkertben, és tegyük március 15-ét az összetartozás ün-
nepévé!

Fidesz-frakció

Politikai programok 
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Cím: Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. Nyit-
va tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüggyel, 
tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos ta-
nácsadás. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes jogi tanács-
adást tart minden páros hét keddjén 16–18 óráig. 
Március 15-én 15 órakor: Nemzeti ünnep – március 15. Az ünnep-
ség előtt fél 2-kor találkozunk a Fidesz-irodában, ahonnan együtt 
megyünk a Kossuth térre.
Március 27-én 18 órakor közéleti est – könyvbemutató. Vendé-
geink: Földesi Margit és Szerencsés Károly. Bemutatásra kerül: 
Szerencsés Károly: VÉNA című könyve („a magyar szabadság 
artériája”).
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
Cím: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. 
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, mun-
kajogi; adó, könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlá-
si, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu. 
Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.
A KDNP PROGRAMJAI
Cím: Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: hétfőtől pén-
tekig 14–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével par-
lamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP-irodában.

Nyugdíjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos tanácsadás márci-
us 20-án, kedden 17–18 óra között. Szentimrevárosi Kertbarát Kör 
április 2-án 18 órától.
LMP-HÍREK
Március 16-án Ökofilmklub. A közösség ereje című filmről és a 
szegénységben is működő demokratikus rendszerekről beszélge-
tünk majd, hazai és külföldi példákat bemutatva közösségfejlesztő 
szakértőnk segítségével. Az LMP-s önkormányzati képviselők te-
vékenységéről és az LMP dél-budai területi szervezetének program-
jairól részletesen tájékozódhat blogunkon http://delbudamaskepp.
blog.hu és honlapukon: http://delbuda.lehetmas.hu.
A JOBBIK PROGRAMJAI
Cím: Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig 8.30–16 óráig.
Március 14-én 18 órakor ünnepi megemlékezést tartunk.
Március 21-én 18 órakor ÚNE: Szentmihályi Szabó Péter – Is-
ten, haza, család című előadása. 
Valamennyi rendezvény helyszíne: Bartók Béla út 96.
2011 júniusától kulturális rendezvénysorozatot indítottunk 
Újbudai Nemzeti Estek címmel klubhelyiségünkben. Aktuális 
programjainkról kérjen információt személyesen a Villányi út 
20/A alatti irodánkban, telefonon a 365-1488 számon, e-mailben 
az ujbuda@jobbik.hu címen, vagy látogasson el honlapunkra, 
a www.ujbuda.jobbik.hu-ra, ahol önkormányzati munkánkat is 
nyomon követheti! Irodánkban (Villányi út 20/A) már szerdán 
megvásárolhatja a Barikád újság legfrissebb számát!
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DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. 
képv.

Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)

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

Április 2-án 17–18 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.

Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.

Egyeztetés: 06/20/597-5600, 
csernus.laszlo@fidesz.hu

DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Árpilis 4-én 17 órától. Villányi út 20/A. 

Egyeztetés: 06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.

Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649

FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) 
önkormányzati képviselő
Egyeztetés telefon: 06/30/941-5336, 204-2805

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Március 27-én 16–18 óráig.

önkormányzati képviselői irodában 14–16 
óráig. (Bocskai út 39–41. félem. 26.)

Tel.: 06/30/988-2626
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.

minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 

gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.

Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
XI. Kerületi Logopédiai Intézet (Kanizsai 

utca 17–25.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.

Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 
óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig. 

Őrmezei Közösségi Ház. 
Második péntekén 17–18 óráig. 
Hétszínvirág Óvoda, Dayka G. utca 4.

www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK) 
önkormányzati képviselő

Árpilis 5-én 17 órától. Villányi út 20/A. 
Egyeztetés: kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, 

www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) 
ogy. képv., alpolgármester

Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 

06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) 
alpolgármester

Képviselői: minden hónap első keddjén 
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9.

Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap
második keddjén 16–17.30 óráig.

Önkormányzat, Bocskai út 39–41. II. 227.
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.) 

n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.

Március 21-én 17 órától. Villányi út 20/A. 
Egyeztetés: 06/70/420-7715

DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) 
országgyűlési képviselő

Minden hónap első és harmadik 
csütörtökén

17–18 óráig. Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda)
Bejelentkezés hétköznap du.: 209-0474

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.30–19 óráig.

Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.)
sass.szilard@t-online.hu

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
országgyűlési képviselő

Minden hónap első keddjén 16 órától.

Fejér Lipót utca 63., félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781

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

Március 22-én 17 órától. Villányi út 20/A.
Bejelentkezés: 06/70/611-1555

SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) főv. önk. 
képv.

Árpilis 9-én 17 órától. Villányi út 20/A. 
Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.

Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor. 
Bartók Béla út 19.

SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő

Minden hónap első csütörtökén 17–18.30 
óráig. 

Albertfalvi Közösségi Ház 
(Gyékényes u. 45.).

06/20/250-3420, szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.

Minden hónap első csütörtökén 
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) önk. képv.

Képviselői fogadóórák

Márciusi ifjak 1848-ban és napjainkban

Megalakult az Újbudai Jobbik Ifjúsági Tagozata
A történelemben a radikális változásokra irányuló törekvéseket 
forradalomnak hívják. Az ilyen eseményeket mindig a korszak 
ifjúsága kezdeményezte, ők voltak azok, akik mertek nagyot ál-
modni.

Így volt ez az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején 
is. A napóleoni háborúk után Európa népeit a győztes hatalmak a 
Szent Szövetség nevű korabeli unióba kényszerítették. A népek 
tavaszán azonban sorra törtek ki a felkelések és forradalmak a 
dinasztiák által az országokra erőltetett diktatúrákkal szemben. A 
sor végén ott ragyog a márciusi ifjak pesti forradalma, melynek 
12 pontja – a nemzeti függetlenség eszmei fundamentuma – ma 
is Európa leghaladóbb programja lehetne.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom is fiatalok ifjúsági kö-
zösségeként alakult, és büszkék vagyunk arra, hogy a ’48-as 
forradalmi ifjak mai utódai, nemzetükért felelősséget érző, elkö-

telezett jobboldali fiatalok február végén megalakították 
a Jobbik XI. kerületi szervezetének ifjúsági tagozatát. A 
Hanczik András vezette fiatalokkal minden kedden dél-
után találkozhatnak a Móricz Zsigmond körtéri standunknál. A 
kerületi IT tagtoborzó fórumot is tart 2012. március 27-én 18 
órakor a Bartók Béla út 96. szám alatti Jobbik-irodában, melyre 
várjuk fiatal szimpatizánsainkat.

Ugyanitt tartjuk március 14-én 18 órakor a forradalom évfor-
dulójának előestéjén ünnepi megemlékezésünket. 15-én pedig 
lovas huszárok felvezetésével vonulunk a Kodály köröndről a 
Deák téri központi Jobbik-rendezvényre. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Jeszenszky Sándor,
XI. kerületi Jobbik elnök

Talpra magyar!
Vannak országok, ahol havonta népszava-
zásra invitálják az állampolgárokat, akár 
jelentéktelen ügyek miatt is, csak azért, 
hogy érezzék, kíváncsiak a véleményükre. 
Nálunk ez nem így van. 

A népszavazás intézménye nemcsak 
hosszú és fáradságos előkészítést igényel, 
de még a siker sem garantált. Egyvala-
mi azonban bizonyos: sokan vannak kö-
zöttünk, akik számára a részvétel jelenti 
a demokráciát. De mi történik akkor, ha 
senki nem kérdezi meg a véleményünket, 
és magunkra maradunk a tenni akarásunk-
kal? Valószínűleg már többen találkoztak 
városszerte az LMP-s aláírásgyűjtő stan-
dokkal, a kerületben például a Móricz 
Zsigmond körtéren vagy a Kelenföldi pá-
lyaudvarnál. Azért vagyunk kint az utcán 
egészen március végéig, hogy lehetőséget 

adjunk az itt élőknek a részvételre, a véle-
ményformálásra.

Egyik délután a Móricz Zsigmond kör-
téren találkoztunk egy úrral, aki hosszú 
percekig ecsetelte, hogy ő bizony nem ért 
egyet a kérdésekkel, amiket népszavazás-
ra szeretnénk bocsátani. Elmondta, ő ho-
gyan látja, és azt is hozzátette, valószínű-
leg nemmel fog szavazni, ha kiírásra kerül 
a népszavazás… De amint ezt elmondta, 
megragadott egy tollat, felírta a nevét az 
egyik aláírásgyűjtő ívünkre, majd hozzá-
tette: – az, hogy veletek nem értek egyet, 
még nem jelenti azt, hogy nem törődök a 
demokráciával! Sok szerencsét kívánt az 
aláírásgyűjtéshez, majd elsétált. 

A forgalmasabb helyeken délutánonként 
valódi agóra alakul ki az LMP-standok 
körül, ahol az emberek vitáznak, véle-

ményt cserélnek és végre a közügyekről 
beszélgetnek. Apró kis hídfőállásai ezek 
az újjászülető demokráciának.

LMP-frakció
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OKTATÁS

Módszertani Napok az óvodákban
A Bükköny Utcai Óvoda foglalkozás-bemutatójával indult el az Óvodai Módszertani Napok eseménysorozat az Újbudai Pe-
dagógiai Intézet szervezésében. A szakmai esemény alkalmával az óvodapedagógusok megismerkedhetnek a legújabb pe-
dagógiai trendekkel.

A Bükköny Utcai Óvoda 
egyik csoportszobájában 
senki sem unatkozik, 
mikor az óvónők megér-
keznek a bemutatóórára. 
Az élet rendje szerint a 
lányok babáznak, a fiúk 
bunyóznak. Egy cseppet 
sem izgatják magukat 
azon, hogy perceken be-
lül minden szempár rá-
juk fog figyelni.

A polgármester és fe-
lesége is helyet foglalt a 

felnőttek számára kényelmetlenül aprócska padokon, és elkezdő-
dik a foglalkozás. Az óvónő virágok, állatok neveiről kérdezős-
ködik, majd jönnek a páros mondókák és bemutatkozó játékok. 

A foglalkozásvezető természetes kedvességén túl az is jól látszik, 
a gyerekek valóban élvezik a játékokat és őszinte érdeklődéssel 
próbálnak válaszolni a feltett kérdésekre. 

Az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvénysorozaton belül el-
indított Óvodai Módszertani Napok elnevezésű progam célja 
éppen az, hogy a pedagógusok olyan tudás birtokába jussanak, 
mely segítségével a lehető legjobban készíthetik fel a gyerekeket 
az iskola világára. Emellett a picik már életük kezdetén megkap-
ják útravalónak az olyan alapvető értékeket, mint a szeretet, az 
elfogadás vagy a bizalom.

– Intézményünkben az anyanyelvi nevelés lehetőségeit mutat-
juk be, hiszen ez óvodánk specialitása. Ebbe a körbe tartozik a 
mindennapi mese, az anyanyelvi játékok, valamint a bizalmat, 
elfogadást erősítő játékok – magyarázza a módszer lényegét az 
óvodavezető. A szakmai napok során mindegyik intézmény más-
más terület bemutatásával készül.

Újbudai Pedagógiai Napok
Állandó értékek a változó világban címmel vette kezdetét az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvénysorozat. A közel egy 
hónapig tartó esemény szakmai és kulturális programokat is biztosít a kerületi pedagógusoknak, intézményvezetőknek. 

Március 1-jén a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium dísztermében elsőként 
az Újbudai Pedagógiai Intézet vezetője 
köszöntötte a résztvevőket, majd a Weiner 
Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szak-
középiskola növendékeinek műsorát hall-
gathatta meg a közönség.

– Rendkívül fontos ez az esemény szá-
munkra, mivel nagyon sok változás érinti 
ezt a területet. Januárban jelent meg az új 
Nemzeti Köznevelési Törvény, amely kü-
lönleges feladatokat ró a nevelést, oktatást 
végző intézményekre. Arra törekszünk, 
hogy kerületünk pedagógusai tájékozot-
tak legyenek, és a lehető legtöbb segítsé-
get tudjunk nyújtani nekik a változások 
befogadására. Informálni szeretnénk őket, 
hogy mindenki tisztában legyen, mi a te-
endője és mi vár rá a jövőben – hangsú-
lyozta Gyurcsó Gyuláné Zsuzsanna.

Az Újbudai Pedagógiai Napok nyitó-
ünnepségén a rendezvény fővédnöke,  

Hoffmann Tamás polgármester beszédé-
ben a megfelelő színvonalú oktatás elő-
nyeit és a pedagógusok, óvónők képzésé-
nek fontosságát emelte ki, majd átadta a 
szót Molnár László alpolgármesternek és 
Rétvári Bence országgyűlési képviselő-
nek. 

A délután első felében Brassói Sándor, 
a NEFMI Oktatásért Felelős Államtit-
kárságának főosztályvezetője a Nemzeti 

Köznevelési Törvényről tartott előadást.  
Bajor Péter a tehetséggondozásról alko-
tott elképzeléseit osztotta meg az érdeklő-
dő közönséggel, míg Schaffhauser Franz, 
a Nemzetközi Pető Intézet rektora a vál-
tozó világban állandó értéket képviselő 
eszmékről fejtette ki gondolatait. 

A programsorozat második napjának 
egyik kiemelt eseményét a Zsombolyai 
utca 5. szám alatt tartották meg az érdek-
lődő pedagógusok, szülők és diákok szá-
mára. „Ami a tankönyvekből kimaradt, de 
a gyerekek jobban tudják” címmel Zacher 
Gábor, a Péterfy Sándor utcai Kórház 
toxikológiai osztályvezetője fejtette ki 
elképzeléseit a drogprevencióról. A ren-
dezvényt Ábrahám Katalin, az Oktatási 
Bizottság tagja nyitotta meg.

Az Újbudai Pedagógiai Napok program-
sorozat március 30-áig tart, és sok érde-
kes, hasznos előadással várja az érdeklő-
dőket.

Európai minősítést kapott a Bocskai
Teljesítménye és eddigi eredménye alapján a Bocskai István Általános Iskola meghívást kapott egy európai pályázatra. Mivel 
az elmúlt egy évben az intézmény teljesítette a European Foundation of Quality Management (EFQM) minőségi rendszer 
feltételeit, az Aesculap Akadémián rendezett ünnepségen átvehette a szervezeti kiválóságért járó díjat.

Az EFQM Kiválóság Díj Európa egyik 
legrangosabb kitüntetése, amely nem a 
termék vagy szolgáltatás minőségét, ha-
nem az egész szervezet tevékenységének, 
működésének kiválóságát díjazza. A ki-
válóságmodellt főként ipari szervezetek 
és szolgáltatók alkalmazzák, de iskolák is 
részt vehetnek a programban.

A Szövetség a Kiválóságért Egyesület 
elnöke, Sugár Karolina a díjátadón ar-
ról tájékoztatott, az egyéves programban 
részt vevő szervezetnek először megha-
tározott szempontrendszer szerint át kell 
világítania magát. – Ezt követően meg 
kell vizsgálnia, hogy mely területeken tel-
jesít gyengébben, ezekből pedig hármat 
fél éven belül fel kell fejlesztenie – ma-

gyarázta az egyesület vezetője. A Bocskai 
három eredménye a folyamatszabályozás 
és az elégedettségmérés bevezetése, va-
lamint a beiskolázási projekt fejleszté-
se volt. Az intézmény igazgatója, Gorka 
Szabolcs a díj átvételekor megjegyezte, 
az elmúlt év legnehezebb feladata a szem-
léletváltás bevezetése volt. – A rendszer-
váltásig az iskolák burokban éltek, nem 
reagáltak a társadalmi változásokra. Most 
versenyhelyzetben vagyunk, és a peda-
gógusoknak hozzá kell szokniuk, hogy 
kénytelenek alkalmazkodni a változások-
hoz – mondta el az igazgató.

– Az „Elkötelezettség a Kiválóságért 
Díj” haszna nem elsősorban forintban 
mérhető – teszi hozzá Sugár Karolina –, 

hanem abban, hogy egy jól működő szer-
vezetben a munkatársak jobban odafigyel-
nek egymásra és a gyerekekre. 

Az európai minősítési rendszer egy öt-
szintű elismerési rendszer. A Bocskai 
most a belépő szintet teljesítette, ami igen 
jelentős teljesítmény, tudva azt, hogy Ma-
gyarországon csak összesen tíz intézmény 
rendelkezik kiválóság díjjal.
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120 éve született 
Boldog Apor Vilmos
Boldog Apor Vilmos a szeretetből vér-
tanúvá vált győri püspök 120. születés-
napját ünnepelték február 29-én a Bu-
dai Szent Margit Gimnáziumban. 

Az Apor Vilmos Emlékbizottság rendezte 
hangversenyen olyan egyházi kórusmű-
vek és népénekek hangzottak el, melye-
ket a vértanú püspök nagyon kedvelt. Az 
ünnepeltet Jókai Anna Kossuth-díjas író 
méltatta. A hangversenyt követően felol-
vasták Rétvári Bence államtitkár egybe-
gyűlteket köszöntő és a vértanúhalált halt 
püspököt méltató levelét, majd virágcsok-
rokat és koszorúkat helyeztek el a gimná-
zium aulájában található Apor-szobornál. 
Az erdélyi Segesváron született Báró 
Apor Vilmos iránti tiszteletből a székely 
himnusz is elhangzott.

Tizenöt évvel ezelőtt, 1997. november 
9-én II. János Pál pápa avatta boldoggá 
Apor Vilmos püspököt, mely az egyház 
számára azt jelenti, hogy egy embert, akit 
példaképnek tekint, nyilvánosan is tisz-
telhet, ünnepelheti benne Isten embert 
megújító kegyelmét. Boldog II. János Pál 
pápa mondta róla: „Vilmos püspök hősies 
tanúságtétele becsületére válik a magyar 
nemzet nemes történelmének.”

Szépíró verseny a Törökugratóban
A Törökugrató Utcai Általános Iskolában tartották meg a Sajátos Nevelési Igényű 
Tehetségeket Segítő Tanács által szervezett szépíró verseny kerületi döntőjét. A ko-
rábbi, hasonló helyi vetélkedés sikerén felbuzdulva a kezdeményező képviselőnő 
úgy gondolta, érdemes minél szélesebb körben megszervezni a megmérettetést.

Elhangzik a tanítónő vezényszava, min-
denki írni kezd. Egy kislány, aki még a pa-
dot is alig éri fel, görcsösen szorítva ceru-
záját lassan, de biztosan kerekíti Ó betűjét, 
hogy az ki ne lógjon a sorok közül. Anna 
még csak első osztályos, de már szépíró 
versenyen indul. Ez azért is különösen 

nagy teljesítmény, mert a Törökugrató su-
liban rendezett újbudai szépíró versenyen 
csak sajátos nevelési igényű tanulók vet-
tek részt. Olyan diákok, akik írási-olvasási 
gondokkal küzdenek, és ezzel a nem kis 
hátránnyal próbálják meg tartani az iramot 
az átlagos képességű tanulókkal.

A megmérettetés kerületi döntőjét Király 
Nóra önkormányzati képviselő szervezte, 
aki nagy gonddal válogatta ki a lemáso-
landó, szebbnél szebb verseket. Ezen a 
próbatételen csak a külalak számított, a 
zsűri pontozta a betűk arányait, rajzolatát, 
formáját, és természetesen az összképet. 
Letelik az írásra szánt hatvan perc, és ha-
marosan minden apróság megkönnyebbül: 
a négy kategóriában induló 15 résztvevő 
mindegyike továbbjutott, ők az országos 
döntőn képviselik majd városrészünket.

www.libertyszalon.hu 
Bejelentkezés : 30/238-2963

Színvonalas, családias környezetben 
várja kedves vendégeit a Liberty szép-
ségszalon tapasztalt szakemberekből 
álló csapata. Szalonunkban a Glory 
Holt-tengeri kozmetikumok kipróbál-
hatóak és az országban legkedvezőbb 
áron megvásárolhatóak.

Szépüljön velünk Glory Holt-tengeri 
termékekkel!

Liberty Szalon Kedvezménykupon

A kupon felmutatásával  kedvezményt 
kap szolgáltatásaink árából. A kedvezmény nem 
minden szolgáltatásra érvényes. A részletekről 

kérjük tájékozódjon elérhetőségeinken.

Érvényes: 2012.03.14–2012.04.14.

.

30 %

VÉGRE BUDÁN is!  
A TV-ből jól ismert termékek...
WS Teleshop budai mintabolt
XII.ker. Nagyenyed utca 11.
Tel: 06(70)367-8048
Nyitva: hétköznap:10-18 
szombaton: 10-14 óráig
AKCIÓK! KEDVEZMÉNYEK! 
PLUSZ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!
Személyessé tesszük a vásárlást!

Újabb galériával bővült 
a Kulturális Városközpont
A Szent Gellért tér 3. szám alatti épület rengeteg ember életében idéz fel kedves 
emlékeket. A hatalmas sarokházban, amely mentén a Budafoki és a Bartók Béla 
út kettéágazik egy házasságkötő terem működik. Ebben az épületben nyílt meg a 
kerületi kulturális élet legújabb színfoltja Próféta Galéria néven.

Az eseményre ellátogatott Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás miniszter is, aki köszön-
tőjében úgy fogalmazott: sokan álmodoz-
tak már arról, hogy Újbudán, a Bartók 
Béla út–Móricz Zsigmond körtér–Gellért 
tér közötti szakaszán egyszer majd kultu-
rális körutca lesz. A jelenlegi városvezetés 
pedig sokat is tett ezért, sorban nyílnak 
a kulturális intézmények a kerületben. 
Hoffmann Tamás polgármester a helyi-
ség múltját is bemutatta a közönségnek. 

Az épületet 1905-ben vehette birtokba a 
híres Műegyetem kávéház, későbbi ne-
vén Próféta Söröző Étterem, amely a kor 
szellemének megfelelően, igazi kávéházi 
hangulattal fogadta a betérő vendégeket.  

A múlt pedig újra jelenné vált, hiszen 
a szervezők tervei szerint a Próféta Ga-
léria olyan esztétikai élményt varázsol 
Újbudára, amely testi és szellemi felüdü-
lést ígér a kultúrára vágyó közönségnek. A 
működtetők elképzelései szerint a csopor-
tos és egyéni kiállítások másfél havonta 
követik majd egymást. A képzőművészeti 
tárlatok mellett pedig irodalmi, zenei es-
teknek és előadássorozatoknak is otthont 
kívánnak adni. A galéria első kiállítása a 
közelmúltban eltávozott Németh Miklós 
festőművésznek állít emléket. A tárlat az 
alkotó utolsó, kamaraerdei korszakában 
készült olajképei közül mutatja be a leg-
fontosabb műveket, korábbi alkotói peri-
ódusait 29 rajz és grafika jeleníti meg. A 
Próféta Galériát D. Szebik Imre evangéli-
kus püspök áldotta meg.

Ez az Ön hirdeté-
sének helye!
Információ: 
06-30/619-3323
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SPORT
Adjon, hogy kapjon!

Új esély előtt áll a magyar sport, amelyből az, aki most kimarad, 
menthetetlenül lemarad. A siker záloga az összefogás. Az egyes 
sportszervezeteknek – egyesületeknek, kluboknak, szövetségek-
nek, alapítványoknak – kell kidolgozniuk a szakmai programot, 
a vállalkozók biztosíthatják az anyagi hátteret, a munkakoordi-
nálásában pedig az önkormányzatok segédkezhetnek. Új elem 
a rendszerben, hogy a forrás biztosítása nem „kéregetésen”, ka-
lapozáson alapul, a társasági adókedvezmény lehetőségével az 
állam a vállalkozói réteget érdekeltté tette a részvételben.

A sportcélú támogatás ugyanis kettős előnnyel jár: egyrészt 
leírható az adóalapból, másrészt adókedvezményre jogosít. Rá-
adásul az egyes gazdasági társaságok maguk határozhatják meg, 
mely sportszervezetnek, alapítványnak és milyen célból kíván-
nak támogatást nyújtani. Így, ha számvitelileg nem is, de maguk 
is ellenőrizhetik, hogy megfelelő helyre kerül a pénzük. Aki ad 
– a többszörösét kapja vissza. S ennek a hasznát szűkebb közös-
ségünk, egész Újbuda élvezi.

Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány
Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere 

és Horváth Gábor kétszeres olimpiai bajnok ajánlásával

Újdonság!

21.500.- Ft

A bérlet vásárlási akció 2012 április 30-ig megvásárolt 
bérletekre érvényes.

A bérlet a vásárlástól számított 2 hónapig használható fel, 

csak hétköznapokon, az ünnepnapok kivételével. 
A bérlet nem személyhez kötött.

...akár 30 % kedvezmény a napijegy árából!

A Szt, Gellért Fürdőben:
„Hétköznapi bérlet” akció!

A hét alkalomra érvényes bérlet ára:

www.gellertfurdo.hu

Felhívás sportszervezetek 
regisztrációjára
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhívja a sportcélú támo-
gatásra pályázni kívánó, újbudai székhellyel rendelkező sport-
szervezetek figyelmét, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez 
az alábbi módon regisztrálhatják magukat:
A regisztrációnak tartalmaznia kell a sportszervezetre vonatko-
zóan (az űrlapok elérhetőek a sport.ujbuda.hu honlapon):

• Alapadatok
Az alapadatokat elektronikus formában Excel (.xls) állo-
mány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más 
formában nem áll módunkban elfogadni!

• pontos név, cím, telefonszám, adószám, bankszámla-
szám, bírósági bejegyzésszám

• Mellékletek 1 (regisztrációs lap) 
– papíron és elektronikus formában benyújtandó
A mellékleteket elektronikus formában Excel (.xls) állomány 
kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában 
nem áll módunkban elfogadni!

• tagnyilvántartás az adott szövetségnek benyújtott adatok 
alapján

• a sportszervezet (szakosztály) eredményei a 2011. évben
• Mellékletek 2 (kitöltési segédlet) 

– papíron és elektronikus formában benyújtandó
• sportági szövetség igazolása a tagságról
• saját rendezésű versenyeit, sporteseményeit, bemutatóit
• egyesület/szakosztály megalakulásának évének igazo-

lása
• működtet-e iskolai sportcsoportot (mely oktatási intéz-

ményben, kinek a felügyelete alatt)
• tervezett költségvetését az aktuális évre 
• szakosztályok által Újbuda Önkormányzatának intézmé-

nyeiben igényelt helyiségei (szerződés, igényelt óraszám 
bemutatásával)

• szakosztályok által a nem Újbuda Önkormányzatának 
intézményeiben igényelt helyiségei (szerződés, igényelt 
óraszám bemutatásával)

• Újbuda Önkormányzata által nyújtott támogatási össze-
gét az utolsó 5 évben (évenkénti lebontásban)

• a sportszervezet által foglalkoztatott szakembergárda 
(végzettség szerint)

• adóigazolás a köztartozás mentességről
– csak papíron benyújtandó
• 2011. évi egyénenkénti tagdíj vagy hozzájárulás befizetésé-
nek tényét igazoló lapok másolatai.
A tagdíjbefizetés tényét igazoló lapok másolatait papír formában 
kell benyújtani, a tag vezetéknevének és aláírása első felének ki-
takarásával, a másolatokra a tag regisztrációs számát rá kell írni.

Idén a sportszervezetek regisztrációjára egyszeri alkalommal 
2012. március 25-éig van lehetőség, mind a 2011. évben érvé-
nyes regisztrációval rendelkező, mind az újonnan alakult egye-
sületek számára. Hiánypótlásra egyszer lesz alkalom, 2012.
március 31-éig, azon sportszervezetek részére, amelyek regiszt-
rációjukat 2012. március 25-ig megkezdték.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző évi adatok 2011. de- 
cember 31. napján elvesztették érvényességüket, így az adat-
szolgáltatás mindenki számára kötelező. Kizárólag a 2012. évre 
vonatkozó, érvényes regisztrációval rendelkező sportszerveze-
tek nyújthatnak majd be pályázatot, vissza nem térítendő támo-
gatásra, amelynek várható kiírása 2012. április 5.

Csak azok a sportszervezetek kaphatnak támogatást, ame-
lyek a törvény szerint előírt formában működnek, az előző 
évi támogatás felhasználásáról a megadott határidőig elszá-
moltak és 90 napnál régebben lejárt köztartozásuk nincs. Az 
a sportszervezet, amely nem tesz eleget az adatszolgáltatási kö-
telezettségeinek, önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

A regisztrációkat 2012. március 25-éig kell eljuttatni írás-
ban az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. irodájába. Cím: 
1116 Budapest, Hauszmann A. u. 5. Elektronikus formában 
az sport@ujbuda.hu e-mail címre. Bővebb információ és a 
formanyomtványok elérhetőek a sport.ujbuda.hu honlapon.



APRÓHIRDETÉS

LAKÁS, INGATLAN

BOGLÁRKA utcában eladó egy ’70-es években épült 
ikerház. 06/30/949-2374.

BÉRLEMÉNy

KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-7546.
ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es. 
06/30/262-6173.
BÉRLEHETŐ! Jól megközelíthető helyen – XI. kerü-
let, Erőmű utca 6. szám alatt – kínálunk egy felújított, 35 
nm-es, földszinti üzlethelyiséget, kb. 420 nm-es raktárral, 
saját víz- és villanyórával, valamint teherlifttel. Az üzlet-
helyiség és a pinceraktár területéből 20 nm fűthető. 372-
7640, ujbudaprizma@ujbudaprizma.hu

GARÁZS

NÁDORLIGET lakóparkban, körtértől 2 megállónyira, 
teremgarázs-beállóhely eladó. 06/30/517-7120.

OKTATÁS

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást 
vállal. 06/30/479-7247.
BRIDZSTANFOLYAMOK 2012. március 26-ától. 
www.bridzsakademia.hu, bridzs@bridzsakademia.hu, 
06/30/931-5922, 209-5243.

  VÍZ, GÁZ, VILLANy, FűTÉS

VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-
9021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! XI. kerületi gyors-
szolgálat. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, 
központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-szerelés. 06/30/944-6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs 
János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
FÉG gázkészülékszerviz és villanybojler vízkőtelenítése. 
Tel.: 359-5033 vagy 06/30/924-8010.
VILLANY-VÍZ SZERELÉS hétvégén is. Elektromos 
cserépkályhák, hőtárolós kályhák javítása. www.villjozef.
hu T.: 06/70/235-6644.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek. 310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANYSZERELŐ XI. ker. 06/30/947-6036, Pálfi Zoltán.

LAKÁSSZERVIZ  
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen. 202-2505, 
06/30/251-3800.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatla-
nokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák. 
06/30/517-7120, www.faepito.hu
MINDEN szakmában vállalunk felújítási-javítási mun-
kákat magyar szakemberekkel, ingyenes árajánlattal! 
Tétény-Épszer Kft. 22-64-539, +36/20/94-67-557.
BURKOLÁS, vízszerelés, lakásfelújítás garanciával. 
06/30/231-0794.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 
06/20/288-5148.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával. 
06/20/542-3529.

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS, szállítással is. 06/20/485-6547, Kovács 
Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, pre-
cíz munkavégzéssel, ingyenes kartondobozokkal! 10% 
hétvégi kedvezmény. T.: 06/70/2144-235, 280-2542.
KERTGONDOZÁS, háztakarítás, fakivágás lélekkel, 
nyugdíjasnak kedvezménnyel. +36/30/418-6663.
TETŐSZIGETELÉS referenciákkal 4 Pillér Kft. 405-
4603, 06/30/931-5495.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, 
permetezést vállalok, vidéken is. 06/30/682-4431.
GURTNICSERE, redőnyjavítás, -szerelés. 06/70/389-1679.
REDŐNYŐSMUNKÁK: 06/20/219-3061.
REDŐNY, reluxa gyártás-javítás. 370-4932.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 285-
2882, 06/30/878-8977.
LAPOSTETŐ-, teraszszigetelés bádogozás hőszigetelés 
tetőfedés garanciával. 2046-793, 06/20/9346-993.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, laminált parketta 
lerakása. Minőségi munka, korrekt áron. Tel.: 06/20/9283-
562. Densza Kft.
PARKETTÁZÁS, pormentes parkettacsiszolás, lakko-
zás. PVC-, szőnyegpadló cseréje. 

Telefon: 06/30/406-3814, 06/1/278-0227.
FESTÉS akciós téli árakkal színkártyáról. 06/20/454-2579.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, leinformálható, kepésítéssel, 
gyakorlattal. 06/20/349-9937.
BÁDOG, pala, cserép, tetőszigetelés javítása 1986 óta bu-
dai kisiparos. 249-2664, 06/20/944-9015. 
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás, megbízható mérnök. 
06/30/863-7680.
GUMICSERE 890 Ft-tól. Ingyenes tárolás. Törökbálint, 
Toldi u. 1., CORA-tól 2 perc. 06/30/9515-697.
FODRÁSZ kérésre házhoz megy, mérsékelt ár, ill. várom 
üzletemben. 06/30/575-3872.
KONTÉNERES sittszállítás sóder, homok, termőföld. 
06/20/4646-233.

GyÓGyÁSZAT

FOGSORKÉSZÍTÉS – Teljes műfogsor 39 500 Ft. Tör-
hetetlen fogsor 49 500 Ft. Mozgásukban korlátozottaknak 
külön segítünk! Hívjon bizalommal. Tel.: 06/30/737-5251.

ÁLLÁS

ESZTERGÁLYOST felveszünk budafoki munkahelyre, 
hagyományos gépre, élő gyakorlattal, lehet 4 vagy 6 órás 
is. Tel.: 06/20/980-8077, 228-2737.

GONDOZÁS

IDŐSGONDOZÁS, Szent Anna Otthonápolási Szolgálat. 
06/30/238-9003.

TÁRSKERESÉS

EZ NEM INTERNET ez valóság! Diszkrét, fényképes 
társközvetítő iroda! 06/30/217-5151.

KÖNyVEK

ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és mérnök könyvhagya-
tékát antikváriumunk szívesen megvásárolja. Ingyenes 
kiszállás, korrekt árak, 40 év szakmai tapasztalat. Tel.: 
06/1/787-9282, +36/30/877-1460.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállí-
tom, nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
Hirdetés felvétel a szerkesztőségben 
(XI., Csíki-hegyek u. 13.): szerdán 8–16 óráig
Üzenetrögzítő telefonszáma: 246-6259
Hirdetésfeladás az interneten: www.ujbuda.hu/hirdetes

Tavaszi vásár készlet kiárusítással!
Közel ezer termék

40 - 65 % engedménnyel!

Lakástextil szakáruházaink: 
     XIII., Lehel u. 8.              X., Kabai u. 2. 
 XI., Budaörsi út 112/c.    XI., Móricz Zs. krt. 12.

www.betex.hu

Az akció időtartama: 2012. március 10 - május 31.

gyűrt organza készfüggöny 
különböző színben, méretben

290*180 cm - 1.990 Ft/db
290*260 cm - 2.690 Ft/db

Runny szőnyeg és falvédő
70*140 cm
1.990 Ft/db

pamutvászon lepedő 
különböző színben, méretben

990 Ft-tól

Szeretne 
...friss pékárut úgy, hogy ki sem teszi 
a lábát otthonról?
...cipekedés nélkül bevásárolni?

Web-Közért
Minden nap friss...

www.web-kozert.hu
INGYENES házhozszállítás 
akár 2 ÓRÁN BELÜL.

Csak pár kattintás és mindez megtörténik!

Tegyen most egy próbát!

szorolap2_webkozert_103x144mm.indd   1 2012.02.07.   15:22:04

Újdonság!

21.500.- Ft

A bérlet vásárlási akció 2012 április 30-ig megvásárolt 
bérletekre érvényes.

A bérlet a vásárlástól számított 2 hónapig használható fel, 

csak hétköznapokon, az ünnepnapok kivételével. 
A bérlet nem személyhez kötött.

...akár 30 % kedvezmény a napijegy árából!

A Szt, Gellért Fürdőben:
„Hétköznapi bérlet” akció!

A hét alkalomra érvényes bérlet ára:

www.gellertfurdo.hu
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További információért keresse az Újbuda 60+ 
Programközpontot (Zsombolyai utca 6., TIT épülete, 

nyitva tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 3724-636) 
Március 14. 15 órakor 1848. március 15., ünnepi 

megemlékezés: tárogatón játszik Delényi Éva; kokárdakészítés 
gyöngyből Markó Mónika művelődésszervező vezetésével. 

Szent Imre-város Idősek Klubja, Bocskai u. 43–45.
Március 17. Múzeumlátogatás, a Roth Miksa-emlékház 

meglátogatása. Érdeklődés, előzetes bejelentkezés: Mógor 
Gabriella: 06/30/383-5763.

Március 21. 11 órakor 3-1-2 Meridián torna: 
egészségmegőrző torna 20–30 percben. Újbuda 60+ 

Programközpont.
Március 21. 17 órakor 60+ Portré Pódium és Teadélután. 

Vendég: Hegedűs Valér orgona- és zongoraművész. 
Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes u. 45–47. 

Március 21. 8.50 órakor Természetjárás: közepesen 
nehéz túra a Budai-hegységben. Érdeklődni Somóczi 

Szilviánál: 06/70/207-5374. Találkozás: Széll Kálmán tér, 
az óra alatt.

Március 21. 17 órakor A Kodály Zoltán-emlékév 
tiszteletére kiállítás a rajzpályázatra érkezett alkotásokból; 
valamint koncert Kodály, Bartók és Liszt műveiből. Őrmezei 

Közösségi Ház, Cirmos utca 8.
Március 24. 18 órakor Jazz Est, koncert. Kelenvölgyi 

Közösségi Ház, Kardhegy u. 2. 
Március 26. 9–10 óra között Nyugdíjas Angol Társalgási 

Klub (középhaladó): nyelvtudás gyakorlása, fejlesztése. 
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9.

GERINCTORNA FIZIOLÓGIÁS LABDÁN 
Helye: Széchenyi István Gimnázium, XI., Rimaszombat u. 2–8.

Kezdő csoport: 1.) 2012. március 26-ától, hétfőnként 
16.30– 17.30 és

2.) 2012. március 28-átol, szerdánként 
15.30–16.30 óra között

Jelentkezni lehet: 2012. március 19–24-éig 9.00–13.00 
óra között 

a XI. kerület, Újbuda Polgármesteri Hivatalában
(Bocskai út 39–41., félemelet 30. személyesen vagy 

a 372-3482 telefonszámon)
A tornakurzus díja/fő:  5000 Ft/10 alkalom 

60+ kedvezménykártyával 1000 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva

HATVAN FELETT IS AKTÍVAN! 
TAVASZI EGÉSZSÉGPROGRAMOK

2012. az aktív idősödés és a generációk közötti 
szolidaritás európai éve, melynek programjaiban Újbuda 

Önkormányzata is kiemelt szerepet vállalt. 
Ennek jegyében indulnak az Újbuda 60+ Program 

szervezésében tavasszal az egészség megőrzését támogató 
programok, amelyre minden érdeklődőnket szeretettel 
várjuk, főleg azokat, akik nem mozognak, sportolnak 

rendszeresen!

Gyaloglóklub Monspart Saroltával
A gyaloglás a világ legegyszerűbb és egyik 

legegészségesebb testedzési formája, főleg, ha 
közösségben gyalogolhatunk! A program szakmai mentora 

Monspart Sarolta – az egészséges életmód karizmatikus 
szakértője –, aki nemcsak a helyszínen fogja tanácsaival 

segíteni a mozogni vágyókat, de előadásokat is tart majd az 
egészséges életmódról.

A program ingyenes és folyamatosan zajlik június végéig, 
bármikor be lehet csatlakozni.

Gyaloglóklub 1., Szentimreváros (60+ Programközpont)
Kezdés: március 27. 14 óra.

Gyaloglóklub 2., Gazdagrét (Gazdagréti Közösségi Ház, 
Törökugrató u. 9.)

Kezdés: március 29. 14 óra.
A programok a kezdést követően kéthetente kerülnek 

megrendezésre mindig a fent jelzett időpontban és 
helyszíneken!

Dr. Eőry Ajándok előadása Újbudán
Az egészséges életmód, az akupresszúra és az 

Újbudán is népszerű 3-1-2 meridián torna elismert 
szaktekintélye, Eőry professzor úr az egészségmegőrzés 
gyógyszermentes, olcsó és hatékony lehetőségeiről fog 

előadást tartani a hatvan év feletti 
érdeklődőknek. A belépés ingyenes! 

Az előadás helye és ideje: 60+ 

Ízelítő az ÚJBUDA 60+ PROGRAMJAIBÓL

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat 

útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlant:

Megnevezés Hrsz. Terület (m2) Övezet
Budapest XI., Hosszúréti út–
Lappantyú u. saroktelek 1768/1 1259 L6-M XI/1

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 22. (csütörtök) déli 12 óra
A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban az eredeti példány 

megjelölésével „Pályázat Hosszúréti út–Lappantyú u. saroktelek 1768/1 hrsz.-ú 
ingatlanra” megjelöléssel a Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Önkormányzata 

Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41.) címére személyesen a XI., Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet 

benyújtani.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonszámon kapható. A 15/2000./

VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT) az önkormányzat honlapjáról letölthető.
dr. Hoffmann Tamás

Pályázati felhívás

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

Vagyongazdálkodási Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5. II. 
em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni: 

„Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 12. 

(kedd) 12 óra
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás 

tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető 
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (XI., 
Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető 

az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További 
információ kapható a 381-1312, 381-1311 és a 372-4655-

ös telefonszámon.

Dr. Hoffmann Tamás 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága (Bp. XI., Bocskai út 39–41.) kétfordulós 
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím Alapterület (m2) Albetét száma   Fekvése Műszaki állapota
Bánk Bán u. 9. 52 2 utcai bejárat, alagsor rossz

Fehérvári út 182. 31 1 udvari bejárat, földszint jó
Kaptárkő u. 7. 28 233 utcai bejárat, földszint jó
Kende u. 12. 58 2 utcai bejárat, földszint jó

Lágymányosi u. 21. 28 23 utcai bejárat, földszint jó
Tétényi út 42. 12 196 utcai bejárat, földszint közepes

Villányi út 30/B 134+44 32 utcai bejárat, földszint+pince jó

 

NYÍLT NAP A MEGÚJULT
BUDAI ARBORÉTUMBAN
2012. MÁRCIUS 30-ÁN 10-12 ÓRÁIG
Sétával egybekötött tájékoztatónkon bemutatjuk 
„A Budai Arborétum speciális élőhelyeinek 
fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt 
keretében megvalósult beruházásokat.
Gyülekezés és regisztráció: 9 óra 30 perctől a „K” 
épület előtti téren
Cím: Budapesti Corvinus Egyetem KeTK 
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Telefon: 06-1-482-6270 Fax: 06-1-482-6333
E-mail: disz@uni-corvinus.hu

Étkezési jegyeket elfogadunk!

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m

1117 Budapest, 
Hauszmann A. 

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: 
(061) 481 3000

Pogácsák, édes és sós teasütemények esküvőkre, üzleti, 
családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁSÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,  
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a 

www.trofeaonline.com-on.
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.

(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m
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Keresztrejtvény

IMPRESSZUM
Főszerkesztő: Tóth Zoltán András

Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 246-6259, 
e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft. 

Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója • Lapterv: Földházi Árpád és 
Eperjessy László • Nyomdai előkészítés: MediaHero Kft.  info@mediahero.eu 
Nyomdai előállítás: KMH Print Production • Felelős vezető:  Pusztai Ferenc 

igazgató • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség 

felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések a szerkesztőségben adhatók le.

1. Melyik mesedarabnak volt februárban a bemutatója a 
Karinthy Színházban?
a) Piroska és a farkas b) Nils Holgersson c) Rigócsőr király

2. Mi a címe a Karinthy Színházban bemutatott Robert Tho-
mas-kriminek?
a) Szegény Dániel  b) Szerény Dániel c) Személy Dániel

3. Melyik televíziós sorozatban szerepel a Szent Péter eser-
nyője Bélyi Veronikáját alakító Kiss Ramóna?
a) Jóban rosszban b) Haction c) Barátok közt

4. Szerepe szerint kit alakít Debreczeny Csaba a Te furcsa 
katona! című Moldova György-komédiában?
a) Popov orosz kapitány b) Örményi Pál színészt c) Veri Feri 
pártszolgálatost

5. Melyik színház igazgatója Cseke Péter, az Őrült nők ket-
rece című komédia főszereplője?
a) kecskeméti Katona József Színház b) veszprémi Petőfi Szín-
ház c) zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház

6. Melyik darabban látható Kováts Adél a Karinthy Színházban?
a) A templom egere b) Válás Budán c) Szegény Dániel

7. Mi a neve a Szent Péter esernyője című vígjáték tót falujának?
a) Gortva b) Glogova c) Galánta

8. Mi romlik el az Eredeti helyszín című tragikomédiában?
a) a bérház liftje b) Böröczker elvtárs autója c) az operatőr 
kamerája

9. Kik szerepelnek a beavató színházi sorozat Aranysárkány 
című darabjában?
a) futballisták b) katonák c) gimnazisták

10. Hol rendezték a Karinthy-túra című vetélkedőt?
a) Újbuda kulturális főutcáján, a Godot Kávéházban b) Újbuda 
központjában, a Móricz Zsigmond körtéren c) Újbuda határán, 
a Petőfi híd lábánál

11. Melyik zenés vígjátékban alakítja Voith Ági Koltai Róbert 
feleségét?
a) A Bermuda Háromszög botrány b) Hippolyt, a lakáj c) Válás 
Budán

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. 
Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. Kérjük, a megfejtések mellé 
tüntessék fel telefonszámukat is.

Karinthy Színház – Újbuda-totó

12-03-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61

62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78



Végh György: Nem engedlek el 
c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (A, K, E, A, Á). 13. Len-
gyel vértanú, szent (Maximilian). 14. Orosz motorkerékpár-
márka. 15. Kémiai elem. 16. Arrafele! 17. Kaluga folyója. 19. 
ZAZ. 20. Adony határai! 21. A tetejére jegyez. 23. Halom. 
26. Fasor. 28. Havasi legelő. 29. Női név. 31. Kettőzve: af-
rikai dob. 32. Magasba tart. 34. Bolgár pénzegység. 36. Sze-
mélyes névmás. 38. Ultraviola, röv. 39. Harangszó. 41. Kiss 
… Kate! (musical) 42. Védelmez. 43. Juhok hegyi karámja. 
44. Tőrőlmetszett. 45. Rádium vegyjele. 46. Cipészszerszám. 
47. Üzemi takarék. 49. Tiltószó. 50. Rangjelző szó. 51. Valóra 
vált. 53. Pengetős hangszer. 55. Részesül. 57. Költői tavasz. 
60. Ritmikus Sportgimnasztika, röv. 62. Díszes. 64. Elhantol. 
65. Hullik. 67. Prazeodímium vegyjele. 68. Misina egynemű 
betűi. 70. Rövid angol férfinév. 72. Sír. 73. Halkan zörög. 75. 
Időmérő. 77. Jordánia fővárosa.
Függőleges: 1. Szándék. 2. Erkölcs. 3. Iljusin felségjele. 4. 
Nemes ital. 5. Régi megszólítás, röv. 6. Római 101. 7. Az 
R-GO frontembere (Róbert). 8. Csekély értékű római pénz. 
9. Korszak. 10. Kötetlen. 11. Fedő közepe! 12. Erszényes 
emlős. 18. Ázsiai tó. 19. Román folyó. 22. Mutatószó. 24. 
Argon vegyjele. 25. Talmi. 27. Alt betűi keverve. 29. Korcs. 
30. Jobbá tesz. 33. Változik a hangja. 35. Nagy tárolóedény. 
36. Az idézet második sora (T, E, M, E). 37. A Halotti be-
széd egyik szava. 39. Fűrészállvány. 40. A New-York-i opera 
népszerű neve. 42. Időhatározó. 48. Egykori miniszterelnök 
és belügyminiszter (Bertalan). 51. A máj termeli. 52. Női név. 
53. Európai nép. 54. Klasszikus művészet. 56. Műszálféle-
ség. 58. Kicsinyítő képző. 59. Igekötő. 61. Megkönnyez. 63. 
Gyors léptekkel halad. 65. Régi angol TV-sorozat. 66. Ázsiai 
ország. 69. Bibliai részlet. 71. Vissza: nagyon friss. 74. Min-
den zenélés így kezdődik! 75. Puha fém. 76. Aszlányi Károly. 
78. Római 1500.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 36. Beküldési határidő: a 
megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-he-
gyek u. 13. A 4. szám rejtvényének megfejtése: „Sarjadj 
ki mag, magyar vetés, Te vagy a bosszú, te vagy az élet”. 
Nyertese: Szerémy Tamás, Budapest 1116 Budapest, Fegy-
vernek u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesz-
tőségében vehető át.

 

NYÍLT NAP A MEGÚJULT
BUDAI ARBORÉTUMBAN
2012. MÁRCIUS 30-ÁN 10-12 ÓRÁIG
Sétával egybekötött tájékoztatónkon bemutatjuk 
„A Budai Arborétum speciális élőhelyeinek 
fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt 
keretében megvalósult beruházásokat.
Gyülekezés és regisztráció: 9 óra 30 perctől a „K” 
épület előtti téren
Cím: Budapesti Corvinus Egyetem KeTK 
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, 
1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Telefon: 06-1-482-6270 Fax: 06-1-482-6333
E-mail: disz@uni-corvinus.hu

Étkezési jegyeket elfogadunk!

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m

1117 Budapest, 
Hauszmann A. 

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: 
(061) 481 3000

Pogácsák, édes és sós teasütemények esküvőkre, üzleti, 
családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁSÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,  
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a 

www.trofeaonline.com-on.
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.

(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m

KREATÍV

A HetiVálasz havi melléklete
www.hetivalasz.hu Az összefogás lapja 

a Duna két partján

Keresse a március 22-i számban

Pest-budai Látkép

– Állj, Laci bácsi, a traffipax pontosan mutatja, hogy 
4,6 km/h-val gyalogolt a megengedett 4 helyett!

Nagyon fokozott közúti ellenőrzés



Programajánló

Március 18. 16.30
40 éves a Budapesti Monteverdi  

Kórus 
Jubileumi hangverseny

Ciszterci Szt. Imre-templom  
(Villányi út 25.)

Március 21. 17.00
60+ Portré Pódium

Albertfalvi Közösségi Ház  
(Gyékényes u. 45–47.)

Vendégünk: Hegedűs Valér orgona- és zongo-
raművész

Beszélgetőtárs: Kaposvári Mari

Március 21. 19.00
Kamarakoncert Bartók Béla, Weiner Leó és  

Farkas Ferenc műveiből
Bartók Béla út 10–12.
Válogatás Újbuda XX. századi szellemi örökségéből

Március 21. 20.00
Duda Éva Társulat: Lunatika
MU Színház (Kőrösy József u. 17.)

Március 23. 17.00
Szeleburdi Róka Rudi
FSZEK Kelenföldi Könyvtár (Etele út 55.)
Mesevonat – diavetítés óvodásoknak és  
kisiskolásoknak

Március 23. 17.00
Az Alkotó Muzsikusok Társasága mű-
vészeinek előadása
Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.)

Március 23. 19.00
Zenés-táncos est
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)
Zenél a SPArKING zenekar

Március 24. 19.00
Irodalmi est – Részletek a Kosztolányi, Móricz 
és Karinthy család, valamint Ottlik Géza  
műveiből
Bartók Béla út 10–12.
Válogatás Újbuda XX. századi szellemi örökségéből

Március 24. 19.15
Händel: János-passió
Magyar Szentek Temploma (Magyar Tudósok  
körútja 1., a Petőfi híd budai hídfőjénél)
Előadja az Albinoni–Imperatrix Kamarakórus és az 
Albinoni Kamarazenekar.  
Vezényel: Zsigmond Balassa.

Március 28. 18.00
A Kárpát-medence szent földrajza
Farkasréti Általános Iskola (Érdi út 2.)
Farkasréti esték sorozat

Kávészünet
A Kávészünet második adásában, a nőnaphoz közeli időpontban, 
olyan hölgyek voltak a vendégeink, akik nagy sikereket értek 
el. A Mészáros Lászlóné által igazgatott Weiner Leó Zenemű-
vészeti Iskola elnyerte a Príma Primissima díjat, Szamosi Zsófia 
színésznő a Szkéné Színházban játszik több népszerű darabban 
is, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok pedig minden energiá-
jával a sportra nevel kicsiket és nagyokat egyaránt. Márciustól 
Újbudán is vezet gyaloglóklubot. A műsorban elmesélte, hogy a 
szinglik számára van egy párkeresési tippje: érdemes a futókör-
ben 10–12 méterrel a kiszemelt férfi előtt kecsesen elesni, hiszen 
akkor a sportos fiatalember remélhetőleg felsegíti a hölgyet, és 
máris lehetőség van ismerkedni.

Kávészünet – Huszárik Kata műsora
Március 16-ai műsorunk vendége lesz Kiss  

Mihály a Grosics Sportiskola igazgatója, Lantai-Csont 
Gergely fotográfus és Horváth Gábor  

olimpiai bajnok, kajakozó.


