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Utolsó állomásához érkezett a Víz- és 
Energiatakarékossági Családi Kampányhónap
A környezettudatosság jegyében márciusban víz- és energiatakarékossági családi kam-
pányhónapot szervezett Újbuda Önkormányzata. Március 24-én a Budapesti Művelődé-
si Központban 850 darab energiatakarékos kompakt fénycső talált gazdára a kampány-
hónap záróeseményén.

Az érdeklődő felnőttek az előadásokból tájékozódhattak az önkormányzati fejlesztési 
elképzeléseiről, a környezetvédelmi pályázati lehetőségekről, továbbá személyesen is 
találkozhattak a víz- és energiatakarékosság területén tevékenykedő vállalkozókkal. A 
látogatók megismerhették a bankok zöldhiteleit, és hasznos takarékossági ötletekkel, 
tanácsokkal gazdagodhattak. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyerekek kör-
nyezettudatos gondolatokkal fűszerezett játékos foglalkozásokon vehettek részt.

„Helyben vedd meg!”
2012. május 5-én a Fehérvári úti piac melletti sétálóutcában 9–14 óra között 
Újbuda Önkormányzata és a Magyar Kerékpárosklub (MK) közös szervezé-
sében rendezik meg a „Helyben vedd meg!” pikniket. A rendezvény a lakó-
hely környéki, aktív közlekedési móddal történő vásárlásra ösztönöz. 

A szervezők közös célja, hogy a kerület polgárai megismerjék lakókörnyezetük-
ben az esetleg még „fel nem fedezett” helyi kereskedőket és szolgáltatókat, azokat 
környezettudatos módon – gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel – 
érjék el, kiváltva ezzel a hétvégi autós bevásárlásokat. Ezáltal a helyi vállalkozá-
sok ismertsége és forgalma növekedhet, a környezet terhelése pedig csökkenhet.

A Magyar Kerékpárosklub egy interaktív kerékpáros szimulátorral várja az ér-
deklődőket. Azokat, akik sikeresen teljesítik a feladatot, a kiállító kereskedők által 
felajánlott ajándékokkal és egy energiatakarékos izzóval díjazzuk. A fődíj egy  
50 000 forint értékű utalvány, melyből a szerencsés nyertes egy biciklit vásárolhat 
– egy kerületi kerékpárüzletben.

A helyszínen újbudai vállalkozókkal is találkozhatnak, akik különböző kedvez-
ményekkel kedveskednek az érdeklődők számára.

Várjuk mindazon helyi kereskedők és szolgáltatók jelentkezését, akik a rendez-
vényen be kívánják mutatni tevékenységüket! A jelentkezés feltételeit és részle-
teit a www.ujbuda.hu honlapon találhatják, vagy a 372-4684-es telefonszámon 
érdeklődhetnek.

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN! 

GELLÉRTHEGY, SASAD, 
KELENVÖLGY, 
SZENTIMREVÁROS, PÉTERHEGY
ÁPRILIS 10-12.

VESZÉLYES ÉS 
ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS:
ÁPRILIS  21. 9:00 -12 ÓRÁIG
GAZDAGRÉT: 
RÉTKÖZ U. - TORBÁGY U. SAROK

ŐRMEZŐ: 
CIRMOS UTCAI PARKOLÓ

KELENFÖLD: 
VAHOT U. – KEVEHÁZA U. SAROK

ALBERTFALVA
FEHÉRVÁRI ÚT –
– VEGYÉSZ U. SAROK

SZENTIMREVÁROS
EDÖMÉR UTCAI PARKOLÓ

Tisztelt Újbudai Polgárok!

A XI. kerület Újbuda Önkormányzata az Újbuda Prizma közreműködésével tavaszi 
nagytakarítási akciót szervez április 10- április 27-ig.

A tavalyi évhez hasonlóan Újbuda valamennyi 
lakott részén megszervezzük a kerület 
közterületeinek tavaszi nagytakarítását. 
Ennek érdekében kérem, hogy Önök is vegyenek 
részt lakókörnyezetük, a házak előtti előkertek 
szebbé tételében és a járdák megtisztításában!
Az Önkormányzat konténerek kihelyezésével 
és ingyenesen igényelhető műanyag zsákok 
biztosításával is gondoskodik az összegyűjtött 
zöldhulladék elszállításáról. A zsákokat az Újbuda 
Prizma Közhasznú Nonprofi t Kft. székhelyén, 
a Hamzsabégi út 60. szám alatt vehetik át  a 
kerület lakosai április 10-től április  27-ig, 
hétfőtől csütörtökig 8-17 óráig, pénteken 

8-14 óráig. (a készlet erejéig, a részletekről 
tájékozódjon honlapunkon)
A zöldhulladékkal megtelt zsákokat kérjük, hogy a 
szemetes edények mellé elhelyezni szívesedjenek, 
ezeket az FKF Zrt. ingyenesen elszállítja.
Az tavaszi nagytakarítási akció keretében 
az alábbi helyszíneken az Újbuda Prizma 
Közhasznú Nonprofi t Kft. munkatársai is részt 
vesznek a közterületek megtisztításában.
Kérem Önöket, használják ki a lehetőséget, 
hogy mindannyian tisztább és egészségesebb 
környezetben élhessünk.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester
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Tisztelt Olvasóink!
A következő lapszámban hosszú idő után is-
mét találkozhatnak gyerekrajz-rovatunkkal, 
olvashatnak jellegzetes újbudai meséket, 
recepteket. Az Újbuda újság megújul, és to-
vábbra is szándékunkban áll minden fontos 
kerületi eseményről beszámolni.

A Rólunk szól rovatunkban olyan informá-
ciókat kaphatnak, amelyek érintik az Önök 
mindennapjait, az Ügyfélbarát-ban pedig 
a hivatal tájékoztatóit találják meg. Az új-
ságban is olvashatnak majd olyan témákról, 
amelyeket az Újbuda TV-ben már régóta 
láthatnak, így lesz gazdasági-vállalkozási 
rovatunk, lokálpatrióta és ifjúsági rovatunk, 
és ezentúl további újdonságokat is kínálunk 
a megújult Újbudában. Bővebb terjedelem-
ben megjelenő lapunkat továbbra is keresse 
postaládájában, és ha elmondaná vélemé-
nyét, várjuk üzeneteiket a media@ujbuda.hu 
e-mail címre.

!
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Szentimrevárosi húsvét a Kulturális Városközpontban
Mindössze kilenc napra ugyan, de megnyitotta ajtaját a Szentimrevárosi Közösségi Ház a Bartók Béla út 32. szám alatt. A 
Szentimrevárosi Egyesület (SZIE) szerint minden kerületi városrésznek van közösségi háza, csak Szentimrevárosnak nincs, 

ezért rámutatva annak szükségességére a Kulturális Városközpontot népszerűsítő, 
húsvéthoz kapcsolódó programsorozattal készültek Újbuda Önkormányzatának 
támogatásával.

Gyermekek számára kézműves foglalkozásokkal, felnőtteknek pedig helytörténeti, illet-
ve természet-népszerűsítő kiállításokkal és játékokkal várták a betérőket. Húsvéthétfőn 
a Gárdonyi téren felállított SZIE színpadon egy délelőtti és egy délutáni zenés, táncos, 
verses műsorral tervezik ünnepelni a Feltámadást. Az eseményre az Újbudán élő előadó-
művészeket hívnak meg.

A SZIE 1991-ben alakult, közel 200 fős XI. kerületi civil szervezet, és a keresztény 
értékeket elfogadó, illetve valló tagjait és a szentimrevárosiakat kívánja szolgálni. Lehe-
tőségeket kínál tagjainak ahhoz, hogy gondolkodásukban és tetteikben felelős polgárok-
ként legyenek egy élő közösség aktív részesei, szervezeti és anyagi feltételeket biztosít 
az egyéni közösségépítő, család- és ifjúságsegítő kezdeményezések, ötletek megvalósí-
tásához, a mások érdekében végzett önkéntes munka által adott öröm átéléséhez.

Csendben történik
Három kereszt a koponyák hegyén. Kínokkal teli út, hordozta ér-
tem, érted is, majd felfeszítették. Elhangzott az utolsó szó: betel-
jesedett. Kilehelte lelkét. Aztán csend lett. Sötétség. Döbbenet. 
Síró asszonyok. Az anya. Aki a kendőt nyújtotta. Aki értetlenül 
statisztált a keresztúthoz. A tanítványok. Aki háromszor megta-
gadta. Aki mosta kezeit. Bámész tömeg és gyászoló, magányos 
lelkek. Közöttük valahol ott álltál te is.

Nagyszombat van, a csend napja. A harangok elhallgattak, az 
orgona elnémult. Nincsenek szavak sem. Fájdalommal, szenve-
déssel teli a némaság. Ám a szó, az a bizonyos végső, benned 
dörömböl: beteljesedett. Kimondta, és meghalt. Levették a ke-
resztről, gyolcsba tekerték, sziklasírba temették.

Ijesztő a kilátástalanság. Átélheted a legteljesebb magányt. 
Fázni kezdesz. Mert rájössz, most tényleg egyedül maradtál. Be-
teljesedett. Ennyi. Vége. Nem így képzelted. Hallottad, hogy öt 
hallal és két kenyérrel jóllakatott több ezer embert. Járt a vízen. 
Meggyógyította a bénát. Feltámasztotta Lázárt. És mégis, szót-
lanul, némán tűrte az ostorcsapásokat. A töviskoszorút. Nem til-
takozott, nem tett csodát, pedig egy szavába került volna. Csend-
ben maradt.

Fogadd el, a nagy dolgok hangtalanul történnek. Ne aludj el, 
mint azok, akik ott voltak vele a Getsemáne-kertben. Te maradj 
ébren. Várakozz. Még nem sejted – sőt, nem is reméled! –, de 
megtörténik. Némán. Csendben. Elmozdul a súlyos kő a sírbolt 
elől. Mert csak így nyer értelmet a szó: beteljesedett.

Cs. E.

Dsida Jenő: Húsvéti ének 
az üres sziklasír mellett (részlet)
Lábadozó régi hitben 
egész nap csak ülök itten. 
Lelkemet nagy, jó meleg 
szent fuvallat lepte meg, 
lent az odvas, szürke barlang 
mélyén muzsikál a halk hang, 
ahogy könnyem lecsepeg. 
 

Az én Uram újra él most, 
országútján mendegél most, 
áprilisban fürdik és 
aranyozza napsütés, 
ahol lépked, jobbra-balra 
ezer madár fakad dalra 
s ring, hullámzik a vetés. 
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?Danis Ádám Imre, tízéves:  
Én úgy ünneplem a húsvé-
tot, hogy veszek tojásokat 
és feldíszítem a függönyö-
ket. Locsolkodni is szok-
tam menni anyukámmal és 
a papámmal, az osztálytár-
saimat és az ismerőseimet 
locsolom meg.

Antony Tamásné: Unokák-
kal, gyerekekkel, család-
dal ünnepeljük. Együtt 
vacsorázunk szombat este. 
Sonkát és tojást eszünk, az 
unokákkal tojást is festünk. 
Vasárnap és hétfőn pedig 
kirándulni szoktunk.

Darók Istvánné: Angliából 
jöttünk haza, úgyhogy elég 
érdekesen ünnepelünk, 
elmegyünk vidékre, egy 
wellness hotelbe, ahol 
meglátjuk, mennyit segí-
tenek a tojásfestésben és 
egyebekben. Idén nyaralós 
a húsvét.

Kárpáti Pálné: Úgy ün-
nepelünk, ahogyan annak 
idején, nem változtattunk a 
hagyományokon. Családi 
körben, együtt van min-
denki. Baromfi húsból 
készítünk ételeket, és süte-
mények is vannak. A locsol-
kodást sosem szerettem.

Dittrich Gyuláné: Régen 
volt, mikor elmentünk, 
de most családi körben, 
otthon ünnepelünk. Tojást 
már nem festünk, a locsoló 
kölniket pedig büdösnek 
találom, nem szeretem.

Dittrich Gyula: A felesége-
met locsolom meg. Kifeje-
zetten nagy ünneplést nem 
szoktunk csapni. Az, hogy 
mi kerül az asztalra, attól 
függ, milyen ünnepről van 
szó, karácsonykor töltött 
káposzta, most, húsvétkor 
kivételesen nyúl.

Ön hogyan ünnepli a húsvétot?

!

Újbuda, a mi városunk. 3



4 Újbuda, a mi városunk.

120 éve reménytelenül rossz hírünk van
A Fidesz-irodában működő Budai Klub-Galéria Közéleti Estek című ren-
dezvénysorozatának szervezői márciusban Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettest, közigazgatási és igazságügyi minisztert hívták vendégül. A 
beszélgetés házigazdája Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Szarka 
Istvánné, az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom vezetője volt.

Az eseményen szó esett a hazánkkal 
szembeni uniós eljárásokról, a kormány 
bő másfél éves munkájáról, azon belül 
is a közigazgatási törvény módosításá-
nak szükségességéről és hozadékairól. A 
miniszter szerint Magyarország nem ösz-
szeesküvés áldozata, bár nehéz válaszolni 
arra a kérdésre, miért került Magyaror-
szág ennyire a világ figyelmének közép-
pontjába. Amint fogalmazott: – ez nem 
újdonság, körülbelül 120 éve küzdünk az-
zal, hogy reménytelenül rossz hírünk van. 

Hozzátette még, Magyarország be fog-
ja bizonyítani az Európai Bizottságnak, 
hogy a költségvetési hiányt a kívánt szint 
alatt tudja tartani, és meggyőződése, hogy 
lesz megállapodás az IMF-fel is. Egy, az 
ügynöklisták nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva 
beszélt arról, hogy szerinte nagyon rossz 
irányba megy a magyar politika, amikor 

családtagokat vesznek elő. – Egy 
picit higgadjunk már le, Schiffer 
András nem tehet arról, ki volt a 
nagypapája – fogalmazott a mi-
niszterelnök-helyettes.

Az Újbuda TV stábjának adott 
nyilatkozatában Navracsics Tibor 
elmondta, azzal, hogy a felére csökkentet-
ték az országgyűlési képviselők számát, 
és kevesebb, de nagyobb területű egyéni 
körzetet hoztak létre, a politikusoknak 
kell jobban megdolgozniuk a választók 
bizalmáért, nem pedig fordítva. A telt há-
zas rendezvény hangulatára, illetve az ott 
elhangzott hozzászólásokra reagálva meg-
jegyezte, nagyon sok erőt ad számukra a 
további munkához, hogy két évvel a kor-
mányváltás után is ilyen erős a támogatott-
ságuk. Az elszámoltatások elhúzódásának 
hátterében a bíróságok leterheltségét látja, 
és mint elmondta, ezért tartja fontosnak, 

hogy megteremtették a büntetőügyek át-
irányításának lehetőségét. 

Rétvári Bence, aki államtitkárként nap 
mint nap együtt dolgozik Navracsics Ti-
borral elmondta, nagyon régóta szerette 
volna meghívni a kerületbe a minisztert. 
A rendezvényt izgalmasnak és sok témát 
érintőnek értékelte, és örömét fejezte ki, 
amiért ennyi embert érdekelt a miniszter-
elnök-helyettes véleménye a rendszervál-
tás végső lezárását jelentő, napjainkban 
zajló belpolitikai eseményekről.

Félidőben címmel tartottak 
konferenciát az ország helyzetéről
Az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom a Polgári Ma-
gyarországért Alapítvány támogatásával Félidőben címmel 
konferenciát tartott. Március 24-én, szombaton a Szent 
Margit Gimnázium dísztermében elsőként Szarka Istvánné, a 
rendezvény háziasszonya, a mozgalom elnöke köszöntötte 
a résztvevőket.

– A mai esemény tulajdon-
képpen a folytatása egy két 
évvel ezelőttinek, amikor 
még a szocialista kormány-
zás utolsó néhány hetében 
„Van kiút” elnevezéssel 
szerveztünk konferenciát. 
Az előadóinknak a mai alka-
lommal arról kellett beszá-
molniuk, akkor jól látták-e, 
hogy valóban van kiút, és 
most, két évvel később, a 
„Félidőben” szeretnénk fel-
sorakoztatni azokat a dolgokat, amelyek megvalósultak, hogy 
pontosan mi történt eddig a gazdaságban, az egészségügyben, 
a honvédelem területén, vagy például a társadalmi fölzárkózta-
tással kapcsolatban – nyilatkozta az Újbuda Média stábjának a 
mozgalom elnök asszonya.

A konferencián dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős állam-
titkár az oktatási és nevelési rendszer újjászületését ismertette, 
dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár pedig az 
egészségügy átalakításáról tartott előadást. Az Európai Parlament 
alelnöke, dr. Surján László „Milyen lovat is akarunk?” címmel 
mondott beszédet, majd Rogán Antal, az V. kerület polgármes-
tere a gazdasági fejlődésről és az erős középosztály gondolatáról 
fejtette ki elképzeléseit.

Az értekezés második felében a közigazgatás átalakításáról és 
az igazságügyi reformról dr. Rétvári Bence parlamenti államtit-
kár tájékoztatta a résztvevőket, de Szalai Annamária, dr. Szarka 
Gábor és Balog Zoltán is megoszthatta gondolatait a jelenlévők-
kel az elmúlt két évről, és természetesen az elkövetkezendő két 
évről, most, a félidőben.

Újbuda Fórumot tartanak április 20-án 17 órától a Budafoki úti 
Fidesz-irodában, melynek témája a Kulturális Városközpont.

Meghívott vendég: Hoffmann Tamás polgármester és  
Kupper András alpolgármester.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Molnár László és Szabó András önkormányzati képviselők

NE HAGYJA, HOGY AZ ÉRSZŰKÜLET 
MEGVÁLTOZTASSA ÉLETÉT

Jelentkezzen be most! Ne hagyja, hogy a betegség határozza 
meg az életét! Duplán segítünk! Nem csak a kezeléssel tesszük 
könnyebbé az életét, hanem mindazoknak akik áprilisban elkezdik 
a kúrát 20ezer forint árkedvezményt biztosítunk a kúra árából! A 
kedvezmények nem vonhatóak össze.

További felvilágosítás és bejelentkezés: www.medhungary.com, 
06-72/551-714, 06-20/920-4447, 06-30/265-9360, 06-70/267-3432

• Zsibbad a lába? 
• Görcsöl a lábszára terheléskor vagy nyugalmi állapotban?
• Kevesebbet tud menni?
• Érzéketlenek a lábujjai?
• Hidegek, fáznak a végtagjai?
• Szédül?
• Gyakran fáj a feje?
• Zúg a füle?
• Memóriazavara van?

Ha ezek a panaszok jelentkeztek, előfordulhat, hogy érszűkülete van. 
A korai stádiumban felfedezett betegség kezelésével elkerülhető a 
tragédia, az üszkösödés, mely az amputációhoz vezethet! A forradalmi 
találmánnyal, a Nashwan-Parasound készülékkel mindössze 20 
kezelésre van szükség, hogy az infra-, ultra és hallható hang segítségével 
rugalmasabbá váljon az ér fala, illetve a beszűkült, elzáródott érszakasz 
környékén mellékerek képződjenek. Fontos odafigyelni az intő jelekre, 
de ajánlott azok számára is a fájdalommentes vizsgálat és kezelés, akik 
életében az alábbiak szerepet játszanak:

• magas vérnyomás
• magas koleszterin-

szint
• cukorbetegség
• dohányzás
• mozgásszegény 

életmód
• állandó stressz
• túlsúly

A fájdalommentes vizsgálatot és kezelést az ország számos városában 
alkalmazzák, többek között Budapest XI. kerületében is.

A betegeket kellemes körülmény és szak-
képzett dolgozók várják.

!
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Együttműködés a munkanélküliség mérséklésére
A Három Hét Galériában találkozott az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. és a Jól-lét Alapítvány, hogy együttműködésük gyanánt 
egy sorsolást bonyolítsanak le. Az idén januárban megnyílt Prizma Állásközvetítő Iroda és a gyesről, gyedről visszatérő anyu-
kák munkába állását segítő alapítvány azért fogott össze, hogy hatékonyabban léphessenek fel a munkanélküliség ellen. 

A kerület parkfenntartási munkálatait is végző Újbuda Prizma az év elejétől 
nemcsak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában, de a munka-
nélküliek álláskeresésében is jelentős szerepet vállal. A Prizma ügyvezetője, 
Lőrincz Gergely elmondta, a Baranya utca 2. szám alatt üzemelő önkormány-
zati állásközvetítő iroda a kezdetek óta pozitív mérleggel dolgozik. 

– Nemcsak sikeres közvetítéseken vagyunk túl, de az angol-, illetve számí-
tástechnikai tanfolyamainkra is sokan jelentkeztek, ami továbbjavítja esélye-
iket az elhelyezkedés terén. Az alapítvány tapasztalatával és a mi partnerhá-
lózatunk segítségével pedig ezentúl még hatékonyabban támogathatjuk az 
álláskeresőket – mondta el az eseményen az iroda vezetője.

– Mivel csökkennek a legális munkahelyek, a tartósan munkanélküliek pe-
dig egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, a Jól-lét Alapítvány azt a célt tűzte 
ki, hogy elősegítse a kisgyermekes nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségét, 
és érzékenyebbé tegye a munkáltatókat – mesélt a szervezet tevékenységéről 
a vezető, Keveházi Katalin, aki szerint ma nagyon kevés olyan munkahely lé-
tezik, amely biztosítja a szülői szerepek és a munka-magánélet egyensúlyát.

Az alapítvány munkájának szükségességét a nemzetközi statisztikák is alátámasztják, Európa-szerte ugyanis Magyarországon tud 
a legkevesebb nő elhelyezkedni szülés után. Az alapítvány vezetője azt mondja, az egyik legfontosabb küldetésük, hogy az állás-
keresők elsajátítsák az önérvényesítés képességét. – Ez azért lényeges, hogy a friss munkatapasztalattal nem rendelkező egyénről 
a munkáltató elhiggye, van olyan rátermett, mint aki épp most lépett ki korábbi állásából – tette hozzá Keveházi Katalin. A Jól-lét 
tanácsadással és álláskeresési tréningekkel igyekszik támogatni a kisgyermekes anyukákat, így nem véletlen, hogy ezt a képzést 
ajánlották fel a sorsoláson két szerencsés kerületi anyukának.

Találkozó az élethosszig tartó tanulás jegyében
A Gazdagréti Közösségi Házban tartott nyugdíjas-találkozó azon ritka alkalmak 
egyike volt, amelyen az aprócskának véletlenül sem nevezhető kerület minden 
városrésze képviseltette magát. Aki Újbudán 60 felett él és mozog, és persze ked-
veli a közösségi eseményeket, annak a lehető legjobb hétvégi programot kínálta a 
fotókiállítással, zenével, kvízvetélkedővel és paprikás krumplival fűszerezett dél-
után.

A Generációk – avagy a tanulás soha nem 
érhet véget! elnevezésű rendezvényt a 60+ 
fotókör legújabb, immár ötödik kiállítása 
nyitotta meg. A 25–30 tagot számláló al-
kotó társaság tárlatán lelkes amatőrök és 
régi motorosok mutatták be azokat a kö-
rülöttünk lévő apró szépségeket, melyeket 
sokszor nincs időnk észrevenni, így a ge-
nerációk közötti kapcsolatok és Gazdagrét 
szépségei is terítékre kerültek. A fotókör 
vezetője, Áment Zsóka arról számolt be, 
mára a résztvevők kezdeti szégyenlős-
sége eltűnt, bátran kísérleteznek, ezáltal 
pedig egyre szebb munkák születnek. A 
szakkörnek egyébként nemcsak kezdő, de 
fotózással már évtizedek óta foglalkozó 
tagjai is vannak, akik minőségi alkotáso-
kat tesznek le az asztalra. – Megható él-
mény, ahogy az idős hölgyek és urak egy-
mást segítve fedezik fel a digitális fotózás 
örömeit, és azt a 21. századi technikai 
világot, amiből sokan már kimaradtak. Az 
ügyesebb támogatja a kezdőt, akárcsak az 
iskolában – teszi hozzá a szakkörvezető.

Pogácsa és frissítő társaságában a ké-
peket nézegetve jóízű beszélgetések ala-
kultak ki, melyeket a jelenlévők nehezen 
hagytak abba a nem sokkal később kez-
dődő szellemi vetélkedő miatt. A szom-
szédsági önkéntesek által szervezett kvíz-
játékra mindenki a kedvenc témakörében 
állított össze kérdéseket. A helyes vála-
szokért cserébe pedig értékes nyeremé-
nyeket sorsoltak ki. Az amúgy is izgalmas 
játékot a zenei kérdések dobták fel igazán, 
hiszen a generációk találkozása jegyében 
a felismerendő zenei részleteket nem CD-
ről játszották be, hanem a Weiner Leó Ze-

neiskola rézfúvós növendékei adták elő. 
Farkas Zsolt, a közösségi ház művelődés-
szervezője szerint a programok mindegyi-
ke a „Lifelong learning”, az élethosszig 
tartó tanulás eszméjének érvényességét 
hirdetik, hiszen itt szinte minden teljesít-
mény az időskori tanulásnak köszönhető. 

– Míg a gyerekek a szülői dicséretért, a 
felnőttek a jobb állásokért és a megélheté-
sért tanulnak, addig az idősek motiváció-
ja egészen más. Ők az önmegvalósításért 
képzik magukat. A munka világából kilép-
ve most azt szeretnék megélni, kipróbálni, 
ami korábban érdekelte őket, de időhiány 
miatt nem volt rá lehetőségük – magya-
rázta a közösségi ház munkatársa, aki azt 
is megjegyezte, míg egy évtizede nagy 
munkával és kevés sikerrel próbáltak kö-
zösségi életet teremteni az idősek között, 
az utóbbi egy-két évben önmaguktól ala-
kulnak a nyugdíjasklubok. 

Többek között angoltársalgási-klub, 
sakk-klub, kártyaklub, szabadidőklub és 
gyaloglóklub jött létre Gazdagréten és 
más városrészekben, melynek többségét 
példás csapatmunkában szervezték meg 
a helyi nyugdíjasok. Margitka, az egyik 
szomszédsági önkéntes is azt támasztotta 
alá, egy jó bulit szinte ingyen is meg lehet 
szervezni, csak segítő szándék kell hozzá. 
– Ketten paprikás krumplit főztünk, süte-
ményt sütöttünk, igazából ez az egyetlen 
dolog került egy kevés pénzbe – mondja 
Margitka. Ez pedig nem kis teljesítmény 
egy közel ötvenfős rendezvényen, ahol 
zenekar, étel, ital és műsor szolgálta a je-
lenlévők szórakozását.

p. k.

Megújult a Keveháza 
utcai Idősek Klubja
Az Újbudai Szociális Szolgálat Idősek 
Klubja új helyiséggel gazdagodott. A 
bővítés ünnepélyes átadását március 
29-én délelőtt tartották. A szépkorúak 
versekkel köszöntötték Molnár László 
alpolgármestert és Horti István jegyzőt.

– Nagyon örülök annak, hogy ebben a 
nehéz anyagi helyzetben is sikerült meg-
teremteni annak a lehetőségét, hogy az 
Idősek Klubja további helyiségekkel bő-
vüljön. Ez egyrészt az ittlévők kényelmét 
szolgálja, hiszen egy szép új szobával és 
mosdókkal gazdagodott az intézmény. Az 
Idősek Klubjában két számítógép is új 
otthonra lelt, így a technikai eszközöknek 
köszönhetően az időseknek módjukban áll 
használni internetet, az új szobában tele-
víziót nézhetnek, vagy elvonulhatnak, ki-
sebb csoportos beszélgetéseket tarthatnak. 
2012 az aktív idősödés éve, így minden 
lehetőséget próbálunk megragadni, hogy 
jobbá tegyük a szépkorúak mindennapja-
it – nyilatkozta az Újbuda TV stábjának 
Molnár László alpolgármester, miután 
átvágta az új helyiség avatószalagját. A 
klubtagok örülnek a bővítésnek, mivel így 
még több hely lesz a kellemes délelőtti 
beszélgetésekhez, társasjátékokhoz, vagy 
éppen a régi emlékek felidézéséhez.

NE HAGYJA, HOGY AZ ÉRSZŰKÜLET 
MEGVÁLTOZTASSA ÉLETÉT

Jelentkezzen be most! Ne hagyja, hogy a betegség határozza 
meg az életét! Duplán segítünk! Nem csak a kezeléssel tesszük 
könnyebbé az életét, hanem mindazoknak akik áprilisban elkezdik 
a kúrát 20ezer forint árkedvezményt biztosítunk a kúra árából! A 
kedvezmények nem vonhatóak össze.

További felvilágosítás és bejelentkezés: www.medhungary.com, 
06-72/551-714, 06-20/920-4447, 06-30/265-9360, 06-70/267-3432

• Zsibbad a lába? 
• Görcsöl a lábszára terheléskor vagy nyugalmi állapotban?
• Kevesebbet tud menni?
• Érzéketlenek a lábujjai?
• Hidegek, fáznak a végtagjai?
• Szédül?
• Gyakran fáj a feje?
• Zúg a füle?
• Memóriazavara van?

Ha ezek a panaszok jelentkeztek, előfordulhat, hogy érszűkülete van. 
A korai stádiumban felfedezett betegség kezelésével elkerülhető a 
tragédia, az üszkösödés, mely az amputációhoz vezethet! A forradalmi 
találmánnyal, a Nashwan-Parasound készülékkel mindössze 20 
kezelésre van szükség, hogy az infra-, ultra és hallható hang segítségével 
rugalmasabbá váljon az ér fala, illetve a beszűkült, elzáródott érszakasz 
környékén mellékerek képződjenek. Fontos odafigyelni az intő jelekre, 
de ajánlott azok számára is a fájdalommentes vizsgálat és kezelés, akik 
életében az alábbiak szerepet játszanak:

• magas vérnyomás
• magas koleszterin-

szint
• cukorbetegség
• dohányzás
• mozgásszegény 

életmód
• állandó stressz
• túlsúly

A fájdalommentes vizsgálatot és kezelést az ország számos városában 
alkalmazzák, többek között Budapest XI. kerületében is.

A betegeket kellemes körülmény és szak-
képzett dolgozók várják.

!



Újbudai körkép
Hajléknélküliek otthonának megáldása

Székely János, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia cigánypasztorációért 
felelős segédpüspöke március 20-án fel-
kereste a Major utcai Fiatalok Önsegítő 
Egyesületét abból az alkalomból, hogy 
az otthon alapítójának, Kürti Erzsébetnek 
a nevét felveheti az intézmény. A püspök 

ünnepélyesen megáldotta az Otthont. A látogatáson jelen volt 
Csernus László, a Fidesz frakcióvezetője is.
Partnervárosi konferencián a „száztornyú Prágában”

Kerületünk partnervárosi kap-
csolatainak új színfoltját je-
lentik azok a rendezvények, 
melyeket az Európai Unió 
Bizottságának támogatásá-
val szervezünk immár má-
sodik éve. Először 2010-ben 
Újbudán, majd 2011-ben az 
ustroni és a trogiri partner fő-
pályázatának megvalósításá-
ban vettünk részt. 
Az újbudai delegáció 2012. március 25–28-áig Prága 5. kerületé-
ben vett részt a Kulturális Örökségvédelemmel kapcsolatos kon-
ferencián, ahol Takács Viktor főépítész beszámolt a kerületben 
folyó munkákról, és részletesen ismertette az albertfalvai tisztvi-
selőteleppel kapcsolatos terveket.
Újabb állomásához érkezett a közbiztonsági fórumsorozat

Újbuda Önkormányzata ezúttal Őrmező közbiztonságáról tartott 
fórumot március 28-án. A lakók a közbiztonsággal kapcsolatos 
kérdések mellett a közlekedési ügyosztályhoz tartozó gondokról 
is beszámoltak. Egyesek a gyalogos-átkelőhelyek rossz elhelye-
zésére vagy a gyalogosátkelést jelző táblák hiányára panaszkod-
tak, míg mások a Menyecske utca környékén gyakran előfordu-

ló, hajnalig tartó hangoskodás, ricsajozás miatt szólaltak fel, de 
akadt olyan lakó is, aki a hajnalban hosszú perceken át az ablaka 
alatt pöfögő buszok miatt van elkeseredve. 

Az észrevételekre, kérésekre a fórum vendégei, Junghausz  
Rajmund és Endrődi József önkormányzati képviselők, Kerék-
gyártó Krisztina közbiztonsági tanácsnok, Petrekovich-Perjés 
András, a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány kurató-
riumának elnöke, Fűri István, az Újbuda Közterület-felügyelet 
igazgatója, Kupper András alpolgármester, Hoffmann Tamás 
polgármester és Kohári Péter rendőrkapitány adtak választ.
Tüske Csarnok

Március 28-án döntött a kormány: befejezik a 16 éve félkészen 
álló Tüske Csarnok építését. A lágymányosi Infopark területén 
fekvő, 4000 néző befogadására alkalmas sportlétesítmény 2014 

közepére készülhet el, a beruházás összértéke 5,9 milliárd forint 
lehet. A csarnok a jégkorongtól a labdajátékokon át a küzdősporto-
kig sokféle sportág befogadására, valamint az egyetemi sport mel-
lett nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas lesz.

Íme, a középiskolás 
nyelvvizsgabajnok!

Tízhetenként középfokú 
nyelvvizsga, két év alatt 7!

– Nem lesz egyszerű, de megpróbálom 
évekre bontani: 
2010. március - spanyol, június – német, 
szeptember - francia, 2011 január – olasz, 
május – holland, szeptember – orosz, 
2012 január – eszperantó. A hollandot 
leszámítva mind „origo” típusú, előtanul-
mányaim csak németből voltak, a többi 
nyelvet nulláról kezdtem.
– Hogy találkozott a módszerrel?
– Már általános iskolában is tanultam 
nyelvet, de amikor gimnáziumba kezd-
tem járni, kerestem a lehetőséget, hogy 
hogyan tudnék hatékonyabban tanul-
ni. Nagyapám, aki személyesen ismeri a 
szerzőt, hívta fel a figyelmemet a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszerre, mivel Ő is siker-
rel használta a tananyagot. 
– Mi a tanulás menete?
– Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. 
Otthon a saját tempójában tud tanul-

ni a tanuló, így maga osztja be az idejét. 
Nyelvtani szabályok mentén haladva be-
gyakorolja a beszédet és az írást is. A tan-
anyag minden nyelvi létformára hat, tehát 
megtanít írni, olvasni, beszélni és megér-
teni a gyors beszédet.
– Hogyan gyakorolja a beszédet egye-
dül?
– Úgynevezett beszéd-szimulációs mó-
don. A sok ezer kétnyelvű feladatot idő-
re is el kell végezni, olyan sebességgel, 
ahogy magyarul beszélünk. Ehhez min-
den segítséget megkap a tanuló, megfe-
lelő szókincset, érthető nyelvtani magya-
rázatokat, CD-ket a kiejtés elsajátításához.
– Hogyan tovább? 
– Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyel-
vek tanulását, és már az érettségi előtt 
szeretnék tíz nyelvvizsgával rendelkezni. 
– Kedves Zsófia, még sok további sikeres 
nyelvvizsgát kívánunk!

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos gimnazista be-
szél korosztályos rekordjáról és az ehhez vezető 
módszerről – a Kreatív Nyelvtanulásról!
– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt a 
rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? Hét középfokú 
nyelvvizsgájával ugyanis nyelvtanulásban a középis-
kolások egyéni bajnoka lett Magyarországon! Kérem, 
sorolja fel őket időrendi sorrendben! 

www.kreativnyelvtan.hu 
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, 

norvég, dán, eszperantó 
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók a XI. kerületben,

             a Fővárosi Művelődési Házban ( Fehérvári út 47.), 
  2012. április 17- én és 24-én, kedden, 17 és 19 óra között,
        Gazdagréten, a Közösségi Házban (Törökugrató u.9.)

           2012. április 19-én, csütörtökön, 17-19 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk az ingyenes könyvbemutatón. 

Addig is töltse le ajándékunkat: www.kreativnyelvtan.hu/ajandek
Info: Tóth László, 20-996-5533, info@kreativnyelvtan.hu

Húsvéti családi nap Újbudán

A húsvét közeledtével a Kelenföldiek Egyesülete és az Egészsé-
gért Egyesület szervezésében a lakosoknak már március 31-én 
lehetőségük nyílt az ünnepre hangolódni. A Nyugdíjas Pihenő-
kertben ingyenes programokkal fogadták az idelátogatókat. A 
gyerekeknek húsvéti tojásfestéssel, rajzversennyel és állatsi-
mogatással kedveskedtek a szervezők, míg a felnőttek ingyenes 
egészségügyi szűrésen vehettek részt.

A rendezvény fővédnöke Vécsei Éva lapunkon keresztül kíván 
az olvasóknak kellemes húsvéti ünnepeket!

Kerületünkben épülhet meg a magyar  
szellem műzeuma

A Rubik-kocka formáját idézi majd az az új 
múzeum, amelyet 1100 év kiemelkedő ma-
gyar szellemi teljesítményeinek bemutatására 
tervez megalapítani a kormány. Erről Orbán 
Viktor miniszterelnök március 30-án írt alá 
egy szándéknyilatkozatot Rubik Ernővel, a 
Rubik-kocka feltalálójával, aki részt vesz az 
új intézmény létrehozásában. A múzeum épí-
tése a tervek szerint 2014-ben kezdődne meg, 
várhatóan 2017-re készül el, és tervezett hely-
színe a Rákoczi híd budai hídfője.  

Az aláírást követő sajtótájékoztatón a miniszterelnök elmond-
ta, a Rubik-kocka a magyar szellem szimbólumának is tekint-
hető, a kormány pedig abban bízik, a világhírű találmányt idéző 
központ a 21. századi magyar újjászületés szimbóluma lesz. 

Bemutatták a Dél-Budai Katasztrófavédelem vezetőit

Az Újbudai Tűzőrség állomány-
gyűlésén Varga Ferenc tűzoltó 
ezredes, budapesti katasztrófa-
védelmi igazgató bemutatta a 
Dél-Budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetői állományát 
és a régi-új tűzoltóparancsno-
kot. Április 1-jétől Dél-Budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség néven új szervezet alakult, 
mely regionális szervezetként magába foglalja a XI., a XXI. 
és a XXII. kerületi parancsnokságokat. A kirendeltség vezetője  
Juhász Attila tűzoltó alezredes lett. 

Az Újbudai Tűzőrséget április 1-jétől a XI. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság váltja fel Menyhért Tamás tűzoltó őr-
nagy vezetésével.
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Fővárosi hírek

Rózsafüzér zarándoklat
Az Élő rózsafüzér zarándoklatot hazánkért, Budapestért és a 
Budapest körül élőkért 2012. május 12-én, szombaton tartjuk, 
amely kilenc egyidejű gyalogos zarándoklatból áll. Egy-egy 
szakasz körülbelül húsz kilométer hosszú. 
A zarándoklat kegyhelyeket, plébániatemplomokat, természeti 
és kulturális értékeket érint az alábbi útvonal szerint:
1. szakasz: 8.00 óra indulás Máriabesnyő–Kerepes, illetve Fót
2. szakasz: 7.30 óra indulás Csillaghegy–Fót 
3. szakasz: 7.30 óra indulás Csillaghegy–Máriaremete 
4. szakasz: 7.30 óra indulás Farkasrét–Máriaremete 
5. szakasz: 7.30 óra indulás Farkasrét–Nagytétény 
6. szakasz: 7.30 óra indulás Soroksár–Nagytétény 
7. szakasz: 7.30 óra indulás Soroksár–Pestszentlőrinc–Havan-
na lakótelep 
8. szakasz: 9.00 óra indulás Rákoskeresztúr–Pestszentlőrinc–
Havanna lakótelep 
9. szakasz: 9.00 óra indulás Rákoskeresztúr–Kerepes 
Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoz-
nak egymással, ahol este hálaadó szentmisét tartanak. 

Hosszú egyeztetések után Tarlós István, Budapest főpolgármes-
tere és a BKV-nak hitelező kilenc bank a fővárosi és az állami 
garanciavállalás alapján aláírta azt az úgynevezett „stand still” 
megállapodást, ami lehetővé teszi a megörökölt – jelenleg 63,1 
milliárd forintos – BKV-adósságállomány refinanszírozását. 
Ez gyakorlatilag a BKV megmenekülését jelenti. Tarlós István 
megegyezett Varga Mihállyal és Naszvadi György államtitkárral 
a BKV hosszú távú finanszírozásának várható főbb elemeiről is. 
A részletes megállapodások kidolgozása folyamatban van. Bu-
dapest városvezetése köszönetet mond a kormánynak az együtt-
működésért és a támogatásért, valamint a bankoknak segítőkész 
hozzáállásukért – áll a főváros kommunikációs igazgatójának 
közleményében.

Ez év októberére megújulhat a főváros két patinás fürdője. A Bu-
dapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 2011-ben írt ki pályázatot a 
Rudas és a Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rekonstrukciójára. A 
munkálatok során megszépül az épületek homlokzata, új szol-
gáltatásokat vezetnek be, és az üzemeltetés is gazdaságosab-
bá válik. A fürdős cég célja az európai örökség részét képező 

gyógyfürdőink szolgáltatásainak fejlesztése, melyen keresztül a 
főváros visszanyerheti fürdővárosi rangját. Budapest az éleződő 
versenyhelyzetre kíván reagálni a főváros gyógy- és egészségtu-
rizmusát, illetve a város arculatát meghatározó fürdők rekonst-
rukciójával. A már megkezdett renoválás teljes időtartama alatt a 
fürdők zavartalanul üzemelnek.

Hat héttel az előző zsiráfborjú születése után újabb hosszú-
nyakú bébi jött világra a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A 
168 centiméteres fejbúbmagassággal született zsiráfkislánynak a 
prágai állatkertből érkezett, ötéves Ingrid adott életet. Az anyaál-
latnak ez az első borja, ehhez mérten zavarban is van. A gondo-
zók kénytelenek voltak letakarni azt az ablakot, amin keresztül 
a közönség betekinthetne a „gyerekszobába”, különben az anya 
nem szoptatná rendesen a kicsit. Néhány nap múlva, amint az 
„apróság” megerősödik, a nagyközönség is láthatja majd. Az ál-
latkertben eddig – az április 3-án született állatot is beleszámolva 
– összesen 27 zsiráfborjú látta meg a napvilágot. Arra is volt már 
példa a Városligetben, mégpedig 1985-ben és 2002-ben, hogy 
egy naptári évben két zsiráf is világra jött.

Ünnep az újbudai zsidó közösségben
A kerületi zsidó közösség számára március 27-e az ünneplés 
napja volt, ugyanis a mára már szűkké vált Károli Gáspár téri 
Bét Sálom zsinagóga kibővült és megújult. Újbuda Önkor-
mányzata tizenötmillió forinttal támogatta a munkálatokat, 
és természetesen köszönet jár a Budapesti Zsidó Hitközség-
nek (BZSH), valamint a több mint félszáz magánszemélynek, 
aki anyagi támogatást biztosított.

Az újjáalakított épületben a modern építészeti megoldások mel-
lett a nagyon régi (Bocskai úti) és a régi Károli zsinagóga egyes 
elemeit is beépítették. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere 
az avatóünnepségen mondott köszöntőjében örömét fejezte ki, 
hogy támogatásával az Önkormányzat hozzájárult egy lüktető 
közösség működéséhez. Kiemelte, mindenhol olyan aktív szer-
vezőkre van szükség, mint Radnóti Zoltán, a zsinagóga rabbija.

Horváth József, a BZSH újbudai körzetelnöke felszólalásában 
elmondta, a budapesti zsidóság életében nyolcvan éve nem volt 
példa arra, hogy egy zsinagógai közösség kinője a rendelkezé-
sére álló teret. Ez a közösség gyarapodott létszámban és prog-
ramokban, döntött, megvalósított és eljutott a megnyitóig. Az 
elnök külön köszönetet mondott Újbuda Önkormányzatának.

Ilan Mor izraeli nagykövet elmondta, örömére szolgál, hogy 
egy gyarapodó közösség ünnepségére hívták meg. A nagykövet 
fontosnak tartotta hozzátenni, ez a közösség is jelentősen hoz-
zájárul Izrael és Magyarország, a zsidók és nem zsidók közti 
párbeszédhez. Mert ez a zsinagóga, mint mondta, nemcsak az 

imádkozás, hanem a kulturális kapcsolatok építésének is helye. 
A nagykövet a közelgő pészachi ünnepekre is sok boldogságot 
kívánt.

Kerületünkbe érkezett a „magyar Camino”
A Magyar Zarándokút Egyesület és a Magyar Zarándokút Ön-
kormányzati Társulás azzal a fő céllal alakult, hogy létrehozza a 
spanyolországi El Caminohoz hasonló, hálózati jelleggel folya-

matosan működő Magyar Zarándokutat. A csapat március 31-én 
Esztergomból indult útnak Rumi Imre egyesületi elnök vezetésé-
vel, és várhatóan 17 napnyi gyaloglás után megérkeznek Mária-
gyűdbe.

A zarándokokat Hoffmann Tamás polgármester és Nagyné Antal 
Anikó önkormányzati képviselő személyesen köszöntötte április 
2-án, tiszteletük jeléül pedig némi frissítővel és pogácsával fo-
gadták a résztvevőket. A zarándokokat a Szent Gellért téren talál-
ható Pálos Rend Fogadóközpontjában is fogadták.
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KÖZÉLETI FÓRUM
Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók 
küldték, az újság szerkesztőségének 
véleményével nem feltétlenül egyeznek.

Édesanyák visszatérése a munkába
A közelmúltban együttműködési megálla-
podás született az Újbuda Prizma Álláske-
reső Iroda és a Jól-lét Alapítvány között, 
melynek értelmében közösen tesznek erő-
feszítéseket, hogy a nők munkaerő-piaci 
helyzetén javítsanak.

A megállapodás létrejöttekor az alapít-
vány jóvoltából kisorsoltunk a jelentke-
zők közt két tréninget, mely speciálisan a 
munka világába visszatérni vágyó kisma-
máknak segít felkészülni a rájuk váró ne-

hézségek leküzdésében. Ily 
módon is megkönnyítve az 
eredményes álláskeresést.

Kereszténydemokrata po-
litikusként fontos számomra, 
hogy a családok érdekében az 
édesanyáknak lehetőségük legyen 
minél tovább otthon maradni gyermekük-
kel. Úgy gondolom, ez a legideálisabb 
mind a gyermeknek, mind a szülőknek, 
mind a társadalomnak. Fontos azonban az 
is, hogy a gyermek gondozására, nevelé-
sére áldozott évek után megkönnyítsük az 
édesanyák dolgát, ha újra dolgozni szeret-
nének, és segítsünk növelni versenyképes-
ségüket a munkaerőpiacon.

Bízom benne, hogy egyre több lehetősé-
ge lesz majd a jövőben a gyermekes anyu-
káknak, hogy családbarát munkahelyen, 
családbarát munkakörben tudjanak elhe-
lyezkedni. Biztos vagyok abban, hogy a 
most létre jött megállapodás ezt a célt is 
segíti majd.

Molnár László
KDNP-frakció

Van egy jó meg 
egy rossz hírünk
Hét hónapja volt már, hogy a Műegyetem 
rakparton tízezrek gyűltek össze a Zöld 
Pardon nevű szabadtéri szórakozóhely 
megmentésére. A bezárás körüli problé-
mák, a költözés okai, és persze a különbö-
ző álláspontok ismertek, egy időben talán 
túl sokat is foglalkozott vele az újbudai 
közélet. Április 20-án azonban újra nyit 
a szórakozóhely egy híddal délebbre, így 
minden megoldódni látszik. 

Jobb megfogalmazás az, hogy lesz egy 
hely, ahol a szórakozni vágyók jelképes 
összegért meghallgathatják a kedvenc ze-
nekaraikat, viszont a környéken élők és a 
kerület tisztaságáért, zajszintjéért aggó-
dók számára nem biztos, hogy megnyug-
tató fordulat a 800 méteres költözés. 

Az LMP álláspontja szerint, ahogy szük-
ség van közösségi terekre, parkokra és 
intézményekre, ugyanúgy szükség van 
találkozó- és szórakozóhelyekre is. Egy 
nagyváros már csak így működik, és az 
egymás mellett élés feltételeit közös fóru-
mokon kell megtalálni, nem látszatintéz-
kedésekkel elmaszatolni. A ZP továbbra 
is partner ebben, hiszen újra meghirdette 
„Újbudáért” programját, mely a kulturális 
élet színesítése mellett célként tűzte ki a 
közbiztonság javítását, a környékbeli köz-
területek tisztántartását és főleg a nyugal-
mat az itt élők számára.

Az ZP-t elköltöztető intézkedés azonban 
sokba került Újbudának, a szórakozóhely 
bevételeinek egy része a terület tulajdo-
nosát illeti meg a használatért cserébe. 
Az előző évben már 70 millió forint bevé-
telről beszélhettünk, ami az Önkormány-
zat gazdálkodását segítette. Ez az összeg 
idéntől az új terület tulajdonosát: 
egy magánbefektetőt fog gazda-
gítani…

LMP-frakció

A legszebb kerület legyen a legtisztább is!
A tavasz érkezése, a húsvét ünne-
pe minden évben a megújulás, 
megtisztulás lehetőségét hoz-
za el számunkra. Fontos, hogy 

kihasználjuk ezt az alkalmat, 
hogy rendet rakjunk gondolataink, 

emberi kapcsolataink között. Emellett 
nagyon fontos, hogy mi, újbudaiak párt-
állástól, világnézettől függetlenül képesek 
legyünk közösségként is megújulni.

Csatlakozva Hoffmann Tamás polgár-
mester úr felhívásához, szeretnénk felkér-
ni Újbuda polgárait, hogy segítségükkel, 
munkájukkal járuljanak hozzá a Tisztasá-

got Újbudán! program sikeréhez. A tava-
szi nagytakarítás legfontosabb célja kita-
karítani a köztereket, a járdákat, a házak 
előtti előkerteket.

Az akció részleteiről, valamint az egyes 
városrészeket érintő időpontokról a lap-
ban elhelyezett felhívásból tájékozódhat, 
de az ujbuda.hu oldalon is megtekintheti 
a felhívást. 

Együttes erővel tegyük a legszebb kerü-
letet – Újbudát – a legtisztább, legegészsé-
gesebb kerületté is egyben.

Fidesz-frakció

Politikai programok 
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Cím: Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.
Minden második kedden 16–18 óráig: ingyenes jogi tanácsadás. 
Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig: munkaügyi 
tanácsadás. Minden hétfőn 14–16 óráig: táplálkozási tanácsadás.
Április 12-én 18 órakor A. Tóth Sándor festőművész, bábművész 
emlékkiállítása. Megnyitja: prof. em. Fekete György a Magyar 
Művészeti Akadémia elnöke. Köszöntőt mond: dr. Hoffmann Ta-
más polgármester.
Április 20-án 17 órakor Újbuda-fórum. Témája: a Kulturális Vá-
rosközpont. Kérdésekre válaszolnak: dr. Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő, dr. Hoffmann Tamás polgármester, dr. Molnár 
László és Szabó András önkormányzati képviselők.
Április 26-án 18 órakor Legyen-e nyilvános az ügynöklista? cím-
mel közéleti est. Vendégünk: Fráter Olivér történész. Házigazda: 
Szarka Istvánné, az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom 
elnöke.
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 pénte-
kig 14–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével par-
lamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP-irodában.
Szellemi vitakör április 24-én 18 órától: Mi az ökológiai lábnyom? 
címmel. Merre tovább magyar vasút? Spaller Endre országgyűlési 
képviselő előadása április 25-én, 18 órától. Programjainkra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.
LMP-HÍREK
Az LMP-s önkormányzati képviselők tevékenységéről és az 
LMP dél-budai területi szervezetének programjairól részletesen 
tájékozódhat blogunkon http://delbudamaskepp.blog.hu és hon-
lapukon: http://delbuda.lehetmas.hu.
A JOBBIK PROGRAMJAI
Cím: Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig 8.30–16 óráig.
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-mail-
ben 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.
Május 7-én 18–19 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.
Május 2-án 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 17.00–18.30 
óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 
45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) 
önkormányzati képviselő
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 
204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Árpilis 17-én 15–17 óráig.

Önkormányzati képviselői iroda
(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 Köz. Ház. 
Második péntekén 17–18 óráig. 
Hétszínvirág Óvoda, 
Dayka G. utca 4., www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK) 
önkormányzati képviselő
Május 3-án 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. képviselő, 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) önk. képv.
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.
Április 18-án 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., félem. 3.
Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Április 26-án 17 órától. Villányi út 20/A
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) 
fővárosi önkormányzati képviselő
Május 14-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) önk. képv.
Minden hó 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 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) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 
Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

Képviselői fogadóórák

Ami a köztársasági elnök úr személye körül történik, megmutatja 
a rendszerváltásnak mondott esemény alkotta magyar közélet ösz-
szes szőnyeg alá söpört problémáját. Nem kívánunk Schmitt Pál 
személyével foglalkozni, inkább az ügy néhány általános, de he-
lyileg is érvényes tanulságára hívjuk föl a figyelmet.

Sajnos látható, hogy a Fidesznek nyolc év ellenzékiség sem volt 
elég arra, hogy felkészüljön a kormányváltásra, az arra legalkal-
masabbakat kérje föl a fontos pozíciók betöltésére. Azért nem si-
kerülhetett, mert sajnálatosan gyökereik ugyanabba a pártállami 
múltba nyúlnak vissza, amelyet lezártnak tekintenek, és amelyek 
egy elhazudott rendszerváltás eredményei. Teljesen nyilvánvaló 
volt, hogy az MSZMP, majd az MSZP (és az SZDSZ) minden, 
szerintük ellenzéki személyről adatokat gyűjtött, és azokat tárol-
ják, hogy adandó alkalommal felhasználják politikai ellenfeleik 
lejáratására. Vélhetően ez történt most is.

Az a magyarázat, mely szerint a korabeli feltételrendszer lehe-
tővé tette a tudományos munkák ismert módon való elkészítését 
sem igaz, de ha igaz is, mindenképp elfogadhatatlan. Ha ezt el-
fogadjuk, akkor e logika alapján föl kell menteni például Biszku 
Bélát is, mert a korabeli szabályok, törvények szerint az ő tettei is 
megfeleltek a kor erkölcsi elvárásainak. Ez nem más, mint a bűn 
viszonylagossá tétele. Annak megítélése ne attól függjön, hogy ki 
és mikor követte azt el, mert nincs egy társadalmi közmegegyezé-
sen alapuló erkölcsi mérce.

A Fidesz még mindig nem ismerte föl azt az egyszerű tényt, hogy 
a bűn, akkor is bűn, ha az ő káderük követi el, és nem felmentő 
körülmény, hogy akkor „szabad” volt megtenni azt, ami a polgári 
társadalmakban elítélendő. Ezért ne csodálkozzon a kormány azon, 
hogy erkölcsileg már sokadszorra megbukott. Ez is bizonyítja, hogy 
nem volt rendszerváltás, és ezért nem halad az elszámoltatás sem. 
Az ügynöklisták több év Fidesz-kormányzás után sem nyilvánosak, 
az erre irányuló kezdeményezéseket a kormánytöbbség sorra lesza-
vazza. Úgy néz ki, hogy a Fidesznek nincs sem szándéka, sem er-
kölcsi ereje ahhoz, hogy a beígért elszámoltatást végrehajtsa, 
mert pontosan tudják, az a saját köreiket is érintené. Amíg 
ezen nem tudnak felülemelkedni és a tényekkel szembe-
nézni, addig társadalmi szinten sem várható megtisztulás. 
Továbbra is marad a következmények nélküli ország, 
amelynek keserű levét itt, a kerületben is ihatjuk tovább...

Jobbik-frakció

Újbuda élen jár!
„…növeljük a szociális és jóléti támogatások kö-
rét… a szociális háló bővítésében a legnagyobb 
hangsúlyt a gyerekes családok, a nyugdíjasok 
és elesett embertársaink mindennapjainak meg-
könnyítésére kívánjuk helyezni.” Hoffmann Ta-
más, 2010. Szép tervek, szép szavak.

Mára azonban a feledés homályába vesztek. A kerületi Fidesz 
sorra szünteti meg, csökkenti, vagy nehezíti meg az idősek támo-
gatását. Az ígéretek ellenére ráadásul pont a legrászorultabbakat 
taszítják kilátástalan helyzetbe. Csökkentik a lakás-, gyógyszer- 
és karácsonyi támogatásban részesülők körét és összegét. Idős, 
beteg emberektől évi néhány ezer forintos segítséget vesznek el. 
Megnövelték a szociális térítési díjakat, a házi segítségnyújtás 
és ápolás díjait, valamint a szociális étkezés költségeit. Teszik 
ezt úgy, hogy néhány éve még alanyi jogon járó támogatásokat 
követeltek, majd a programban is bővítést ígértek.

A 2010-ben oly szívhez szólóan megemlített gyermekek sem 
maradnak ki: Újbudán mostantól térítési díjat kell fizetni a böl-
csődei ellátás után. Egy átlagfizetésből élő család mostantól 
közel 13 ezer forintot fizethet egy gyermek után. Nem erről 
volt szó! Több bölcsődei helyről, több támogatásról! Bár pon-
tosan tudták, ez lehetetlen, mégis megígérték. Ha már betar-
tani képtelenek, legalább ne rontsanak a helyzeten! Csökkenő 
támogatások, megszorítások az egyik oldalon – elmaradt fej-
lesztések, megtorpanó Újbuda a másik oldalon. A kettő együtt 
komoly probléma. Annak, aki elszenvedi, és annak, aki csinál-
ja egyaránt.

Teszik mindezt akkor, amikor évi több száz milliót felemész-
tő klientúrát építenek ki pártkatonákból a polgármesteri kabi-
netben, önkormányzati cégeknél. Vagy amikor egy laza dön-
téssel lemondanak több tízmilliós bérleti díjakról a szabadtéri 
szórakozóhelyek esetében, néhány lakossági panasz miatt, mi-
közben ezek töredékét spórolják meg a gyalázatos intézkedé-
seikkel.

Újbuda ismét élen jár. Csak most embertelenségből, dilettan-
tizmusból.

MSZP-frakció

Pálfordulás – a múlttal szembe kell nézni
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OKTATÁS

Csíki Kalandtúra
Leendő tanulókat toboroztak a hétvégén a gazdagréti Csíki-hegyek Utcai  
Általános Iskolában. Mint minden évben, idén is változatos programokon 
vehettek részt azok a gyermekek, akik szüleikkel eljöttek a Csíki Kalandtúra 
nevű rendezvényre.

A kicsik tapasztalatot szerezhettek kör-
nyezetvédelemből és számítástechniká-
ból, próbára tehették logikájukat, ango-
lozhattak, sportolhattak, zenélhettek. A 
kalandos napot egy sportbemutatóval 
nyitották, melyet az iskola tanulóinak 
vidám előadásai követtek. Az érdeklődő 
leendő elsősök bizonyítványt is kaptak, 
minden egyes foglalkozáson a tanárok 
értékelték teljesítményüket. Végül, a 
teljesen kitöltött lapot az iskola igazga-
tója érvényesítette aláírásával. Éhen pe-
dig senki sem maradt, a Falatkák nevű 
programon az általuk elkészített ételeket 
fogyaszthatták el, a desszert alapanyagát 
pedig egy csokoládé szökőkúttal biztosí-
tották a szervezők.

Sikerek az országos 
szónokversenyen
A Kossuth Szövetség és az Országos 
Széchenyi Kör az Apáczai Kiadó bu-
dapesti központjában 17. alkalommal 
rendezte meg hagyományos országos 
szónoklatversenyét. A résztvevőknek – 
hasonlóan a kerületi megmérettetéshez 
– egy kötelező és egy szabadon válasz-
tott szónoklatot kellett előadniuk. A 7-8. 
évfolyamosok vetélkedőjét két csoport-
ban bonyolították le. Újbuda versenyzői 
kiválóan szerepeltek. A hat résztvevő-
ből négyen kerültek a helyezettek közé. 
Csoportjában országos I. helyezett lett 
Nagy Zsombor, a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium tanulója, dr. Kemény 
Gáborné tanítványa. III. helyezést ért el 
Balogh Boglárka, V. lett a kerületi győz-
tes, Sipos Áron, mindketten a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola tanulói, Kissné 
Otta Katalin tanítványai. VI. lett Holl 
László Bálint, az Őrmezei Általános 
Iskola tanulója, akit Oszlányi Mária ta-
nárnő készített fel.
Gratulálunk a versenyzőknek és felké-
szítő tanáraiknak.

Újbuda Önkormányzata és az Újbudai Peda-
gógiai Intézet szervezésében a helyi óvodá-
sok, iskolások és pedagógusaik részvételével 
2012. április 20-án rendezzük meg kerületünk 
nagyszabású Föld napi rendezvényét.

Helyszínek: a Feneketlen-tó parkja, Újbuda 
Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, 
Bocskai István Általános Iskola, Gellért-hegy. 

Regisztráció 8.00 órától a Budai Parkszínpad 
előtti területen.

Megnyitó, közös reggeli torna 8.15 órától a 
Budai Parkszínpad előtti területen, Jókívánsá-
gok fája felállítása Zsombolyai út 5. szám előtt, 
óvodások díjkiosztója 9.15 órától a képviselő-
testületi ülésteremben. Egyéb Föld napi progra-
mok iskolásoknak, óvodásoknak 9.15 órától a 
fenti helyszíneken. A tájékozódási futóverseny 
9.30 órától a Gellért-hegyen lesz. A délelőtt fo-
lyamán szeretettel várjuk az érdeklődő újbudai 
anyukákat kisgyermekeikkel a Feneketlen-tó 
parkjába állatsimogató programunkra.

70 éves a Kelenvölgyi Általános Iskola
A több mint 110 éves múlttal rendelkező, Újbuda ékköveként is 
emlegetett Kelenvölgy történetéről lenne mit mesélni. De nem-
csak múltja, jelene is csodálatra méltó, hiszen az itt élők össze-
tartozása példaértékű lehet minden közösség számára. Az elemi 
iskolai oktatás 1909-ben kezdődött meg a térségben, első oktatá-
si intézménye 1911-ben jött létre, amelyet a Kecskeméti József 
utcai Kelenvölgyi Általános Iskola felépítése után elbontottak. 
Ez az „új” épület viszont azóta, vagyis 70 éve áll a gyerekek és 
persze szüleik szolgálatában.  

A jubileumi ünnepség idén hét napig tartott, és ezek mindegyike 
más témára épült. Volt, hogy a művészet, volt, hogy a sport, vagy 
éppen az ész került előtérbe, de igazából minden nap ugyanarról 
szólt: a teljesítményről, amelyet az intézmény az elmúlt évtize-
dek során nyújtott tanulói számára. Az ünnepi műsorra az egyko-
ri tanárok és igazgatók, valamint a kisdiákok is ellátogattak, akik 
zenés-táncos-verses produkcióval szórakoztatták a közönséget.

Az eseményt Hoffmann Tamás polgármester nyitotta meg, aki 
elmondta, ritkán lehet tapasztalni olyan fokú lokális összetarto-
zást az intézményekben, mint amilyet a Kelenvölgyi Általános 
Iskolában. Hozzá-
tette, nagyon fon-
tos, hogy az isko-
lák múltját ne csak 
az odajáró tanulók, 
hanem a kerület-
ben élő lakosok 
is megismerjék, 
hiszen ezek az em-
lékek kötik össze 
Újbudát egy nagy 
egésszé, egy igazi 
családdá.

Nyertes intézmények
Pályázaton nyert támogatást a Bethlen Gábor Általános Iskola, az Ádám Jenő Gya-
korló Iskola, a Keveháza Utcai Óvoda és a Palánták Óvoda. A pályázatot a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága írta ki „Re-
ferenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címmel.

A Bethlen a „Referenciaintézmény kiala-
kítása Újbudán, a Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Újreál Gimnáziumban” című pá-
lyázatával 6 000 000 Ft összegű, valamint a 
„Referenciaintézmény kialakítása Újbudán, a 
Keveházában” című pályázatával 4 000 000 
Ft összegű EU-támogatást nyert.

A Bethlen székhelyén az „Ökológiai te-
repgyakorlatok – Élményközpontú tanulás 
a szabad ég alatt” és az „Évfolyamfelelősök 
az Újreálban – az osztályfőnöki munka egy 
bevált alternatívája” című kapott támoga-
tást. A Keveháza utcai telephelyen a „Moz-
dulj rá!” – kreativitásverseny és a „Legyen 
tiéd a könyv” – olvasási verseny részesül 
támogatásban. 

Az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Ál-
talános Iskola a hálózati tudás terjesztését 
vállalta a közép-magyarországi régióban. A 
pedagógiai hivatást, a szakmai színvonalat, 
az oktatás ügyét szolgálva az elnyert ösz-
szeget – 6 000 000 Ft – az iskola tanulóinak 
tudásában, szakmai tanári továbbképzések-

ben, az intézmény eszközparkjában kíván-
ják kamatoztatni.

„Felkészülés a partnerközpontú műkö-
dés továbbfejlesztésére a Keveháza Utcai 
Óvodában” címmel nyújtott be pályázatot 
a Keveháza Utcai Óvoda, és 3 000 000 Ft-
ot nyert. A támogatást szakmai képzésekre, 
felkészítésekre, szakértői, tanácsadói támo-
gató szolgáltatások igénybevételére, tárgyi 
eszközök beszerzésére fordítják.

A Palánták Óvoda „Felkészülés a Palánták 
Óvodában folyó korszerű nevelési gyakor-
lat hatékony átadására” címmel pályázott, 
és 3 000 000 Ft-ot nyert. Az óvoda két már 
meglévő gyakorlattal támasztotta alá pályá-
zatát: „Életmódnapok Palánta módra” és 
„Pereg a dob, pereg – március 15-e korszerű 
megünneplése óvodás gyermekekkel”. A tá-
mogatást pedagógusok továbbképzésére és 
eszközbeszerzésre fordítják.

A „Referenciaintézmény” címmel – az 
anyagi támogatáson kívül elismertséghez is 
jutottak az intézmények.

Színes rendezvények
a Föld napján
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KULTÚRA
Hétköznapok
architektúrája
Az Újbuda Galériában megnyílt Ürmös 
Péter grafikusművész kiállítása. Március 
30-án elsőként Kupper András alpolgár-
mester köszöntötte a megjelent művészt 
és a vendégeket. Ürmös Péter főként kis-
grafikáival vált Európa-szerte elismert 
művésszé.  

– A mostani tárlat anyagain a hétköz-
napok architektúrája érhető tetten. A 
homlokzati konstrukciók legelső lapja 
a Via Roma 1., amely az Ajkai Grafikai 
Műhelyben készült. A mellette lévő Via 
Roma 3. között kereken tíz év telt el, és jól 
látható, a szigorú szerkesztésből hogyan 
megyünk át a festőiségbe, miként változik 
a formanyelv, és hogyan változom én is az 
idők folyamán – mesélte az Újbuda TV 
stábjának a grafikus. Az újbudai lakosok a 
művész alkotásait április 25-éig tekinthe-
tik meg az Újbuda Galériában.

Pályázati felhívás
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 
„ÚJBUDA-MECÉNÁS” MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATÁT
2012. évre Alkotói ösztöndíj, Egyszeri alkotói ösztöndíj, Pályakezdő ösztöndíj, 
valamint Cseh Tamás zenei ösztöndíj elnyerésére.
1. Az „Újbuda-Mecénás” Alkotói ösztöndíj 1–12 havi időtartamra adományozható. Az 
ösztöndíj havi összege: minimum bruttó 50 ezer forint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint.
2. Az „Újbuda-Mecénás” Egyszeri alkotói ösztöndíj meghatározott célú művészeti 
alkotómunkára adományozható. Az ösztöndíj összege minimum bruttó 400 ezer forint, de 
legfeljebb bruttó 600 ezer forint.
3. Az „Újbuda-Mecénás” Pályakezdő ösztöndíj annak adományozható, aki a pályázati 
kiírás közzétételekor a 35. életévét nem töltötte be. Az ösztöndíj 1–12 havi időtartamra 
adományozható. Az ösztöndíj havi összege minimum bruttó 40 ezer forint, de legfeljebb 
bruttó 60 ezer forint.
4. A Cseh Tamás zenei ösztöndíj 1–12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj 
havi összege: minimum bruttó 50 ezer forint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint. Célja a 
kerületben élő kortárs zenei tehetségek művészi fejlődésének, kibontakozásának, alkotó 
munkájának támogatása.
Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán 
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) és letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).
A pályázat beadásának határideje: 2012. április 27.
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Oktatási és Kulturális Osztályára (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4., tel: 3723-472) 
személyesen, a pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó napjáig munkaidőben 
lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető be.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. május 31. 

Budapest, 2012. március 26.
dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Nyílt napot tartottak a Budai Arborétumban
Trópusi és szubtrópusi növények színes kavalkádja fogadta a kerületi lakosokat 
a Budai Arborétum nyílt napján. A szervezők március 30-án 10 órától várták az 
érdeklődőket. A Corvinus Egyetem az elmúlt két évben a Közép-Magyarországi 
Operatív Programon belül több fejlesztést is megvalósított, az üvegház moderni-
zálása több mint 80 millió forintba került.

A rendezvényen Tillyné dr. Mándy Andrea, a 
Corvinus Egyetem Dísznövénytermesztési 
és Dendrológiai tanszékvezető-helyettese 
fogadta a látogatókat. – A mai eseményt 
többek között azért is rendeztük meg, hogy 
a kerület lakói is megtekinthessék üveg-
házunkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
ilyen szép számban jelentek meg az ér-
deklődők, mert ez azt jelenti, ez a növény-
ház nemcsak nekünk, de a lakosságnak is 
fontos. Két évvel ezelőtt egy igen komoly 
európai uniós pályázatot 
nyertünk, amelyből egyebek 
mellett a Budai Arborétum 
üvegházát is sikerült moder-
nizálnunk. Az itt található 
trópusi és szubtrópusi nö-
vényállomány elsősorban a 
hallgatók tanulását szolgálja, 
de igény szerint megnyitjuk 
a közönség számára is – nyi-
latkozta az Újbuda Média 
stábjának a tanszékvezető-
helyettes.

Az üvegház otthont ad a so-
kak számára is ismert színes 
levelű kalateaféléknek, ame-

lyek a párás, kiegyenlített klímában érzik 
magukat a legjobban. A pálmafajták közül 
a főnix-, a howea- és a halfarokpálmát 
csodálhatják meg a látogatók. Az üvegház 
új büszkesége a szukkulensgyűjtemény, 
melyben különböző pozsgás növények 
élnek egymás mellett. A növényházat 
a broméliák és az orchideák kavalkád-
ja színesíti, de a ritkaságnak számító 
bougainvilleákat is megtekinthetik a láto-
gatók.

www.hetivalasz.hu

XXXVI. Bárdos Lajos Zenei Hetek
2012. április 21., szombat 18 óra

A XXXVI. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK BUDAPESTI 
NYITÓ HANGVERSENYE I.

Helyszín: Budai Szent Margit Gimnázium 
kápolnája(XI., Villányi út 5–7. II. em.)

Bárdos köszöntő című versét elmondja Miskolczi Ottó 
színművész

Közreműködnek:
– Bárdos Lajos Kamarakórus, vezényel: Kempelen Tünde
– Aula Kamarakórus, vezényel: Németh Sándor
– Vox Voluptatis Kórus, vezényel: Ráduly Ildikó és Ta-
kács László
– Óbudai Kamaraegyüttes, vezényel: Erdős Ákos
– Nagy István Ifjúsági Kamarakórus (Marosvásárhely), 
vezényel: Kovács András
– Összkar: Bárdos Lajos (Márkus Miklós): Tábortűznél

Április 22-én, vasárnap 17 óra
A XXXVI. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK BUDAPESTI 

NYITÓ HANGVERSENYE II
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium díszterme
(XI.,Villányi út 27.)

Közreműködnek:
– Nap-Éj Kórusegyesület, Musica Equinoctis Kórusa, 
vezényel: Phersy Krisztina
– Tiszaújvárosi Református Kórus, vezényel: Bírtalan 
Judit
– Amadeus Kórus, vezényel: Réger Mónika
– Budaörsi Pro Musica Kórus, vezényel: Krasznai Gáspár
– Országos Széchényi Könyvtár Énekkara, vezényel: 
Eckhardt Mária és Gupcsó Ágnes
– Összkar: Bárdos Lajos (Márkus Miklós): Tábortűznél
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Középpontban az olimpiai mozgalom és az élsport
A Magyar Olimpiai Akadémia az ország különböző városait járja olimpiai rendezvényeivel. Budapesten minden évben egy 
kerületet tisztelnek meg, idén azért választották Újbudát az 59. Olimpiai Vándorgyűlés helyszínéül, mert immár harminckét 
olimpikonnal büszkélkedhetünk.

Vad Dezső, a MOA Tanács tagja köszöntötte a megjelent olimpi-
konokat, majd Párdányi Miklós, a Szent Imre Gimnázium igaz-
gatója sorakoztatta fel a gimnázium 100 évre visszamenő sport-
nevelési törekvéseit és eredményeit. Győr Béla – szintén a MOA 
Tanács tagja – az elhunyt olimpikonokra emlékezett, 
Kiss Mihály igazgató pedig az Újbudai Grosics Gyula 
Sport Általános Iskolában folyó olimpiai nevelésről 
tartott előadást.

Pécsi Gábor szakmai tanácsadóval Németh Ferenc 
olimpiai bajnok és Maracskó Tibor olimpikon be-
szélgetett a magyar öttusasport sikereiről. Az ötnapos 
öttusa és mára már egynapossá alakult öttusa előnyei-
ről, illetve hátrányairól is szó esett, de végül mindenki 
egyetértett abban, hogy mindegyik forma a maga ko-
rának körülményeihez képest a lehető legjobb sportág.

– Újbuda Önkormányzata két terület erősítését hatá-
rozta el a ciklus kezdetén: az élsport támogatása mel-
lett kiemelt figyelmet fordít a tömeg-, a gyermek- és 
diáksport fejlesztésére, valamint a 60+ programján 
belül az aktív időskor feltételeinek megteremtésére. A 
sportfinanszírozás teljes megújítása mellett számos új 

kezdeményezés indult el az elmúlt időszakban. A közeljövőben ki-
fejezetten óvodásoknak készülő futballpályát avatunk fel, a futás, 
kocogás hívei pedig új futópályát vehetnek birtokukba – mondta 
Hoffmann Tamás polgármester.

Továbbra is a kerület 
lakóinak szolgálatában
Amint arról már korábban beszámoltunk, Újbuda Önkor-
mányzatának képviselő-testülete február 23-án úgy dön-
tött, a költségtakarékos működés érdekében a Nyéki Imre 
Uszodát mint önálló költségvetési szervet megszüntetik, 
és az általa működtetett vagyont az Újbuda Sportjáért Kft. 
kezelésébe adják. Az uszodával kapcsolatos változásokról 
Kocsis Sándort, az Újbuda Sportjáért Kft. ügyvezetőjét kér-
deztük.

Milyen célokat fogalmaztak meg az átszervezés kapcsán?
A Nyéki Imre Uszoda az újbudai lakosság számára jelen-

tős értéket képvisel. Népszerű intézmény, ráadásul az iskolai 
úszásoktatásnak is a Nyéki ad helyet. Ennek megfelelően az 
a célunk, hogy az uszoda folyamatosan fejlődve, gazdagodva, 
egyre jobb minőségű szolgáltatásokkal várja az úszni, illetve 
sportolni vágyókat.
Melyek lesznek az első lépések?

Hosszú távú folyamatról van szó, amely a gazdaságos tény-
kedés kialakításával kezdődik. Az ésszerűbb működés meg-
szervezése mellett az intézmény az átszervezéssel lényegesebb 
jobb esélyekkel indulhat különböző pályázati forrásokért. Ezek 
lehetőséget biztosítanak olyan beruházásokra, amelyek ener-
giatakarékosabb, olcsóbb fenntartást eredményeznek.
Mikorra várható az átépítés kezdete?

Erre még korai lenne pontos választ adni. Annyi biztos, hogy 
az építkezéssel járó feladatokat úgy időzítjük, illetve szervez-
zük, hogy a lehető legkisebb gondot okozza a vendégeknek és 
az úszni tanuló diákoknak.
Újbuda Önkormányzatának tájékoztatása szerint az uszoda 
a jövőben a vízilabdasport számára is nyitva áll. Mennyiben 
érinti ez a lakosságot, az intézmény jelenlegi vendégkörét?

A vízilabda, azaz a versenyport számára az üzemidő növelésé-
vel teremtünk lehetőséget, így azokat, akik a mai nyitva tartás 
szerint használják az uszodát, ez nem fogja zavarni. Természe-
tesen a létesítmény legfontosabb közönsége továbbra is Újbuda 
lakossága lesz. A medence tökéletesen megfelel a sportcélú al-
kalmazás feltételeinek, így átépítést, fejlesztést nem igényel. A 
lelátót ugyanakkor szeretnénk fejleszteni, hogy ne csak a spor-
tolók, de a szurkolók is minőségi környezetben látogathassák 
az uszodát. Összességében szebb, gazdaságosabb, a lehetősége-
it jobban kihasználó intézmény kialakításán dolgozunk.

Pamutvászon, 2 részes ágyneműgarnitúra
140*190, 50*70

8.738 Ft helyett 5.091 Ft
- 42 %

Hímzett taft több színben
175 cm: 5.852 Ft helyett 

2.390 Ft         - 59 %

295 cm: 6.523 Ft helyett 
2.590 Ft           - 60 %

Fürdőszoba szett
2 részes

60*100, 50*60
6.695 Ft helyett 2.967 Ft

- 55 %

Gyógyír Családi Egészségnap
2012. május 12-én, szombaton 9 órától 14 óráig
Gyógyír Családi Egészségnap 
a Budapest XI., Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben
A belépés díjtalan, a 
szolgáltatások ingyen 
vehetők igénybe!



APRÓHIRDETÉS

LAKÁS, INGATLAN

XI. KER., Villányi út 50. szám alatti alagsori he-
lyiség csendes tevékenységre, hosszú távra kiadó. 
Víz, villany, gáz, mosdó van a helyiségben. Ér-
deklődni: Nagy László: +36/30/312-9886, e-mail: 
kpest42@freemail.hu
ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK! 2–3 generációs 
XI–XXII. határán lévő, 160 nm-es házamat ki-
sebb lakásra (-okra) cserélném értékegyeztetés-
sel (panel kizárva) vagy eladnám. 22-64-539, 
+36/20/333-1477.
ELADÓ 1,5–2 szobás, gázfűtéses lakást kere-
sek, csendesebb helyen, közvetítők kíméljenek. 
06/30/989-9532.

BÉRLEMÉNy

KIADÓ helyiségek: irodának, műhelynek, raktár-
nak. 06/20/540-3664.

GARÁZS

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

OKTATÁS

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóz-
tatást vállal. 06/30/479-7247.
MATEMATIKAOKTATÁS középiskolásoknak 
és középiskolába készülő nyolcadikosoknak gya-
korlott szaktanártól: +36/30/633-1390.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára felké-
szít, korrepetál a körtérnél. 3862-382, 06/20/546-
8963.
AIKIDO – japán harcművészeti oktatás gyerekek-
nek 6 éves, felnőtteknek 13 éves kortól Budaörsön. 
Várjuk érdeklődők jelentkezését! +36/20/916-
6568 / www.aikidojo.hu

  
VÍZ, GÁZ, VILLANy, FűTÉS

VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ mi-
nősített! 246-9021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! XI. kerületi 
gyorsszolgálat. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, 
víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. 402-4330, 
06/20/491-5089.
GÁZ-, VÍZ-, központi-fűtésszerelés. 06/30/944-6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása garan-
ciával. Balázs János épületgépész technikus. 362-
4050, 06/20/917-0697.
VILLANY- és bojlerszerelés. 310-4018, 
06/20/915-2678.
VILLANY-VÍZ SZERELÉS hétvégén is. Elekt-
romos cserépkályhák, hőtárolós kályhák javítása. 
www.villjozef.hu T.: 06/70/235-6644.

FÉG gázkészülékszerviz és villanybojler 
vízkőtelenítés. Tel.: 359-50-33 vagy 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELŐ 11 k. Pálfi Zoltán. 
06/30/947-6036, villanyszerelo11.5mp.eu

LAKÁSSZERVIZ  
ÜVEGEZÉS háznál is, biztosításra is. 310-4116, 
06/30/281-1457.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen. 202-2505, 
06/30/251-3800.
SZOBAFESTÉS, parkettaburkolás. 06/30/232-8732.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingat-
lanokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső fa-
munkák. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
LAPOS TETŐK szigetelése: 06/20/471-1870.
ALPINISTAMUNKÁK: 06/20/471-1870.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával. 
06/20/542-3529.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, telepítés. 
Ingyenes kiszállással! 06/30/857-2653.

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 ügyintézés-
sel, precíz munkavégzéssel, ingyenes kartondobo-
zokkal! 10% hétvégi kedvezmény. T.: 06/70/214-
4235, 280-2542.
KERTGONDOZÁS, háztakarítás, fakivágás lélek-
kel, nyugdíjasnak kedvezménnyel. +36/30/418-6663.
TETŐSZIGETELÉS referenciákkal 4 Pillér Kft. 
405-4603, 06/30/931-5495.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, sző-
lőmetszést, permetezést vállalok, vidéken is. 
06/30/682-4431.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, 
víz- és villanyszerelést, kisebb javításokat is válla-
lok. 06/30/975-0053, 226-2527.
REDŐNYSZERELÉS, -javítás, gurtnicsere. 
06/20/321-0601.
ENERGIATANÚSÍTVÁNY készítését vállalja 
okl. építőmérnök. 06/20/938-0891.
GURTNICSERE, redőnyjavítás, -szerelés. 
06/70/389-1679.
REDŐNYŐSMUNKÁK: 06/20/219-3061.
REDŐNY, reluxa gyártás-javítás. 370-4932.
PARKETTÁZÁST vállalok. 06/30/742-3019.
CSEMPÉZÉS, padlóburkolás. 06/70/541-9022.
VÁLLALOM társasházak képviseletét és közös 
képviselői feladatok teljes körű ellátását! Hívjon 
vagy írjon! 06/20/804-6289, www.surim.hu 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 
285-2882, 06/30/878-8977.

PEDIKŰR, manikűr, műköröm az Andor utcában. 
Tel.: 203-5715, 06/70/771-2585.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, kisebb 
munka is. 06/20/967-2221.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, ter-
mőföld, zöldhulladék. 06/20/4646-233.
BÁDOG, pala, cserép tetőszigetelés javítása 1986 
óta budai kisiparos. 249-2664, 06/20/944-9015. 
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás, megbízható mérnök. 
06/30/863-7680.
GUMICSERE 890 Ft-tól. Ingyenes táro-
lás. Törökbálint, Toldi u. 1., CORA-tól 2 perc. 
06/30/9515-697.

GyÓGyÁSZAT

MASSZÁZS, csontkovácsolás akár otthonában, 
munkahelyén is. Schmidt Péter: 06/30/829-2925, 
www.gyogymasszazs.com

ÁLLÁS

XI. KERÜLETI ingatlaniroda munkatársakat 
keres. Ingyenes képzést biztosítunk. Akár 70%-os 
jutalék! nagykekseg@t-online.hu
FÜGGETLEN pénzügyi cég keres banki, egyéb ér-
tékesítésben jártas pénzügyi tervezési tanácsadókat. 
Önéletrajzokat kérjük karasz.maria@gmail.com

GONDOZÁS

SZAKKÉPZETT, nyugdíjas gondozónő gyer-
mekfelügyeletet vállal. 06/20/207-0449.
IDŐSGONDOZÁS, Szent Anna Otthonápolási 
Szolgálat. 06/30/238-9003.

TÁRSKERESÉS

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

KÖNyVEK

ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és mérnök könyvha-
gyatékát 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 el-
szállítom, nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

VEGyES

TÁRSASHÁZAK figyelem! Ha gondoskodó és 
korrekt közös képviselőt szeretnének, keressenek 
engem. Tel.: 06/30/9821-939.
PROFI takarítógép, többfunkciós olcsón eladó. 
06/30/647-7377.

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

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!

Ez az Ön hirdeté-
sének helye!
Információ: 
06-30/619-3323

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

APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL

Pamutvászon, 2 részes ágyneműgarnitúra
140*190, 50*70

8.738 Ft helyett 5.091 Ft
- 42 %

Hímzett taft több színben
175 cm: 5.852 Ft helyett 

2.390 Ft         - 59 %

295 cm: 6.523 Ft helyett 
2.590 Ft           - 60 %

Fürdőszoba szett
2 részes

60*100, 50*60
6.695 Ft helyett 2.967 Ft

- 55 %
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További információért keresse az Újbuda 60+ 
Programközpontot (Zsombolyai utca 6., TIT épülete, 
nyitva tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 3724-636) 
REJTVÉNYFEJTŐ KLUB
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő klub következő foglalkozása 
2012. április 10-én 15.30 órakor kezdődik a 60+ 
Programközpontban. 
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és 
logikai rejtvények megoldásának trükkjeit és sok egyéb 
érdekességekhez kapnak hasznos szakmai útmutatásokat 
a résztvevők. Lehetőség nyílik közös és egyéni gyakorlásra 
a feladványok megfejtéséhez, ezenfelül rejtvények 
elkészítésében is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
MERIDIÁNTORNA 
Várjuk azon kedves szenior polgárainkat, akik kedvet éreznek 
egy egyszerű, nagyon egészséges tornához és még nem 
ismerik a meridiántornát! A könnyen elsajátítható gyakorlatok 
a szervezet energiacsatornáin keresztül harmonizálják és 
gyógyítják az egész testet, és azonnal javítják a közérzetet! 
Foglalkozások: minden hétfőn 11.00 órakor az Újbuda 
60+ Programközpontban. 

A KÖLTÉSZET NAPJA – Emlékezés József Attilára és Márai 
Sándorra
Ünnepeljük együtt a költészet rangját, a költészet 
napján 2012. április 11-én 15 órától az Újbuda 60+ 
Programközpontban. József Attila verseit és Márai Sándor 
műveit kiváló előadók tolmácsolják.
GYALOGLÓKLUB Monspart Saroltával – hatvan felett is 
aktívan!
Április 10-én (találkozóhely: Újbuda 60+ Programközpont) 
és 12-én (találkozóhely: Gazdagréti Köz. Ház, Törökugrató 
u. 9.) 14 órai kezdettel.
A gyaloglás a legegyszerűbb és egyik legegészségesebb 
testedzési forma, főleg ha közösségben tehetjük! A program 
szakmai mentora Monspart Sarolta – az egészséges életmód 
karizmatikus szakértője –, aki nemcsak a helyszínen segíti 
a mozogni vágyókat, de később előadásokat is tart az 
egészséges életmódról.
FOTÓKIÁLLÍTÁS a Tarka Színpad művészeinek olaszországi 
vendégszerepléséről. 
A tárlat megnyitója április 17-én 17.30-kor kezdődik 
az Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos u. 8.), melyre a 

szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak! A kiállítás 
megtekinthető minden hétköznap 10–18 óráig.
BŰNMEGELŐZÉSI KLUB – a lopások és ingatlancsalások 
megelőzésének praktikái
2012. április 25-én 14 órakor a 60+ Programközpontban 
egy térfigyelő kamerával rögzített valódi bűncselekmény 
kielemzésével, valamint praktikus tanácsokkal és 
információkkal várják a rendőrség szakemberei mindazokat, 
akik szeretnének többet tenni saját maguk és értékeik 
biztonságáért.
„FÖLD NAPI” Sas-hegyi túra
A lezárt, természeti kincsekben gazdag Sas-hegyet 2012. 
április 19-én kifejezetten Újbuda lakosainak nyitják meg! 
A túrán kizárólag csoportosan, szakképzett vezetővel lehet 
részt venni, ezért kérjük, hogy részvételi szándékukat 
2012. április 16-án 12.00 óráig jelezni szíveskedjenek 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Telefonszám: 3723-482, 3723-483
E-mail: szonyi.ildiko@ujbuda.hu, 
gabonyi.erika@ujbuda.hu
 

Ízelítő az ÚJBUDA 60+ PROGRAMJAIBÓL
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Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános, 
kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:

Megnevezés Hrsz. Terület 
(m2) Övezet

Madárhegy 1680/3 1604 L6-M XI/1
Madárhegy 1682/1 1232 L6-M XI/1
Madárhegy 1682/2 1249 L6-M XI/1
Madárhegy 1682/3 1181 L6-M XI/1
Madárhegy 1682/4 1122 L6-M XI/1

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. április 12. 
(csütörtök) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban az eredeti 
példány megjelölésével „Pályázat a Madárhegy … hrsz.-ú ingatlanra” 
megjelöléssel a Budapest Főváros XI. Ker. Újbuda Önkormányzata 
Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 
Budapest, Bocskai út 39–41.) címére, személyesen a Budapest, XI. ker., 
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
polgármester

Pályázati felhívás
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

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 
polgármester

Közterület-felügyelet
„A közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet 
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1115 Budapest, Fraknó utca 32/B
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: közterületen, egyenruhában, 
gyalogos őr-járőr szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban 
meghatározott hatósági ellenőrzés végzése, esetenként rendészeti feladatok ellátása 
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vagy azzal egyenértékű szakképesítés, 
közigazgatási alapvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: idegen nyelv ismerete, kerékbilincs 
ügyintézésében szerzett tapasztalat, gépjárművezetői engedély
A pályázatról bővebben az ujbuda.hu honlapon tájékozódhat.

Pénzügyi intéző
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője 
pénzügyi ügyintézőt keres
A jelentkezéseket:
– Írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével).
– Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez 
címezve a Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani dupla zárt borítékban a külső borítékot 
címezve, feltüntetve a „Pénzügyi ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. április 12.
Pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 27.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2012. május 01.
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál 3811-344) 
telefonon.
A pályázatról bővebben az ujbuda.hu honlapon tájékozódhat.
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KREATÍV

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.
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Pilinszky János: Harmadnapon
c. költeményéből idézzük a befejező sorokat
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (N, A, Y, H, L). 13. Egy Baranya 
megyei község lakója. 14. Régi tömegmérték. 15. Állatot levadászik. 
16. Félmajom. 17. Kabarészerző (Károly). 18. Helyére zötyögtet. 19. 
Lokális részlet! 20. Kettőzve: vizek városa. 21. Tolvajnyelv. 23. A 
közelebbit. 24. Szaglóérzék. 27. Móricz Zsigmond murija. 29.Teve 
egynemű betűi. 30. Költőien harcol. 32. Férfinév. 33. Az R-GO front-
embere (Róbert). 35. Ima befejezése. 37. Évszak. 39. Cseh űrhajós 
(Vladimir). 41. Szerb. 42. Nagyszülő nagyapja. 46. Legendás gót ki-
rály. 49. Rövid női név. 50. Beültet. 53. A szabadban. 55. A tetejére. 
56. Rajk László. 57. Kulccsal működik. 58. Nézőtér része. 60. Közé-
pen lever! 62. Késő, angolul (LATE). 64. Csekély értékű római réz-
pénz. 65. Idegen hónaprövidítés. 67. Aratószerszám. 69. Időtlen. 70. 
Történelmi éra. 72. Pakisztán nyelve. 73. Dűnetenger, arabul (ERG). 
74. Terítő.
Függőleges: 1. Strandépítmény. 2. Forma. 3. Kupac. 4. Mászik pá-
ratlan betűi. 5. Névelő. 6. Robbanószer. 7. Álomba ringat. 8. Francia 
főúr. 9. Cégforma, röv. 10. Kel betűi keverve. 11. Írország ír neve. 12. 
Labdarúgó, edző (Róbert). 18. Részeg ember hangja lehet. 20. Kami-
onjelzés. 22. Szalmafonat. 25. Muzsika. 26. Szándék. 28. Igevégző-

12-04-11
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



1. Melyik mesedarab szereplője utazik vadludakkal?
a) Tom Sawyer b) Nils Holgersson c) Rigócsőr király

2. Bodrogi Gyula melyik darabban rendezte volt feleségét, 
Voith Ági színésznőt?
a) A Bermuda-háromszög botrány című vígjátékban b) A 
Hippolyt, a lakáj című vígjátékban c) A templom egere című 
vígjátékban

3. A Barátok közt Szentmihályi Zsófiáját alakító Kiss Ramóna 
melyik darabban látható a Karinthy Színházban?
a) Szegény Dániel  b) Te furcsa katona! c) Szent Péter esernyője

4. Melyik operettet állítják színpadra a Te furcsa katona! 
Hungária Színházában 1944. szilveszterén?
a) A győztesek bevonulása  b) Az égbolt királyai c) Tavaszi 
nyitány

5. Mire tanítja a Hippolyt, a lakáj Nagy András szerelmét, 
Terkát?
a) autóvezetésre b) úszásra c) biciklizésre

6. Melyik kávéházba található a Karinthy Színház törzsasztala?
a) Centrál Kávéház b) New York Kávéház c) Hadik Kávéház

7. Mi a célja a Büszkeség és balítélet Mr. Bennetjének?
a) Hogy eladja a birtokát b) Hogy férjhez adja öt lányát 
c) Hogy megtanuljon lovagolni

8. Hová rejtik a Szent Péter esernyője című vígjátékban 
Wibra György örökségét?
a) Az esernyő nyelébe b) A templom falába c) Münzné padlására 

9. Hányszor ugrasztják ki az éjszaka közepén ágyából Ker-
tész Pétert, A templom egere című vígjáték Schünztl-jét ?
a) ötször  b) hatszor c) háromszor

10. Milyen bűncselekmény történik a Szegény Dániel című 
krimiben?
a) Gyilkosság b) Bankrablás c) Emberrablás

11. Kihez megy feleségül A templom egere című vígjáték 
Nagy Zsuzsija?
a) A bankvezér fiához, Ulrich Ferihez b) Ulrich Tamás bankel-
nökhöz c) Schünztl könyvelőhöz

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

Játsszon velünk és nyerjen értékes ajándékcsoma-
got a Tamás Bátya Kunyhója Piacától!
Kérdésünk: Melyik hagyma kell ki először tavasszal? 
a, Medvehagyma b, Újhagyma
Megfejtéseiket a media@ujbuda.hu e-mail címre vár-
juk április 19-éig!

Hungaricum-totó

dés. 31. Mutatószó. 33. Becézett női név. 34. Óír írás. 36. Magasba 
tart. 38. Erődítmény. 40. Kertben dolgozó. 43. Női név. 44. Két ösz-
szetartozó darab. 45. Az idézet második sora (E, R, I, R). 47. Ókori 
hangszer. 48. Üzlet utcai része. 51. Cérnaszálat eldolgozik. 52. Eresz-
szélek! 54. Néma önözés! 58. Hibbant. 59. Komárom-Esztergom me-
gyei bányászközség. 61. Föld, németül. 63. Matematikai fogalom. 66. 
… fan tutte (Mozart). 68. Latin világosság. 70. Időmérő szerkezet. 71. 
Körzet belseje! 73. Klasszikus kötőszó. 75. Bizmut vegyjele.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 45. Beküldési határidő: a megje-
lenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13. A 6. 
szám rejtvényének megfejtése: „Ne alkalmazkodj a világhoz, mert 
bizton elveszel benne”. Nyertese: Oláh Dezsőné, 1112 Bp., Töhötöm 
u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíki-
hegyek u. 13.) vehető át.



Ami a hírek hátterében van
Az Álláspontok, az Újbuda TV elemző, véleményműsora, amely 
szerdánként 18.30-kor várja a képernyő elé a politika iránt érdek-
lődő nézőket. A műsor szerkesztő-műsorvezetője, Veres László 
és állandó vendége, Csúri Ákos publicista hétről hétre igyekez-
nek az előző adás óta eltelt időszak bel- és külpolitikai esemé-
nyeit elemezni, valamint a hírek hátterét megvilágítani.

Lapunk munkatársának kérdésére Csúri Ákos elmondta: – 
Azért szeretem a műsort, mert nincsenek tabuk. Így a kerület, a 
főváros, az ország, a világ híreiről mindenféle megkötés nélkül 
fejthetem ki az álláspontom, akár beszélgetés, akár disputa, vita 
formájában. 

Programajánló

Április 12–14.
V. Internetvers Fesztivál
Fővárosi Művelődési Ház (Fehérvári út 47.)

Verses, zenés előadások a Költészet Napja 
jegyében.

Április 13. 15.00
Jancsó Adrienne Vers- és Prózamondó Verseny

Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.)

Április 13. 19.00
Dresch Mihály és Lukács Miklós koncertje

Moha Kávéház és Kultúrtér (Bartók Béla út 11–13.)

Április 14. 10.00
Cica Örökbefogadó Nap
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató utca 9.)

Április 19. 20.00
Tünet Együttes: Szeánsz
MU Színház (Kőrösy József u. 17.)

Április 20. 17.00
Vízipók-csodapók: Eltáncolt üzenetek
FSZEK Kelenföldi Könyvtár (Etele út 55.)
Mesevonat – diavetítés óvodásoknak és kisiskolásoknak

Április 21-22.
Gyógyító makrobiotika
Makrobiotika Intézet (Bartók B. út 134. fszt.)

Április 21. 17.00
A lélek hangjai
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)
Verses est Makhajda Judit versei alapján

Április 21. 18.00
A XXXVI. Bárdos Lajos zenei hetek budapesti nyitó 
hangversenye
Budai Szent Margit Gimnázium kápolnája (Villányi út 
5–7.)

Április 21. 19.00
Heltai Jenő: A nagy nő
Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.)
A Tarka Színpad előadása
Rendező: Köllő Miklós

Április 26. 17.00
Kapitány Ágnes: Magyarság szimbólumok
BME, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
(Budafoki út 4–6. Könyvtárépület fszt. 2.)

A hazai az érték
Mindannyian szeretünk friss zöldséget és gyümölcsöt vásárolni, 
azonban manapság egyre kevesebb a hazai vidéki kistermelőtől 
származó magyar áru. Verebélyi Tamás, a Tamás Bátya Kunyhó-
ja piac vezetője szerint a magyar kistermelők nem tudnak ver-
senyezni a multik nyújtotta gyorsasággal, kapacitással. Arra is 
kitért, hogy egy hazai kistermelőnek télen a drága magyar gázzal 
kell kifűtenie a fóliasátrat, továbbá olyan járulékos költségeket, 
adókat kell megfizetnie, amelyek egyes országokban jóval ked-
vezőbbek. Így fordulhat elő az, hogy a spanyol paradicsom még 
szállítással együtt is olcsóbban beszerezhető országunkban, mint 
a magyar termék. A Haszonkulcs áprilisi adásából azt is megtud-
hattuk, hogy sok esetben a külföldi túltermelés révén képesek 
lenyomni az itthoni árakat, így hosszú távon tönkre téve a hazai 
vállalkozásokat.


