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Hűtlen kezelés
Molnár Gyula korábbi polgármester 
felelőssége is felmerülhet a Senior Apart-
manházzal kapcsolatos szerződések 
ügyében. A rendőrség nyomoz. 2 12

40 éves fúvószenekar
A Weiner Leó zeneiskola évfordulója alkal-
mából kiállítás nyílt négy évtized sikerei-
ből, emlékeiből.

Gyereknap a Bikáson
Május 27-én egész nap és este koncertek, 
játékos programok és versenyek lesznek a 
Bikás dombon.

SIKERSZTORI

Együttműködés a fogyatékosokért 
A fogyatékos emberek egyenlő esélyének biztosítása érdekében Újbuda Önkormányzata hatékonyan kíván felkészülni az aka-
dálymentesítési feladatok elvégzésére. Ezért együttműködési keretmegállapodást írtak alá a Fogyatékos Személyek Esélyegyen-
lőségéért Közalapítvánnyal (FSZK). 

Az együttműködés első lépéseként az Önkormányzat szakemberei 2011 
novemberében az FSZK épületében részt vettek egy konzultációs dél-
előttön, amely során a teljes körű, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítá-
sához szükséges tudásanyagból hallgattak előadást, valamint eszközbe-
mutatón vettek részt. Az előadásokon szó volt a mozgás-, a látás- és a 
hallássérült, a siketvak, az autista, a súlyosan, halmozottan sérült, vala-
mint az értelmi sérült személyek szükségleteiről, illetve a nekik nyújtha-
tó segítségnyújtásról ügyeik intézése során. 

A közszolgáltatások igénybevételekor a fogyatékos emberek más-más 
szempontból akadályozottak. Éppen ezért törvényi kötelezettség, hogy 
számukra mindez, eltérő szükségleteik alapján legyen elérhető. A kon-
zultáció sikerének köszönhetően 2012. május 3-án Hoffmann Tamás, 

Újbuda polgármestere és Tóth Egon, az FSZK kuratóriumi alelnöke alá-
írta a jövőbeni együttműködést tartalmazó keretmegállapodást.

– A közszolgáltatások elérhetősége, valamint rendezvények, kutatások, 
tanácsadások, fejlesztések és pályázatok megvalósítása terén fogjuk se-
gíteni egymás munkáját – mondta el az Újbuda TV stábjának az FSZK 
alelnöke.

– Szükség van a hátrányos társadalmi csoportok esélyegyenlőségével 
kapcsolatos intézkedésekre, az egyenlő esélyű hozzáférés megterem-
tésére, az akadálymentesítésre és a fogyatékos emberekkel szembeni 
előítéletek csökkentésére. Az elutasító, kirekesztő magatartás elszigetel, 
míg a befogadó, az összetartozást erősítő társadalmi közeg napjainkban 
elemi szükséglet – tette hozzá Újbuda polgármestere.       

Megújult  
a Grosics 
tornaterme
Huszonkét millió forintból újult meg az 
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 
Iskola 42 évvel ezelőtt épített torna-
csarnoka.

Az intézmény – az Önkormányzat 4 milliós 
önrésze mellé – még tavaly nyert 18 millió 
forintot pályázaton, úgynevezett sportinfra-
struktúra rekonstrukcióra. Az összegből reno-
válták a falakat, és nyílászáróval ellátott üveg-
felületeket is létrehoztak, így már megoldható 
a terem szellőztetése. Emellett a támogatás a 
csarnok dryvitszigetelésére is elegendő volt.

Az ünnepélyes átadón Hoffmann Tamás pol-
gármester egykori sportolóként hangsúlyozta, 
fontos, hogy a diákok megfelelő környezet-
ben, a legjobb szakemberek segítségével mo-
zoghassanak. Az iskola az ünnepség eleme-
ként együttműködési megállapodást írt alá a 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sport-
tudományi Karával, a Budapesti Egyetemi At-
létikai Club futsal szakosztályával, valamint a 
Testnevelési Egyetemmel. Az egyetem mes-
terképzős hallgatói ezentúl a Grosicsba járnak 
majd gyakorlati továbbképzésre.

Az együttműködés következő tervezett állo-
mása, hogy országosan egyedülálló módon 
2013-tól a testnevelésórákat angol nyelven 
tartják az elsősöknek és az ötödikeseknek. Így 
négy esztendő múlva minden évfolyamon an-
golul folynak majd a tanórák.

Az esemény végén összecsapott a Parlament 
kosárlabdacsapata és a XI. kerület Allstar csa-
pat. Az országháziakat Simicskó István hon-
védelmi államtitkár, a kerületi csapatot pedig 
Zsolnay Gyöngyi válogatott kosárlabdázó erő-
sítette. 

A jelenleg hatályos közoktatási törvény 2008 óta rögzíti, hogy a gyere-
keknek már 3 éves kortól kötelező óvodába járni, azonban a gyakorlat-
ban ez várhatóan csak 2014-től lép életbe. Idén így csak az 5. életévüket 
betöltött gyermekeket kötelező a lakóhelyük szerinti körzetes óvodába 
felvenni. Május 11-éig lehet beadni a felvételi kérelmeket. Mivel vár-
hatóan több jelentkező lesz, mint ahány férőhely rendelkezésre áll a ke-
rületben, előfordulhat, hogy valamely csemetét nem abba az óvodába 
vesznek fel, ahova szülei szeretnék. Az igények kielégítésére Újbuda 
Önkormányzata folyamatosan igyekszik növelni a férőhelyek számát, 
idén közel kétszázzal több gyermeket tudnak fogadni az önkormányzati 
fenntartású óvodák. Természetesen az önkormányzatiak mellett egye-
sületek és egyházak is tartanak fenn óvodákat, sőt, egyre több magán-
óvoda is várja a kicsiket. A 6–7. oldalon összefoglaljuk a kerület óvodai 
helyzetét.

Minden kerületi frakció egyetért abban, hogy az óvodai nevelők, peda-
gógusok magas színvonalon, odaadóan végzik munkájukat. Az Önkor-
mányzat felelősségéről, és arról, mikor hány férőhelybővítés történt, már 
megoszlanak a vélemények. Budai Miklós (MSZP) szerint idén nem na-
gyon lesznek óvodafelújítások, pedig – mint írják – ez az a terület, ahol 
megengedhetetlen a spórolás. Gecsei-Tóth Andrea (LMP) véleménye 
szerint ma a szülők egy részének trükköznie kell a férőhelyhiány miatt, 
hogy más körzetbe és más óvodába kerülhessenek. Csernus László (Fi-
desz) úgy véli, az elmúlt időszakban jelentősen bővültek a férőhelyek, 
több intézmény is korszerűbb, esztétikusabb környezetben várja a gyere-
keket. Gyorgyevics Miklós (KDNP) kiemelten fontosnak tartja, hogy az 
Önkormányzat a kerületben működő egyházi fenntartású intézményeket 
is támogassa, hogy a vallásos szülők az általuk vallott erkölcsi értékek-
nek megfelelő nevelést adó intézménybe írathassák gyermeküket.

Óvoda: harc a férőhelyekért
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Virágba borult Gazdagrét
A virágosabb Gazdagré-
tért osztott palántákat 
Király Nóra önkor-
mányzati képviselő a 
társasházak képvise-
lői között. 

– Minden évben szok-
tunk hasonló akciót szer-
vezni, remélem, idén ezekkel 
az egynyári palántákkal egy 
kis színt tudunk varázsolni a 
Gazdagréten élők mindennap-
jaiba – nyilatkozta az Újbuda 
TV stábjának Király Nóra. 

A közös képviselők egy hónapja je-
lezhették, hogy mennyi és milyen 
fajta virágot szeretnének házuk 
udvarára. A begóniák, petúniák, 
paprikavirágok és büdöskék mel-
let 200 liter virágföldet is kiosztot-
tak a szervezők a Gazdagréti Ösz-
szefogás Egyesület segítségével.

Környezettudatosság a fiatalok körében
A Föld Napja alkalmából a Petőfi Sándor Általános Iskola di-
ákjai játékos feladatokban bizonyíthatták környezetvédelmi is-
mereteiket. A tanulókat Szaniszló Krisztián és Farkas Krisztina 
önkormányzati képviselők köszöntötték: – Úgy gondoljuk, a 
fiatalság számára is rendkívül fontos a környezettudatos szem-
léletmód, és mi igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, 

hogy ebben támogassuk őket – hangsúlyozták a képviselők. A 
tanulók a globális felmelegedésről és a környezettudatos vá-
sárlásról hallhattak előadást, majd délután immár a Don Bosco 
Általános Iskolában kézműves foglalkozásokat, játékos kör-
nyezetvédelmi vetélkedőt és kerékpáros ügyességi versenyeket 
tartottak.

Álláskereső klub
Első alkalom: 2012. május 21.,  
hétfő 10 órától
Helye: 1117 Budapest,  
Hamzsabégi út. 18. 

Az Álláskereső klubban előzetes 
jelentkezés esetén lehet részt venni, 

melyet személyesen az Újbuda 
Prizma Állásközvetítő Irodá-
ban (Baranyai utca 2., bejá-
rat a Fehérvári útról) vagy 
a 06/1/781-7098-as telefon-
számon lehet megtenni.
A klub időtartama 4 hét 

(4x1,5 óra hétfőnként)
A szolgáltatás célja:
A Jól-Lét Alapítvány által megvaló-

sított Álláskereső klub olyan csopor-
tos foglalkozás, melynek ideje alatt 
az álláskeresők szakszerű irányítással 
és rendszeres tevékenységgel sajá-

títják el az álláskeresés módszereit, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül 
megtalálják a számukra legmegfele-
lőbb munkahelyet. Célja az álláske-
resésben eredményesen hasznosítható 
technikák (a meg nem hirdetett állások 
feltárása, önéletrajzírás, telefonálás 
munkaadónak, felkészülés a szemé-
lyes találkozókra stb.) megismerése, 
elsajátítása, gyakorlása, valamint aktív 
és eredményes alkalmazása. 
A szolgáltatás célcsoportja, alanyai:

Az Álláskereső klub célcsoportjai el-
sősorban a kisgyermekes szülők/nők, 
valamint a védett korban lévő hölgyek. 
Az Álláskereső klub csoportjának ma-
ximális létszáma: 12 fő.

Vincze Ágnes 
Kirendeltség-vezető

Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda 

200 milliós kár – közpénzből

Felszámolás alatt a Senior 
Apartmanház tulajdonosa 
A Fővárosi Törvényszék elrendelte a Szent Gellért Senior Apartmanházat tulajdonló, az elmúlt években kétmilli-
árdos tartozást felhalmozó, Újbuda Gyöngye Kft. felszámolását. Molnár Gyula, Újbuda korábbi polgármesterének 
döntései, valamint az Önkormányzat számára kifejezetten hátrányos szerződések következtében 200 millió forint 
a kerület várható vesztesége. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Főosztálya folytat 
nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt. 

Díjat kapott Madarassy István
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
Építészeti, Képző- és Iparművészeti Szak-
osztálya a kerületükben élő Madarassy 
István ötvösművész, szobrásznak ítélte a 
Németh Aladár-díjat: „Életművéért, újsze-
rű réz- és bronzlemez szobraiért, világi és 
katolikus egyházi rendeltetésű alkotásaiért, 
a HUNGARIKONOK egyes művei megal-
kotásáért”.

Bárdos Lajos Zenei Hetek
Ünnepélyes megnyitóval április 21-én 
kezdődött a XXXVI. Bárdos La-
jos Zenei Hetek programsorozat a 
Szent Margit Gimnázium kápol-
nájában. A híres zeneszerző mű-
vei közül felcsendült az Audi filia, 
a Szól a doromb és a Csillagvirág 
című szerzemény. A programsoro-
zat június 10-éig várja az érdeklődő-
ket az ország különböző pontjain.

A zeneszeretet örök
Az Újbudai Pedagógiai Intézet immár ti-
zenhat éve rendezi meg minden tavasszal 
kerületi hangversenyét. Idén tizenhét isko-
la huszonhét gyermekkórusa képviseltette 

magát a rendezvényen. Az Újbudai Tavaszi 
Hangversenyt Simicskó István honvédelmi 
államtitkár nyitotta meg, aki a kerületi nép-
dalverseny győzteseinek járó elismeréseket 
is kiosztotta.

Az Önkormányzat szerint a kerület új vezetése csak a 2010-es 
választásokat követően szembesült azzal, hogy Molnár Gyula 
olyan szerződéseket írt alá a befektető Millers Zrt.-vel, ame-
lyeknek értelmében Újbuda 200 millió forintos telekingatla-
náért cserébe ugyan 50 százalékos tulajdoni hányadhoz jutott 
az apartmanházat birtokló projekt társaságban, Újbuda Ön-
kormányzata azonban sem irányítási, sem pedig szociális el-
látáshoz köthető jogot nem szerzett a cégben. Az önkormány-
zati szociális intézményként meghirdetett otthonnak valójában 
semmi köze nem volt az önkormányzati ellátásokhoz, a tulaj-
donos társaság magánjogi bérleti szerződéseket kötött az idős 
emberekkel. 

A Millers Zrt. irányítása alatt álló Újbuda Gyöngye Kft. a ház 
építésére több mint másfél milliárd forintos hitelt vett fel, ám 
ennek részleteit nem fizette a banknak. A választásokat meg-
előzően a kölcsönt, illetve a kamatait újabb hitelfelvétellel ren-
dezték, ám az immáron kétmilliárd forintot megközelítő tarto-
zás részleteit sem fizették a későbbiekben. A társaság erre azért 
sem volt képes, mert az idősotthon üzemeltetését átadta egy 
másik vállalkozásnak, a tulajdonosai és vezetői révén is a beru-

házó Millers Zrt.-hez köthető Senior Apartmanház Kft.-nek. Az 
idősek befizetései ez utóbbi céghez kerültek, így a kiüresített 
Újbuda Gyöngye Kft. fizetésképtelenné vált.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaság-
védelmi Főosztálya különösen nagy vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat 
nyomozást, az ügyben Molnár Gyula és a volt alpolgármester, 
Lakos Imre felelőssége is felmerülhet. Az Önkormányzat új ve-
zetése szerint a megoldást egy új befektető bevonása jelentet-
te volna, ám ez a háttérben lévő, gazdasági bűncselekmények 
gyanúját is kimerítő szerződések miatt meghiúsult. 

Az Újbuda Gyöngye Kft. felszámolására a bíróság a Bu-
dapest Investment Zrt.-t jelölte ki. Jendrolovits Pál Péter, 
a társaság elnök-vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, az 
apartmanházban élő idős emberek bérleti jogait nem veszélyez-
teti a felszámolás. A tulajdonosok pénzintézeteivel egyeztetve 
olyan konstrukció megvalósításán dolgoznak, amely nem érinti 
a bérleti szerződéseket, valamint biztosítja a folyamatos műkö-
dést és a meglévő szolgáltatások feltételeit is.

Alapkőletétel a Bikszádi utcában, 2007. február 7-én. Ekkor még szociális intézményről szóltak a hírek.

Bővebb 
információ: 

www.
ujbuda.hu

Ballagtak a diákok
Szikrázó napsütésben, virágcsokrok tenge-
rében ballagtak a József Attila Gimnázium 
végzős diákjai május 4-én. Az ünnepségen  
Törőcsik Zita igazgatónő és Hoffmann Ta-
más Újbuda polgármestere köszöntötte a 
nagybetűs élet küszöbén álló fiatalokat.
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Budapest második 
embere volt a vendég
György István főpolgármester-helyettes, országgyűlési képviselő volt az Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség (IKSZ) vendége április 26-án. A rendezvényen részt vett Rétvári Bence államtitkár és 
Azbej Tristan, az IKSZ budapesti elnöke is. Az est házigazdája és moderátora Dergán Ádám, az IKSZ 
újbudai szervezetének elnöke volt. 

A beszélgetés elején Dergán Ádám 
a főpolgármester-helyettes egyéni 
és politikai pályafutásának jelentő-
sebb állomásait ismertette, majd a 
kérdésekre tértek át. Az érdeklődés 
fő területei a főváros és a kerületek 
viszonyrendszere, Budapest pénz-
ügyi lehetőségei, az elszámoltatás, 
a 4-es metró beruházás, a főváros 
közösségi közlekedésének finan-
szírozási kérdései, a kibontakozás 
lehetőségei, a német és a francia 

finanszírozási modell átvételének 
esélyei voltak.

György István válaszaiból kide-
rült, már ellenzékben elkezdték 
a programalkotást, tudatosan ké-
szülve azokra az időkre, amikor 
a keresztény konzervatív erőknek 
át kell venniük a városvezetés fe-
lelősségét. Elmondta, a Demsz-
ky-korszakban szinte semmiféle 
párbeszéd nem alakult ki a főváros 
és a kerületek között. Őszintén és 

önkritikusan megjegyezte, ezen a 
területen az új vezetésnek is van 
fejlődni valója.

A vendég vázolta az új városüze-
meltetési modell lényegét is, és 
hogy miként szervezték át annak 
teljes intézményrendszerét. Ennek 
eredményeként jött létre a Buda-
pesti Közlekedési Központ Zrt. 
és a Budapesti Városüzemeltetési 
Holding Zrt. Az is kiderült, hogy 
Tarlós István és az új városveze-
tés 180 milliárdos hiánnyal vette 
át Budapestet, de az örökség része 
volt a tömegközlekedési vállalat 
78 milliárdos adóssága és eszköz-
parkjának 800 milliárdos amortizá-
ciója is. 

A főpolgármester-helyettestől azt 
is megtudhattuk, milyen erőfeszí-
téseket tesznek az egyes projek-
tek (BKV, CET, 4-es metró) meg-
mentése érdekében. A hallgatóság 
kérdéseinek megválaszolása során 
rövid nemzetgazdasági helyzet-
értékelést is tartott, és az Európai 
Bizottság, illetve az Európai Par-
lament Magyarországgal szembeni 
megtartását is értékelte.

Az est végén Azbej Tristan foglal-
ta össze az ifjú kereszténydemok-
raták céljait, filozófiáját: „Nem 
akarunk fapados életet!” jelszóval.

Elszállították a zöld-, valamint  a veszélyes hulladékokat is

Véget ért a tavaszi nagytakarítás
Az elmúlt évhez hasonlóan Újbuda Önkormányzata az 
Újbuda Prizma Nonprofit Kft.-vel karöltve idén április-
ban is megszervezte a kerület nagytakarítását. Az akció 
során megtisztultak a játszóterek, parkolók, lakótele-
pek.

A zöldhulladékok gyűjtésére közel 300 konténert helyeztek ki, 
a fű, gyom és bokornyesedék elszállítására pedig összesen 7597 
darab hulladékgyűjtő zsákot osztottak szét. 
A veszélyes és elektronikai hulladékokat április 21-én kora reg-
geltől lehetett leadni a kerület több pontján. A kijelölt gyűjtőhe-
lyekre 440 liter folyékony, 2225 kg szilárd veszélyes hulladék 
és 1040 kg elektronikai hulladék érkezett. Valaki a hígítóktól, 
régi akkumulátoroktól, elromlott porszívójától szabadult meg, 
de akadt olyan is, aki laptopot vagy lámpákat, neoncsöveket 
hozott. A gyűjtésre  nagy szükség volt, hiszen ha ezek a hulla-
dékok nem kerülnek megfelelő helyre, akkor komoly károkat 
okozhatnak a környezetben.

– Nap mint nap takarítjuk Újbuda közterületeit, de évente 
két alkalommal nagytakarítási akciót is szervezünk. Meg kell 
tisztítanunk azt a környezetet, amiben élünk, ezáltal a kedvünk 
és a közérzetünk is sokkal jobb lesz – hangsúlyozta Lőrincz  
Gergely, az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

A bölcsődék ünnepe
Szakmai programokkal és díjátadóval ünnepelték Újbudán a Bölcsődék Napját. 
Az önkormányzat dísztermében tartott eseményen többek között arról is tá-
jékozódhattak a részt vevő nevelők, hogy miként változott a bölcsődék meg-
ítélése az elmúlt 160 év során. A rendezvényen öt bölcsődei dolgozó részesült 
szakmai elismerésben.

Április 21-e a Bölcsődék Napja Magyar-
országon. Százhatvan évvel ezelőtt ugyan-
is ezen a napon nyílt meg az első magyar 
bölcsőde Budapesten, a Kalap utcában. Az 
intézmény alapítása a Pesti Első Bölcsődei 
Egylet kezdeményezésére történt. Az egylet 
elnöke akkoriban Forrainé Brunszvik Júlia, 
Brunszvik Teréz unokahúga volt. 

Újbudán évek óta megünneplik ezt az 
eseményt. Az idei rendezvényt Hoffmann  
Tamás polgármester, valamint Molnár 
 László alpolgármester nyitotta meg, mind-
ketten elismeréssel szóltak a bölcsődei dol-
gozók áldozatos munkájáról. 

A Bölcsődék Napja programjában Acsainé  

Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék 
Egyesületének elnöke a bölcsődei ellátás 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt. Őt 
követte Beke Lászlóné, a Szemünk Fénye 
Módszertani Bölcsőde vezetője, aki bemu-
tatta az intézmény működését. Az előadást 
Tóthné Bakó Mónika, a Bölömbér Családi 
Napközi vezetője zárta, aki ennek a különös 
intézményformának a fontosságára hívta fel 
a figyelmet. 

Az eseményen öten; Karai Ferencné kis-
gyermeknevelő, Nagy Róbertné kisgyer-
meknevelő, Hajmer Gabriella csoportvezető 
gondozónő, Kónya Lászlóné gazdasági ad-
minisztrátor, Kerekes Mihály Györgyné sza-

Tisztelt Olvasók, kedves 
újbudai Édesanyák!
Május 7-én, a hónap első vasárnapján ünnepeltük az anyák 
napját. Talán a legszebb, legőszintébb ünnepe ez minden csa-
ládnak: óvodások, iskolások és meglett felnőttek is ugyanazzal 
a lelkesedéssel, szeretettel fordulunk édesanyánkhoz. Köszön-
tésünkben, egyetlen pillanatban benne rejlik életünk minden 
fontos eseménye, az átvirrasztott vagy közösen áttanult éjsza-
kák, az aggodalomban vagy örömben és büszkeségben töltött 
időszakok.

Az ünnep kapcsán fontos elmondani azt is, hogy az édes-
anyákra ma sokkal több feladat, felelősség hárul, mint koráb-
ban. Egyszerre kell összetartaniuk a család életét, és kenyér-
keresőként, sokszor családfenntartóként is helyt kell állniuk. 
A munkába való visszatérés sem könnyű feladat – ebben Ön-

kormányzatunk is igyekszik a lehető 
legtöbb segítséget megadni. Talán soha 
nem volt ennyire bonyolult, ugyanak-
kor ennyire fontos édesanyának lenni. 
Minden tiszteletet, törődést megérde-
melnek!

Kosztolányi Dezső egyik versében hő-
nek és fénynek nevezi édesanyját, ami 
mindannyiunk számára elgondolkodta-

tó lehet. Az anyai védelem és törődés, gondoskodás az, ami 
utat mutat, meghatározza jelenünket és jövőnket, ugyanakkor a 
legrosszabb és legnehezebb pillanatokban is képes minket nyu-
galommal és békességgel eltölteni.

Ezúton szeretném köszönteni az Édesanyákat és Nagymamá-
kat, akik nap mint nap azon fáradoznak, hogy a magunk, gyer-
mekeik és unokáik életét szebbé varázsolják.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Újbudai stand 
a Nemzedékek Napján
Az Európai Unió a 2012-es esztendőt az Aktív időskor és a generációk közötti 
szolidaritás évének nyilvánította, ezen belül is április 29-ét jelölte ki a téma 
európai napjának. A cél az, hogy elősegítse a fiatal és az idősebb nemzedékek 
közötti megértést, tapasztalatcserét, és hosszú távon megerősítse a családi köte-
lékeket, amely a gyermekvállalást és az idősebb generációk aktivitását is ösztö-
nözheti. A Millenáris parkban rendezett Nemzedékek Napja elsősorban azt mu-
tatta be, hogyan válhat az idősebb generáció is aktív részesévé a társadalomnak.

A nagyszabású rendezvényen Újbuda is külön standdal képviseltette magát, a 
művészet, a sport, valamint a tudomány eszközeivel mutatta be az aktív időskor 
lehetőségeit, valamint a nemzedékek közötti kapcsolat fontosságát.

Ügynökök kíméljenek!
Legyen-e nyilvános az ügynöklista? címmel tartottak közéleti estet a Budafoki 
úti Fidesz-irodában. Fráter Olivér történész és Szarka Istvánné, az Asszonyok a 
Nemzeti Egységért Mozgalom elnöke szerint rendkívül fontos a múltat körül-
tekintően feltárni, hogy ezáltal végleg lezárható legyen a kommunista rendszer 
vészterhes időszaka.

– Jelenleg az ügynökkérdés nem arról szól, amiről kellene, hiszen az állambiz-
tonsági múlt feltárásakor az ügynökök csupán a rendszer apró alkatrészei voltak. 
Meg kell állapítani a politikai megrendelők és rendszerműködtetők felelősségét 
is – jelentette ki a történész, aki hosszú évek óta foglalkozik a kommunista dik-
tatúra besúgó rendszerének kutatásával. Azt is megjegyezte, adatokat csak úgy 
szabad nyilvánosságra hozni, hogy az egykori megfigyeltek érdekeit ne sértsék 
meg.

A rendszer működését ismertetve Fráter Olivér elmondta, az állambiztonság 
hierarchiájában azok az ügynökök álltak a legalsó szinten, akik egymásról sem 
tudtak. Az ügynökök csak információkat, adatokat gyűjtöttek tartótisztjeiknek, 
a Szigorúan titkos Állományú Tisztek azonban komoly állambiztonsági kikép-
zést kaptak, így ők adták a parancsokat, akciókat dolgoztak ki. A történész ar-
ról is beszámolt, előreláthatóan még ebben a parlamenti ciklusban elfogadják 
a Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló törvényt. A bizottság feladata az lesz, 
hogy szakmai szempontok alapján javaslatot tegyen a jogalkotónak, milyen sza-
bályrendszerben kell újraalkotni azt az ügynök- és aktatörvényt, amely jelen 
pillanatban is hatályos.

Óvodások, iskolások 
és meglett felnőttek 
is ugyanazzal a 
lelkesedéssel, 
szeretettel fordulunk 
édesanyánkhoz.
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Előre figyelmeztet a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Bu-
dapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, a 
Vállalkozók Országos Szövetségével, vala-
mint a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsé-
gével együttműködve április 25-én rendhagyó 
vállalkozói fórumot tartott azzal a céllal, hogy 
tájékoztatást adjon a vállalkozásoknak arról a 

küszöbön álló ellenőrzés-sorozatról, 
amely május elején kezdődik, és fő-
ként a szolgáltató szektort érinti.

Inkognitóban végzett pró-
baszolgáltatás igénybe-
vételével ellenőrzik az 
ügyvédeket, az adószak-
értőket, a szépségiparban 
dolgozókat, a plasztikai 
sebészeket és a fogorvo-
sokat, hogy elmulaszt-
ják-e a számla-, illetve 
a nyugtaadást. A másik 

leggyakoribb probléma az 

alkalmazottak bejelentés nélküli foglalkozta-
tása. 
Dr. Varga Árpád elmondta, abban bíznak, 

hogy ha felhívják a vállalkozók figyelmét a 
várható ellenőrzésre, akkor az adózói fegye-
lem nőhet, és az adóbevételek is gyarapodhat-
nak. – Megítélésünk szerint ez az ügyfélköz-
pontú adóhatósági magatartás a korrekt üzleti 
fellépéssel rendelkező, legálisan működő vál-
lalkozók érdekét szolgálja – hangsúlyozta.
Mint látható, nemcsak a bírságok útján tör-

ténő adóbevétel növelése a cél, hanem a jog-
követő magatartás erősítésével is lehet pozitív 
eredményeket elérni, amely a gazdaság fehé-
redését szolgálja.
Ami az adójogi aktualitásokat érinti, a vállal-

kozások januártól visszaigényelhetik a bérelt 
személygépkocsik bérleti díjainak áfáját, de 
csak az üzleti célú használatra jutó áfa von-
ható le, ezt viszont útnyilvántartással kell 
„bizonylatolni”.

Haszonkulcs – az 

Újbuda TV gazdasági, 

vállalkozási műsora

SZERDA 18.15

Bérbeadó ingatlanok
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága kétfordulós nyilvá-
nos pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadására:

Cím
Terület 
(m2)

Fekvése
Műszaki 
állapot

Bocskai u. 78. 18 utcai bejárat, alagsor jó

Stoczek u. 11. 131 utcai bejárat, alagsor közepes

Temesvár u. 8. 25 utcai bejárat, alagsor 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. május 24. (csütörtök) 12 óra
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átve-
hető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdál-
kodási Osztályán (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ a 381-1312-es, a 381-1311-es és a 372-4655-ös 
telefonszámon kapható. 
Budapest, 2012. április 19.

Dr. Hoffmann Tamás 
polgármester

HASZONKULCS

Mezőgazdasági haszonbérlet
Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanait mezőgazdasági 
kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi 
feltételekkel:
Az ingatlanokat Újbuda Önkormányzata 2012. július 1-jétől 2013. 
szeptember 30-áig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, 
mely jogviszony minden évben (legközelebb 2013 szeptemberében) 
felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg. 
Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hoz-
zájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstá-
roló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén az építte-
tőnek saját költségviselésében kell elbontani. Az ingatlanon történő 
életvitelszerű tartózkodás, ott lakás és a használat más személynek 

történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az 
Önkormányzat tudomást szerez, a haszonbérleti jogviszony azonnali 
felmondását eredményezi. 

Bérleti díj: 66 Ft/m2/év. Az ingatlanok jellemzőiről, adatairól 
 bővebben az ujbuda.hu-n tájékozódhat.

A pályázati felhívás megtekinthető Újbuda honlapján (www.ujbuda.
hu), továbbá a Polgármesteri Hivatal Bocskai út 39–41. szám alatti 
ügyfélszolgálaton és a Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai 
u. 5. I. em. 103. szoba, félfogadási időben: hétfőn 13–18, szerdán 

8–16, pénteken 8–12 óra között. Felvilágosítás a pályázatról a 381-
1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2012. május 21. (hét-
fő) 14 óra, Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103. 

Ingatlan eladó!
Újbuda Önkormányzata megvételre kínálja 
a Bp., XI. ker., Fonyód u. 2–4. szám alatti 
43012 hrsz.-ú kivett üzem megnevezésű 
ingatlan önkormányzati tulajdonú részét, 
mely 418/16 637-ed tulajdoni hányadot 
képvisel. 
A tulajdoni hányad magába foglal: 418 nm-
es alapterületű földterületet, a rajta álló 
épületet, földszint 330 nm, I. és II. emeleti 
165-165 nm alapterületű részeit.
Az ingatlan megtekintésének időpontja: 
2012. május 14. (hétfő) 10 óra
Kikiáltási ár: 52 000 000 Ft + 0% áfa

Pályázati előleg összege: 
5 200 000 Ft 
A pályázati adatlap benyújtásának helye és 
ideje: Bp. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
Osztály: XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. 
szoba 2012. május 25. 11 óra
 A pályázat feltételeit a részletes pályázati 
kiírás tartalmazza, mely átvehető a fenti 
címen, illetőleg letölthető az önkormány-
zat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További 
információ kapható a 381-1311-es telefon-
számon.

Őszinte küldetés
A fiatalemberen biztos megakad a hölgyek szeme. A biztonságot, melegséget sugárzó szemé-
lyisége, a magas, kisportolt alkata azonnal felhívja a figyelmet: igen, rábízhatnánk magunkat. 
Vajon, hogyan dolgozhat ez az erős férfi a szociális terület feladatai között az egyik legnehe-
zebbnek tűnő helyen, egy habilitációs intézményben? 

A tíz éve működő, Ménesi úti Habilitá-
ciós Fejlesztő Központba lépve az átlag-
nál nagyobb babakocsik, kerekes székek 
fogadnak. Az akadálymentesített épület 
különböző termeiből sokszor artikulá-
latlan hangok szűrődnek a folyosóra, 

melyekre a gondozók meg-
nyugtató válasza hallatszik. 
A többnyire veleszületett 
rendellenességgel élő gyer-
mekek gyógypedagógiai fej-
lesztése és gondozása folyik 
itt. A szakemberek nap mint 
nap a súlyosan halmozottan 
fogyatékos kicsik optimális 
fejlődéséért dolgoznak, elér-

ve, hogy nagyfokú akadályozottságukból 
minél többet leküzdhessenek, ezáltal pe-
dig javuljon életük minősége. 

– Nagyon kell figyelni, mert a gyermek 
nem tudja elmondani, mi a baj, csak az 
arcán látszik a fájdalom – mondja Mé-
száros Dániel, miközben a tornasző-
nyegen masszírozza, mozgatja a kisfiú 
merev, furcsa módon behajlított karját. 
A súlyosan mozgáskorlátozott fiú látás-
sérült, beszédképtelen, csupán pislogás-
sal, mimikával, testmozdulatokkal kom-

munikál. – Ugye-ugye, jobb már? – nézi 
Dani a kisfiú arcát, elcsípve egy halvány 
mosolyt, amelyből kiderült számára, a 
gyermek közérzete jobb lett. – Állandó 
odafigyeléssel lehet megállapítani, hol a 
határ az érzelmi odafordulás és a racio-
nális alapon történő gondoskodás között 
– mondja Dani –, hiszen a zokogó kis-
diáknak is részt kell vennie az órán, de 
egy simogatás sokszor átlendíti a nehéz 
pillanatokon. Néhány alkalommal ko-
moly lelkierőt követel mindez, miközben 
persze az intézményen kívül kell hagyni 
a saját problémáinkat. 

– Sokszor meglepődnek az emberek, 
amikor kiderül, hogy szociális intéz-
ményben dolgozom – folytatja Dani. 
– Mi vesz rá egy férfit, hogy itt dolgoz-
zon? Ilyenkor visszakérdezek: és egy 
nőt mi vesz rá? Hazánkban merevebben 
állnak az emberek a nemi szerepekhez, 
pedig hát egyenjogúság van. Én négy 
nyelven beszélek, szociális gondozó és 
szervező végzettségem van. A családi 
hátterem is motivál, mivel szüleim or-
vosok. Hofi Géza mondta, nem mindegy, 
mi esik a gyerek fejére: „fél tégla vagy 
a Révay-összes”. Édesapám Iliászból és 

az Odüsszeia-ból 
olvasgatott nekem, 
édesanyámmal pe-
dig sokat voltam 
a munkahelyén, a 
pszichiátriai inté-
zetben. Később én 
is dolgoztam ott, 
segédápolóként, 
majd a Lámpás ’92 
Közhasznú Ala-
pítvány szociális 
gondozója voltam, 
egészen addig, 
míg Finnország-
ban kaptam mun-
kát. Ott megéltem, 
hogy mennyire 
másként állnak 
hozzá a fogyatékos 
emberhez. Megbe-
csülik, és termé-
szetesnek tartják, hogy segítenek neki.

Magyarországon egyre nagyobb szám-
ban születnek súlyosan halmozottan fo-
gyatékos gyermekek. Mészáros Dániel 
szerint, szükség van változásra az embe-
rek hozzáállásában. A fogyatékos ember 

is mosolyog, ha jókedve van, ő is eszik, 
ha éhes. Dani szerint, van egy közmon-
dás, ami mindennél jobban kifejezi a 
lényeget: „A te bőröd fehér, az enyém 
fekete, de megmondanád milyen színű a 
szívünk?”. 

A nyári kánikulát idéző meleg beköszöntével megteltek 
a már nyitva lévő budapesti strandok és fürdők. A négy-
napos hosszú hétvégén több mint 50 000 vendég kereste 
az enyhülést a kültéri medencék hűs vizében. A strandok 
közül elsőként a Dagály és a Palatinus nyitott meg április 
28-án. A vendégek elsősorban a Széchenyi és a Dagály 
fürdőt, valamint a Palatinus strandot keresték fel, a fürdő-
zésre vágyók 80%-a ezt a három fürdőt részesítette előny-
ben. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a strand-
szezonra való felkészülés jegyében több mint 100 millió 
forintot fordított arra, hogy a fürdők, strandok megszé-
pült környezetben várják a kikapcsolódásra vágyókat. A 
Paskál, a Római és a Pünkösdfürdői strand május 26-ától, 
míg a Csepeli és a Csillaghegyi június 2-ától nyitja meg 
kapuit. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elrendelte, 
hogy soron kívül üzemeljék be a Mercedes Citaro bu-
szok klímaberendezéseit. Lapunk megjelenésének idején 
várhatóan már mindegyik járművön működik a légkon-
dicionáló. A 25 darab, ideiglenesen forgalomba állított, 
Németországból vásárolt használt jármű mindegyikén 
van utastérhűtő berendezés, azok működőképesek is, de 
beüzemelésük a gyors forgalomba állítás miatt nem tör-
tént meg időben. A BKK azért állította a honosítási eljárás 
vége előtt forgalomba a Mercedes buszokat, mert a Nóg-
rád Volánnal megszűnt a BKV alvállalkozói szerződése, 
újat még nem tudtak kötni, így a BKV-nak saját jármű-
parkjából kell biztosítania a vonalak kiszolgálásához ele-
gendő buszmennyiséget. A klímaberendezések tisztítását 
és újratöltését a Mercedes-Benz újbudai vezérképvisele-

tén hajtották végre. A BKK minden utastól, akinek a hő-
ség kellemetlenséget okozott, elnézést kér.

Megkapta Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter-
től a kormány támogató levelét a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK). A támogatói levél kibocsátása az egyik 
feltétele annak, hogy az Európai Unió is támogassa azt 
a villamosbeszerzési projektet, melynek keretében 96 új 
jármű érkezhet Budapestre. Ezek főként az 1-es és 3-as 
vonalakon járnak majd a pályák felújítása után. A doku-
mentum megérkezését követően megindulhat a projekt 
egyéb részleteinek véglegesítése, így a pontos darabszám, 
az ütemezés, a keretösszeg kialakítása. Ez után aláírható-
vá válik a támogatási szerződés, amely alapján a beszer-
zés elindítható – olvasható a BKK tájékoztatásában. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Állandó odafigyeléssel 
lehet megállapítani, 
hol a határ az érzelmi 
odafordulás és a 
racionális alapon 
történő gondoskodás 
között.

FŐVÁROSI HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újbuda Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal megbízásából elkészült a Buda-
pest, XI. kerület, Fehérvári út – Hausz-
mann Alajos utca – Nádorliget utca 
– Galambóc utca által határolt terület 
kerületi szabályozási terve.
A terv 2012. május 2-tól 2012. május 
31-ig megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi Irodájának I. emeleti 
hirdetőtábláján (XI. ker. Bocskai út 39-
41.) Az érintettek a tervre vonatkozóan 
részletes tájékoztatást ügyfélfogadási 
időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai 
u. 4. V. em. 503. szoba) kaphatnak.

ÉRTESÍTÉS
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Rablót fogott 
az LMP-s képviselő
Utcai rablót fogott el Gajárszki Áron, az LMP  
önkormányzati képviselője Kelenföldön. A 
politikus április 21-én szomszédjaival a házuk 
környékét takarította, amikor kiáltozásra lett 
figyelmes a Tétényi út irányából. Egy fiatal-
ember kért segítséget, akitől – mint később ki-
derült – egy másik férfi vette el értékeit fenye-
getéssel a buszmegállóban. A futva menekülő, 
fekete pulóveres elkövetőt az LMP politikusa 
üldözőbe vette. Futás közben a tolvaj elkezdte 
eldobálni a lopott holmit, majd megpróbálta 
pénzzel is leszerelni Gajárszkit, de a politikus 
az épülő 4-es metró kelenföldi megállójánál 
beérte és feltartóztatta a férfit. – Két nyitott 
felső volt a rablón, azoknál ragadtam meg és 
tartottam fogva, amíg nem jöttek a helyszínre 
a rendőrök – írja az önkormányzati képviselő 
a blogjában. Végül a rendőrség őrizetbe vette 
a rablót.

Gajárszki Áron így összegez az eset kapcsán 
blogjában: „Nyitott szemmel járva és közös-
ségben gondolkozva, közös térként tekintve 
a lakókörnyezetünkre, biztonságot és élhető 
környezetet tudunk teremteni mindannyiunk 
számára”.

„CSAK EGÉSZSÉG LEGYEN!”

2012. május 12-én szombaton 9 órától 14 óráig a Budapest XI .Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

GYÓGYÍR CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP

A belépés díjtalan, a szolgáltatások ingyen vehetők igénybe!
KIEMELT TÁMOGATÓK: RICHTER GEDEON NYRT, 77 ELEKTRONIKA KFT, CORDEN LABORSZOLGÁLTATÓ. További támogatók: Bausch&Lomb, Copycat,  Diramerján Optika, Elektro-oxigén 
Kft,  Főnix-Med Zrt, Kristálymix Kft, Magyar Vöröskereszt XI. kerületi szervezete,  Novartis Hungária Kft, Pharma swiss Kft, Roche Kft, S.FER Bt, SalixMed Kft, Salus Kft,  Schering-
plough Central East AG, Sherwood Kft, Wörwg Pharma, Újbuda Média, 3M, Felicitas Kft, Bradochem Kft, Sóterápium Kft, Budapest Gyógyfürdői Rt, Siena Vital Kft, dr. Peither Budapest Kft.

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZŰRÉSEK
• vérnyomásmérés
• koleszterinszűrés 
• vércukormérés
• EKG
• férfi aknak PSA szűrés és tanácsadás
• bőrgyógyászati anyajegyszűrés
• alsó végtagi artériás doppler vizsgálat
• arteriográfi ás vizsgálat
• alvásdiagnosztikai szűrés
• csontsűrűség mérés, kiértékelés 

• dr. Schüszler féle arcdiagnosztika
• felnőtt és gyermek allergiaszűrés, 

tanácsadás
• hallás vizsgálat
• szájüregi daganatok szűrése
• makuladegeneráció szűrése
• zöldhályog és száraz szeműség szűrése
• gyermek szemészeti szűrés
BEMUTATÓK
• bioptron fényterápia

• Budapest gyógyfürdői bemutatása
• dohányzásról leszokást segítő program
• elsősegélybemutató
• homeopátia
• kompressziós pólya használata
• könnyűgipsz előnyei
• Kriston intim torna
• masszázsbemutató
• Sonoterápia bemutató
• sóterápia bemutatkozása

EGYÉB PROGRAMOK
• betegjogi tanácsadás
• életmód és lelki tanácsadás
• szájápolás gyermekeknek
KIEMELT PROGRAMOK
• sportágválasztó vizsgálat (regisztráció 

szükséges: www.mitsportoljak.hu/gyogyir)
• ortopédiai (gerinc, lúdtalp) szűrés
• lúdtalptorna bemutató
• gyógytorna bemutató

„FÓKUSZBAN A GYERMEKEK ÉS AZ IDŐSEK”

rövid ismeretterjesztő előadások egészségünk érdekében
  10.30 és 11 óra között

Dr. Szekeres Orsolya: Cukorbetegek ellátása a mindennapi gyakorlatban; 
Dr. Szarvas Tünde: Új lehetőségeink a csecsemők ultrahangos szűrésében; 
Dr. Kovács Jolán: Gyermekkori tartáshibák és lábelváltozások vizsgálata; 

Szabó Olti Tímea: Gyermekbalesetek a házban és a ház körül; 
Jaskó Krisztina: Segítség a dohányzás elleni küzdelemben; 

Dr. Takácsné Szöllősi Zsuzsa: Hogy kaphatok fürdőjegyet?

lakossági egészségügyi fórum - 10 és 10.30 óra között 
aki kérdez: a kerület lakói 

kérdéseiket az uzenet@gyogyir11.hu emailcímen is várjuk!
akik válaszolnak: dr. Hoffmann Tamás polgármester,
Gyorgyevics Miklós Szociális és Eü. Bizottság elnök, 

Győrffyné Molnár Ilona humánpolitikai igazgató, 
dr. Gercsák Márta tisztifőorvos, dr. Kóti Tamás igazgató Gyógyír 
Nonprofi t Kft., Erhardtné dr. Gachályi Anikó betegjogi képviselő

gyermekek-
nek és felnőt-

teknek egészsé-
ges ajándékok 
óránkénti tom-
bolasorsolása

Elfogták a vízóratolvajt
Szokatlannak számító bűncselekmény-sorozat borzolta az elmúlt hónapokban a kerületi közintézmények kedélyét. 
Az iskolákból, óvodákból ugyanis vízórákat loptak el. Kohári Péter újbudai rendőrkapitány arról számolt be, a kapi-
tányság hatékony felderítő munkájának köszönhetően elfogták a tettest, aki több mint 10 épületből tulajdonított el 
vízórákat.

Az elkövető nyomás alatt álló vízórákat szerelt le többek között a 
Don Bosco Katolikus Általános Iskola és a Bükköny Utcai Óvoda 
épületéről, így órákon keresztül folyt a víz az utcára, hatalmas 
károkat okozva ezzel az intézményeknek. Az iskolákban, óvodák-
ban órákig nem volt víz, több közcélú helyiség teljesen beázott. 
Azóta mindegyik helyen csavarokkal és lakatokkal rögzítették le 
az aknák tetejét. A tolvaj a vízórákat réz- és alumíniumtartalmuk 

miatt lopta el, melyeket néhány ezer forintért értékesített. 
A rendőrkapitány lapunknak elmondta, az egész kapitányság 
megmozdult az ügy érdekében, így rekordidő alatt sikerült az el-
követő nyomára akadni. A tettes öt lakóházból, négy óvodából és 
két iskolából tulajdonította el a vízórákat.

A színesfémlopás egyre nagyobb méreteket ölt hazánkban, a 
tolvajok már nemcsak a radiátorcsövekre, transzformátorokra és 

Trükkös lopások ellen készítik fel az időseket
A 60+ programján belül rendszeresen szerveznek bűnmegelőzési előadásokat a kerületi szépkorúak számára. A 
kezdeményezés célja, hogy a nyugdíjasok megtanulják, miként kerülhetik el, hogy trükkös lopások, átverések és 
betörések áldozatává váljanak.

A bűnügyi statisztikák arról tanúskodnak, 
hogy hazánkban évről évre nő az idősek 

sérelmére elkövetett 
bűncselekmények 
száma. Oláh László, 
a BRFK Bűnmeg-
előzési Osztályának 
vezetője arra hívta 
fel a figyelmet, hogy 
a zsebtolvajok és be-
törők mellett sajnos 
már a lakásmaffia is 

szemet vetett az idősek értékeire, ez pe-

dig megmutatkozik az ingatlanokkal való 
visszaélések számában. Az elkövetők 
gyakran kétes jogi szerződéseket iratnak 
velük alá, amelyben a nyugdíjasok lakása 
fedezetként szerepel, így pillanatok alatt 
elárverezik fejük fölül otthonukat. 

Ezért Oláh László arra kér mindenkit, 
kezes vállalás, vagy bármilyen ingatlan-
ügy esetén csak megbízható ügyvéd, illet-
ve közjegyző jelenlétében írjanak alá hi-
vatalos papírokat. A rendőrök elmondták 
a jelenlévőknek, hogy az elkövetők gyak-
ran önkormányzati képviselőnek, vízve-

zeték-szerelőnek, vagy akár rendőrnek is 
kiadják magukat, hogy így próbáljanak 
meg pénzt kicsalni tőlük, vagy bejutni la-
kásaikba. Ezt a szakemberek szerint úgy 
lehet elkerülni, ha csak akkor engedünk 
be bárkit otthonunkba, ha előbb megbizo-
nyosodtunk személyazonosságáról. 

A nyomozók hangsúlyozták, azzal is 
számolnunk kell, hogy a bűnözők mindig 
naprakészek, így ha elhangzik a médiá-
ban egy hír például egy katasztrófáról, a 
csalók másnap már az áldozatoknak men-
nek „gyűjteni”. A szakemberek azt kérik, 

Négy éve felügyelik 
közterületeinket
A közterület-felügyeletet 2008 májusában alakították meg 
Fodor Vince akkori alpolgármester kezdeményezésére azért, 
hogy ezzel is erősítsék a kerület rendjét, közbiztonságát. A szer-
vezet nyolc fővel kezdte meg tevékenységét Erőmű utcai köz-
pontjában, mely csupán átmeneti szállást biztosított részükre. 
A mai napig üzemelő Fraknó utcai központot néhány héttel a 
megalakulás után vehették birtokba.

Jelenleg huszonhét felügyelővel, huszonkét parkolóőrrel és 
tíz kerületőrrel dolgoznak, és éves szinten 300 millióból gaz-
dálkodnak. A felügyelet az önkormányzati rendeletben foglalt 
szabályszegéseket tárja fel, és szükség szerint bírságol is. 2011 
márciusa óta a józsefvárosi felügyelettel közösen az újbudai 
parkolás ellenőrzését is végzi. December óta biztonsági őrökkel 
közös gyalogos járőrszolgálatot is végeznek a lakótelepek kör-
nyékén, így a jelenlétük még meghatározóbbá vált a kerületben.

A közterület-felügyelet munkatársai negyedik születésnapju-
kat is munkával töltötték, hiszen a korábbi két műszak helyett 
május elsejétől 24 órában dolgoznak, így hétvégén és éjszaka is 
felügyelik Újbuda biztonságát.

Újbudai Konzultáció 
Lágymányos  
közbiztonságáért
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata lakókörnyezetünk biztonságának 
jobbá tétele érdekében tisztelettel meghívja 
Önt 2012. május 10-én (csütörtökön) 18 órás 
kezdettel a MU Színház emeleti kistermében 
megrendezendő fórumra (XI., Kőrösy József 
utca 17.)

A fórum vendégei:
• Dr. Hoffmann Tamás polgármester
• Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő
• Dr. Kohári Péter rendőrkapitány
• Fűri István, az Újbuda Közterület-felügye-

let igazgatója
• Dr. Petrekovich-Perjés András, a XI. 

Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke

• Kerékgyártó Krisztina közbiztonsági ta-
nácsnok

• Dr. Molnár László önkormányzati képvi-
selő

• Gyorgyevics Miklós önkormányzati  
képviselő

A megjelenő lakosok számára lehetőséget 
biztosítanak a lakókörnyezetükben felmerülő 
közbiztonsági kérdések, igények, elvárások 
megfogalmazására, a felmerülő problémák 
megbeszélésére a meghívott szakemberekkel.

Csak megbízható 
ügyvéd, illetve 
közjegyző 
jelenlétében 
írjanak alá hivatalos 
papírokat!
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?
Mit szeretsz az óvodában?

Óvodai körkép: rekordszámú jelentkezőt jósolnak
FÓKUSZ

Szülőkként szeretnénk a legjobbat nyújtani gyermekeinknek, ezért 
különös gondossággal választjuk ki számukra a megfelelő nevelést 
adó óvodát. Újbudán jól felkészült óvodapedagógusok, színvonalas 
foglalkozásokkal várják az apróságokat. 

Szávai Réka: – Itt sok barátot szer-
zek, a legjobb barátnőm Enikő, és 
mászókázni meg rajzolni szere-
tünk a legjobban, de kirakósozni is 
szoktunk.

Pádár Dávid: – Azért szeretek 
oviba járni, mert lehet játékot be-
hozni és focizni a füves pályán. A 
kedvenc játékom pedig az ugráló 
labda.

Nurgali Abassin Dávid: – Itt 
mindig jókat lehet játszani, 
és kimegyünk a fiúkkal az 
udvarra focizni, de bent is 
szoktunk építészeset játszani 
a szőnyegen.

Mihalik Laura: – Azért 
szeretek oviba járni, mert a 
barátommal játszhatok, úgy 
hívják, hogy Zalán, és szere-
tem Rékát, Krisztinát meg az 
Ildikó nénit is.

László Balázs: – Most a 
foci a kedvenc sportom az 
oviban, de néha bújócská-
zunk is, az is nagyon jó.

5 éves a gyerek? Irány az 
ovi!
A jelenleg hatályos közoktatási törvény 
szerint az óvoda a gyermek 3 éves korá-
tól a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, ám bizonyos esetekben akár a 
3. életévét a felvételtől számított fél éven 
belül betöltő gyermek is felvehető. Bár 
a jogszabályban 2008 óta rögzítve van, 
hogy már 3 éves kortól kötelező óvodá-
ba járni, ez várhatóan csak 2014-től lép 
életbe, ugyanis országosan sincs elegendő 
férőhely. Elképzelhető azonban, hogy az 
intézkedés bevezetése még tovább csú-
szik, hiszen az önkormányzatoknak nem 
áll rendelkezésre elegendő forrás további 
férőhelybővítésekre.

Idén tehát csak az 5. életévüket betöl-
tött gyermekeket kötelező 
felvenni, őket viszont nem 
utasíthatják el a lakóhelyük 
szerinti körzeti óvodából. A 
jelentkezéssel kapcsolatos 
főbb tudnivalókat, illetve 
az elbírálás szempontjait 
Győrffyné Molnár Ilona, 
az Önkormányzat Humán-

szolgálati Igazgatóságának igazgatója se-
gített összefoglalni. 

– Ez évben május 7–11. között kell je-
lentkezni az óvodákba. A dátum nem jog-
vesztő hatályú, vagyis azoknak a kérelmét 
is elbírálják, akik kicsúsztak a határidő-
ből, ám számítsanak arra, hogy csak má-
sodik körben tárgyalják azt – hangsúlyoz-
ta az oktatási szakember. A jelentkezéshez 
a következők szükségesek: a pontos ada-
tokkal, részletes indoklással kitöltött 
jelentkezési lap; a szülő és a gyermek 
személyazonosságát, lakcímét igazoló do-
kumentumok, illetve igazolás a gyermek 
egészségi állapotáról és óvodaérettségé-
ről. Május 11. után az intézmények meg-
küldik a fenntartónak az adatokat, ekkor 
derül ki, pontosan hány gyermek jelent-
kezett az egyes óvodákba. Ezután összeül 
a 23 óvodavezetőből és a hivatal illetékes 
munkatársaiból álló döntőbizottság, és 
egyénenként elbírálják a felvételi kérel-
meket. Érdemes több óvodát is megjelöl-
ni, ugyanis ezen esetekben megvizsgálják, 
melyikben van még szabad hely, és ha ta-
lálnak ilyet, oda fogják felvenni a kicsit. 

A gyerekeket hivatalosan az óvodavezető 
veszi fel, a felvettek listáját kifüggesztik, 
és a szülőket is értesítik. Persze nem min-
denkit tudnak első körben felvenni, hiszen 
Újbudán is kevesebb férőhely áll rendel-
kezésre a szükségesnél. Tavaly például az 
1065 helyre 1460-an jelentkeztek. Elutasí-
tásra elsősorban a nem XI. kerületi állan-
dó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezők, illetve a kistestvérrel otthon 
lévő anyukák gyermekei számíthatnak. 
Győrffyné Molnár Ilona elmondta, egyre 
gyakoribbak a trükkös bejelentkezések, 
tehát amikor valaki a gyermekét egy is-
merőse lakásába jelenti be, ezáltal remél-
ve felvételt a kinézett óvodába. Mivel ez a 
joggal való visszaélésnek minősül, ráadá-
sul más, valóban ott lakó gyermekek elől 
veszik el a lehetőséget, az összes olyan 
esetet, amely a lakcímnyilvántartás vagy 
a bölcsődei adatok tükrében gyanúsnak 
bizonyul, kivizsgálnak. Elutasítás esetén 
a határozattal szemben az óvodavezetőnél 
van lehetőség fellebbezésre. Másodfokon 
a jegyző dönt, majd június végén újra ösz-
szeül a felvételi döntőbizottság, és ismét 
végigtárgyalják a még fel nem vett gyer-
mekek ügyét.
Fenntartható módon  
bővítik a férőhelyek számát
Újbudán országosan egyedülálló módon 
jelenleg még növekszik a gyermeklét-
szám, amely elsősorban az új lakóparkok-
ba költözőknek köszönhető. A megnöve-
kedett igényeket a férőhelyek számának 
növelésével lehet kielégíteni. Molnár 
László szociális és oktatási ügyekért fele-
lős alpolgármester arra hívta fel a figyel-
met: túlfejleszteni sem szabad az óvodák 
férőhelyszámát, hisz a következő években 
várhatóan megfordul az irány, és csökken-
ni fog a gyermeklétszám, vagyis úgy kell 
fejleszteni, hogy az hosszú távon fenntart-
ható legyen.

A törvényben előírtak szerint 25 fős 
létszámokkal lehet csoportot indítani, 
amelytől indokolt esetben legfeljebb 
20%-kal lehet eltérni. A kerület egyelőre 
még kihasználja ezt a lehetőséget, és rend-
szeresen 27–28 fővel indulnak csoportok. 
Ha valóban kevesebb lesz az óvodáskorú 
gyerek, csökkenthető lesz a létszám is, 
amely kényelmesebb a csoporttagoknak 

és az óvónőknek egyaránt, és nevelési 
szempontból is több időt lehet áldozni a 
gyermekekre.

Molnár László alpolgármester kijelen-
tette, hogy Újbuda óvodai hálózata erős, 
és jól felkészült intézményvezetők, pe-
dagógusok dolgoznak a városrészben. 
A kerület vezetése ezért hálás az óvodai 
dolgozóknak, hisz sokat jelent gyermeke-
ink fejlődésében a pedagógusok szakmai 
színvonala és elkötelezettsége.
Új csoport- és torna-
szobák, játszóudvarok 
Tavaly első körben 429 gyermek óvodai 
felvételét kellett elutasítani, végül a 120 
fellebbező mindegyikét sikerült elhelyez-
ni. A túljelentkezés mértéke, va-
lamint azok a demográfiai előre-
jelzések, amelyek a 2012/2013-as 
nevelési évre rekordszámú jelent-
kezőt jósolnak, szükségessé tették 
a rendelkezésre álló férőhelyek 
számának felülvizsgálatát, illetve 
egy nagyszabású óvodafelújítási 
program megkezdését. Ennek ré-
szeként a Neszmélyi úti Óvoda 
rekonstrukciója során nemcsak 
az épület teljes műszaki felújítása 

történt meg, de két új 
csoportszobát, valamint 
egy 850 nm-es játszó-
udvart is kialakítottak. 
Az egyesületi fenntartá-
sú Szent Gellért Óvoda 
Aga utcai telephelyé-
nek megüresedését kö-
vetően történt meg az 
épületrész teljes reno-
válása, három csoport-
szoba és mintegy 700 
nm játszóudvar kiala-
kítása. Az Érem utca 2. 
szám alatt 54 gyermek 
elhelyezését biztosítot-
ták a volt iskolaépület 
átépítésével, illetve egy 
több mint 2000 nm-es 

játszóudvar létrehozásával. Mindhárom 
óvoda tornaszobát is kapott. A projekt ed-
digi elemei kivétel nélkül Újbuda Önkor-
mányzatának saját forrásából valósultak 
meg, közel 300 millió forinttal terhelve a 
kerület büdzséjét. 

A további tervek közt szerepel a jelen-
leg 6 csoporttal működő Keveháza Utcai 
Óvoda bővítése 3 csoport- és egy torna-
szobával, játszóudvarral és akadálymen-
tesítéssel, de a gazdagréti Szivárvány 
Óvoda is bővülhet 2013-ban. Egy 2004-
ben hozott önkormányzati határozat értel-
mében a Logopédiai Intézet a Kanizsai úti 
Óvoda „B” szárnyának első emeletén, két 
csoportszoba és a hozzátartozó kiszolgá-
ló helyiségek átalakításával kapott helyet. 
Áprilisi ülésén a képviselő-testület úgy 

Energetikai korszerűsítés
A kerületben működő oktatási és egyéb közintézmények fenntartási munkáit a Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szolgálat (GAMESZ) végzi. Így a GAMESZ feladata az óvodák felújítása, karbantartása és bizo-
nyos esetekben a beruházások lebonyolítása is.

Marosdi János, a GAMESZ vezetője hangsúlyozta, céljuk, hogy minden intézményben szükség szerint tudjanak 
felújításokat végezni. Az óvodák esetében az egyik legnagyobb probléma a növekvő energiaköltség, mivel az 
intézmények éves fűtési költsége 496,7 millió forintot tesz ki, emiatt a következő években elsősorban az épületek 
energetikai korszerűsítésére fektetnek hangsúlyt. Így kicserélik a külső nyílászárókat, és ha a pénzügyi források 
lehetővé teszik, az épületek tető-, illetve homlokzat-hőszigetelését is elvégeztetik.

Az intézmények napi működése során felmerülhetnek azonnali vagy gyors intézkedést igénylő karbantartások. A 
legfontosabb cél, hogy mindenekelőtt megszüntessék az esetleges balesetveszélyt, de értelemszerűen lényeges az 
is, hogy az épület, illetve az udvar mindenkor alkalmas legyen a gyermekek gondozására, nevelésére. 

A GAMESZ adatai alapján 2011-ben 3910 fő járt kerületi önkormányzati fenntartású óvodába, az intézményekre 
költött összeg (karbantartásokat, felújításokat, beruházásokat tekintve) 253,9 millió forint volt, a 23 óvodát figye-

Nem szabad 
túlfejleszteni a 
férőhelyeket, hisz a 
következő években 
csökkenni fog a 
gyerekek száma.

A gyerekek 

bővebb válaszait 

megtekinthetik az 

Újbuda TV-ben és 

az ujbudamedia.hu 

oldalon is.
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Óvodai körkép: rekordszámú jelentkezőt jósolnak
FÓKUSZ

A jó nevelés titka
A magyar óvodák azért tudnak magas színvonalú nevelést adni gyerme-
keinknek, mert jó az értékrendjük és ragaszkodnak a hagyományokhoz 
– mondta Andics Istvánné Julika néni, aki 2008-ban kapta meg az Újbuda 
mesterpedagógusa címet, és azóta is jeleskedik az Alsóhegy utcai Óvoda 
munkaközösségének szervezésében.

– A jeles napok és ünnepek révén olyan 
hagyományokat és magyar népszokáso-
kat ismernek meg a csemeték, amelyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő 
értékrenddel álljanak az élethez. Nem-
zetünk múltjáról, tradícióiról, énekeiről 
éppúgy hallanak már óvodáskorban, 
mint a sokoldalú fejlesztés többi terü-
letéről: így van matematikai, vizuális, 
anyanyelvi, környezetismereti és zenei 
nevelés is. Az, hogy a zenéről Kodály-
szellemében tanítunk, meghatározza 
a gyerekek ritmusérzékét is – árulja 
el Julika néni. A különböző készségek 
fejlesztése és az ismeretek mélyreható 
átadása játékosan történik, így a gyere-
kek szívesen jegyeznek meg bármit, és 
a tudás hosszú távon megmarad.

Andics Istvánné szerint a legtöbb óvó-

nőt az motiválja, ha a sok apróságot 
napról napra fejlődni látja. Őt is az tölti 
el boldogsággal, ha egy gyermek lelke-
sen mond egy mondókát, vagy sikerél-
ménye van egy feladat megoldásában. 
– Minden nap gyerekek mosolyognak 
rám, ragaszkodnak hozzám és szeret-
nek engem, az óvó nénijüket. Nekem 
ez okoz örömet – mondja mosolyogva 
Julika néni.

A mesterpedagógus óvónő már sok 
száz gyermek felnövését kísérte figye-
lemmel, szívesen hallgatja meg őket, 
ha valamelyik évek múlva visszatér, és 
elmeséli, mi lett vele. – Az egyik kis-
fiú, aki már 12 éves, kiválóan hegedül, 
és 15-én koncertje lesz – jegyezte meg 
Julika néni, majd hozzátette –, nekem is 
ott a helyem!

Felújították a Mozgolóda Óvoda udvarát
A Lecke utcai Mozgolóda Óvoda udvarának mászókáit, játékait, padjait festet-
ték újra és javították ki a hétvégén a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint az 
Összefogás Újbudáért Egyesület önkéntes fiataljai, de Nagyné Antal Anikó helyi 
önkormányzati képviselő is besegített a munkába.

döntött, a logopédiát átköltöztetik az Erőmű 
utcába, illetve az általuk eddig használt terü-
leten visszaállítják az eredeti két csoportszo-
bát, amivel újabb 50 férőhelyet hoznak létre. A 
visszaalakítás az intézet kiköltözését követően 
kezdődhet.

Tanácsok, tippek 
az óvodaválasztáshoz
– Bár ma még csak 5 éves kortól kötelező a 
gyermeknek óvodába járnia, sok előnye van, 
ha már a 3. életév betöltése után intézménybe 
jár a csemete. Hároméves kortól a gyerekek 
szocializációját, társadalomban való eliga-
zodását szükséges elősegíteni, amihez legin-
kább az azonos korúak társasága járul hozzá 
– mondja Győrffyné Molnár Ilona. 

– A kicsik az óvodában nemcsak együtt ját-
szanak, hanem olyan ingerek, közösségi élmé-
nyek is érik őket, amelyek a világ megismeré-
sét szolgálják. Emellett szomorú tény, hogy a 
szülők jelentős része nem játszik megfelelően 
gyermekével. Ennek nyilván az is oka lehet, 
hogy dolgozni jár, vagy más elfoglaltságai 
révén nem ér rá a gyerekével foglalkozni. Az 
óvodában játékos formában ismernek meg 
fontos szociológiai szerepeket: a nő és a fér-
fi közötti különbségeket, az orvos szerepét, 
megtanulják, hogy a felnőttek miért dolgoz-
nak, kiben lehet megbízni és kiben nem. Ezek 
a felismerések tapasztalati úton érlelődnek a 
gyermekekben, ezek ismerete később renge-
teg lelki bajra nyújthat megoldást, hiányuk 
pedig roncsolhat – hangsúlyozza a szakember.

Az igazgatónő arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a sok szakkör túlságosan lekötheti, lefá-
raszthatja a gyereket, és így az is előfordulhat, 
hogy az említett óvodai játékokra, készség-
fejlesztésekre nem jut elegendő figyelem és 
idő. A szakember szerint a vegyes csoportok 
az előnyösek a gyerekek számára, amikor a 
kisebbek és a nagyobbak egy csoportba jár-
nak, ugyanis a nagyok segítik a kicsiket, és 
így fontos szociális szabályokat is tanulnak 
egymástól az ovisok. Ha egy családnak több 
csemetéje jár ugyanabba az oviba, általában 
a testvéreket érdemes egy csoportba íratni, 
ugyanakkor az ikreket kifejezetten ajánlatos 
külön-külön csoportba járatni, ugyanis esetük-

ben fontos a részleges pszichés elkülönülés.
Győrffyné Molnár Ilona szólt arról is, hogy 

ha a gyermek betöltötte a 6. életévét, és isko-
laérettnek bizonyul, akkor visszavetheti fejlő-
dését, ha az óvodában marad. A korosztálya 
már megkezdi tanulmányait az iskolában, így 
később akár lemaradásként is megélheti, ami-
kor pajtásai eggyel magasabb osztályba jár-
nak. Emellett 6 éves kortól a gyermeknek már 
nemcsak az óvoda által 
nyújtott alapvető szoci-
ális készségeket előnyös 
elsajátítania, hanem a ta-
nulási folyamatok meg-
kezdésének is elérkezik 
az ideje. Az általános is-
kola első osztálya ugyan-
is az írás-olvasás és a számolás megtanulásán 
túl alapvető mentális fejlesztéssel is jár.
A felfedezés öröme
Újbudán önkormányzati fenntartású, egyházi, 
egyesületi és magánóvodák is léteznek. Álta-
lánosságban elmondható, hogy az önkormány-
zati fenntartású intézményekben csak étkezési 
hozzájárulást kell fizetni, ami nagyságrendi-
leg 10–15 ezer forint havonta, a magánóvo-
dák programjuktól és többletszolgáltatásaiktól 
függően pedig akár havi 80–100 ezer forintot 
is elkérhetnek a gyermek neveléséért.

Az óvodák egyébként önálló intézmények, 
saját nevelési programmal, saját döntéssel, 
hogy hova, milyen területre helyezik a hang-
súlyt. Érdemes megfigyelni, mi köti le job-
ban óvodáskorú gyermekünket, egyre több 
helyen igyekeznek valami többletet nyújtani 
a művészet vagy a sport területén. A szakem-
berek szerint ebben az életkorban különösen 
nagy szerepet kap a felfedezés öröme; a kicsik 
szinte észrevétlenül, játszva sajátíthatják el a 
környezettudatos és egészséges életvitel alap-
jait, a sport és a mozgás szeretetét, agyagoz-
hatnak, focizhatnak, de akár megismerkedhet-
nek a magyar népszokásokkal is. Népszerű az 
óvodai foglalkozások között a néptánc, amely 
komplex mozgáslehetőséget biztosít a kicsik-
nek, és fontos alapkészségeket fejleszt. Sok 
gyerek ebben az életkorban találkozik először 
a színház varázsával is: mesedarabok, bábjá-
tékok hőseiért izgulhatnak egy-egy előadáson.

A fejlesztés nem állhat le
A pártok képviselői kivétel nélkül magas 
színvonalúnak tartják az óvodai pedagógusok 
munkáját. Az intézmények helyzetének érté-
kelése során azonban eltérő véleményeket fo-
galmaztak meg. (A Jobbik lapzártánkig a szűk 
időkeretre hivatkozva nem küldte el vélemé-
nyét a témával kapcsolatban.)

Csernus László, Fidesz: Az óvodák fejleszté-
se terén az előző ciklusokban megtett intézke-
dések nem követték megfelelően a demográfiai 
változásokat. A szocialista városvezetés csak 
látszatintézkedéseket tett, 2005. óta csupán a 
csoportok létszámát növelték meg, új intéz-
mények létrehozása, vagy valós bővítések he-
lyett. Ennek eredményeként 2010-ben nagyon 
súlyos férőhelyproblémát örökölt az Önkor-
mányzat, melyet sürgősen orvosolnia kellett.  
Az elmúlt időszakban jelentősen bővültek a 
férőhelyek, több intézmény is korszerűbb, 
esztétikusabb környezetben várja a gyereke-
ket. Sok család gondjain tudott enyhíteni az 
önkormányzat, azonban további erőfeszíté-
sekre van szükség.

Budai Miklós, MSZP: Reméljük, idén nem 
lesz az a kaotikus állapot, mint tavaly, ami-

kor a beiratkozás után szembesültek azzal, 
hogy több a gyerek, mint az óvodai férőhely, 
így tornaszobák szűntek meg és alakultak tan-
teremmé, vagy még szeptemberben is tégla, 
sóder kupacok között közlekedtek a szülők és 
a gyerekek. Az elmúlt évekhez képest sajnos 
idén nem nagyon lesznek óvodafelújítások, 
ezt súlyos hibának tartjuk, ez az a terület, ahol 
megengedhetetlen a spórolás, korábban min-
den évben 3–4 oktatási intézményt újítottunk 
fel. Reméljük, hogy a mostani vezetés meg-
próbálja orvosolni a magas csoportlétszám 
okozta problémákat, ami a szülőknek, gyere-
keknek egyaránt sok bosszúságot okoz. 

Gajárszki Áron, LMP: A férőhelyhiány mi-
att a szülőknek trükközniük kell, beadni több 
helyre a jelentkezést, akár úgy is, hogy átje-
lentkeznek a nagyszülők lakásába, hogy más 
körzetbe és más óvodába kerülhessenek. 
Nincs egy központi rendszer, ahol nyomon le-
het követni, hogy hol, mennyi hely van még, 
és ki hova szeretne menni. Sok esetben csak 
augusztus végén derül ki, hogy ténylegesen 
melyik óvodába kerül a gyerek, és ez nem 
csupán a szülőknek okoz álmatlan éjszakákat, 

hanem az óvodák vezetőinek, az önkormány-
zatnak is. Egy jól strukturált és átlátható rend-
szer lehetővé tenné, hogy időben kiderüljön, 
ha férőhelyhiányra kell számítani, hogy mie-
lőbb megoldható legyen az együttműködés a 
többi óvodával.

Gyorgyevics Miklós, KDNP: Az óvodai 
nevelés, köszönhetően az ott dolgozók ál-
dozatos, magas színvonalú munkájának, 
mindannyiunknak büszkeségre ad okot. A 
Kereszténydemokrata Néppárt kiemelten fon-
tosnak tartja azt is, hogy az Önkormányzat a 
kerületben működő egyházi fenntartású in-
tézményeket is támogassa, azokkal szoros, jó 
kapcsolatot ápoljon. Ilyen a Don Bosco kato-
likus óvoda, a Fehér Kavics református óvoda 
és az alapítvány által fenntartott, de gyakor-
latilag egyházi intézményként működő Szent 
Gellért Óvoda is. Keresztény politikusként ki-
állunk amellett, hogy a vallásos szülők olyan 
intézménybe adhassák a gyermeküket, ahol az 
általuk vallott erkölcsi értékeknek megfelelő 
nevelést kapnak.

A kicsik szinte 
észrevétlenül játszva 
sajátíthatják el a 
környezettudatos és 
egészséges életvitel 
alapjait.
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Ahol hárman 
elférnek
– Szia! Nem fogod elhinni, mit mondott múlt-
kor egy kolléganőm. Közölte, hogy ő erre a vi-
lágra nem szül gyereket, vagy ha mégis, akkor 
is csak egyet. 

Zsófit régóta ismerem. Ha látnád, csak legyin-
tenél, mert te nem szereted a trendi lányokat, és 
ő pont ilyen. Marketinges egy nagy multinál: 
céges autó, céges mobil, céges barátok, céges 
élet. A munka hőse. És nem akar gyereket. Illet-
ve lehet, hogy egyet mégis. Szóhoz se jutottam 
a megdöbbenéstől. Zsófi viszont annál inkább: 
harciasan érvelt, és felhozott a kilátástalan gaz-
dasági helyzettől kezdve mindent. Nem mer-
tem megmondani, hogy nem értek vele egyet. 

Ha lett volna nálam néhány családi fotó, ta-
lán azokat elővettem volna. Amiket te is láttál 
a múltkor, mikor beugrottál. Az a ked-
vencem, amelyiken az öcséimmel hár-
man ülünk egy nagy papírdobozban 
a kertben. Kicsit kényelmetlen és 
szűkös volt ugyan, de eszünkbe se 
jutott kipaterolni a másikat. És ez 
jó. Mert lehet, hogy farkastörvények 
vannak, és őrült a hajtás mindenért, de 
tudom, hogy van két ember, akik feltétel 
nélkül… és én is őket. Most ezt kellett volna 
elmesélnem Zsófinak? A szemembe röhögött 
volna. Szerintem egykét vállalni, na az a ke-
gyetlen, nem a világ.

Na mindegy, leteszem, hallom, hogy felsírt 
nálad a pici. Csak még annyit, hogy szombaton 
nyugodtan ugorjatok el este kettesben valaho-
va, majd én vigyázok a gyerekekre. Tudod mit? 
Elviszem magammal Zsófit is.

Múlt héten kísérték utolsó útjára Kopp Mária 
orvos-pszichológust, a Népesedési Kerekasztal 
szervezőjét. A professzor asszony indította el a 
Három királyfi Három királylány Mozgalmat, 
hogy a tervezett, vágyott gyermekek meg is szü-
lethessenek. Írásunkat az ő emlékének ajánljuk.

Május 15. 20.00 óra

Székely János: Caligula helytartója
A Füge produkció és a Vádli Színház közös produkciója
A Caligula helytartója a magyar drámairodalom egyik csúcs-
pontja. Hazugság és igazság viszonyát boncolgatja, arra ke-
resve a választ, hogyan maradhat meg embernek az ember, 

akár gyakorolja a hatalmat, akár ki 
van téve a hatalmat gyakorlóknak. 
Becsületről, barátságról és hű-
ségről szól. No meg, árulásról és 

öncsalásról. Arról, hogy 
végre kell-e hajtani 

a parancsot, bár-
milyen őrült is, 
vagy mindent 

feláldozva szem-
beszállni vele. 
Áruló-e az, aki az 
emberségében leli 

meg hazáját, vagy 
eleve bukásra van 

ítélve.

Május 25. 18.00 óra

„Ezüst Malibu – Volt egyszer egy Amerika”
Bokor Pál fotókiállításának megnyitója 
Bokor Pál újságíró, az MTI egykori washingtoni tudósítója 
1984-ben észak-dél irányban keresztülutazta az Egyesült Álla-
mokat egy Chevrolet Malibu „cirkálóval”. A képek a „Reagan-
korszak” Amerikáját idézik.

PÓDIUM
Május
9. 18.00 A KÉPZŐMŰVÉSZET NAGY MES-

TEREI: Jacopo Pontormo (1485–1576). 
Előadó: LUDMANN MIHÁLY művészettörté-
nész. A részvétel díja alkalmanként 650 Ft, diákoknak 
és nyugdíjasoknak 450 Ft, Budapesti Művelődési Köz-
pont, 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 371-2760

11. 18.00 „A múzsák estje”, házigazda: Juhász Anna 
irodalmár. Belépő: 2000 Ft/fő, BK-tagoknak: 1500 Ft/
fő, nyugdíjas/diák: 300 Ft kedvezmény, Molnár-C. Pál 
Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, Ménesi út 65. Te-
lefon: 06/30/201-1073

14. 18.30 „Akik az Úrban bíznak... szárnyra kelnek, 
mint a sasok”. Az élő Biblia fiataloknak. Téma: Isten 
lelke bennünk. Vezeti: Csillag Péter. A részvétel ingye-
nes, Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, 
Ménesi út 65. Telefon: 06/30/201-1073

18. 18.00 „Feltámadás” összeállítás Tolsztoj utolsó 
regénye és bizalmas naplója alapján. Fenyő Ervin 
színművész és irodalomtörténész. Belépő: 1500 Ft/
fő, BK-tagoknak: 1000 Ft/fő, nyugdíjas/diák: 300 Ft 
kedvezmény, Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 
Budapest, Ménesi út 65. Telefon: 06-30-201-1073

23. 18.00 A KÉPZŐMŰVÉSZET NAGY MESTEREI: Jacopo 
Tintoretto (1518–1594). Előadó: LUDMANN MIHÁLY 
művészettörténész. A részvétel díja alkalmanként 650 
Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 450 Ft, Budapesti 
Művelődési Központ, 1119 Budapest, Etele út 55. Te-
lefon: 371-2760

24. 17.15 „Megnyugtattam és elcsöndesítettem lel-
kemet”. Az élő Biblia minden korosztálynak. Téma: A 
Pünkösd. Vezeti: Csillag Péter. A részvétel ingyenes, 
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, Mé-
nesi út 65. Telefon: 06/30/201-1073

25. 15.30 Irodalmi teadélután. Válogatás az Újbuda 
60+ Vers- és prózaíró pályázatra beérkezett művekből, 
Engelbrecht László és barátai előadásában, Gazdagréti 
Közösségi Ház, 1118 Budapest, Törökugrató utca 9. Te-
lefon: 246-5253

 19.00 Újbudai Fészek Klub – Vendég: Bilicsi Erzsé-
bet – Történetek egy nagy generációról. Moderátor: 
Köllő Miklós, Őrmezei Közösségi Ház, 1112 Budapest, 
Cirmos u. 8. Telefon: 309-0007

SZÍNHÁZ 
Május 
12. 20.00 Kérész Művek XXIII. 

performanszkocsma-sorozat, Artus Társu-
lat. Artus Kortárs Művészeti Stúdió, 1116 Buda-
pest, Sztregova utca 7. Telefon: 204-3755

15., 16.  20:00   Székely János: Caligula helytartója, a 
FÜGE Produkció és a VÁDLI Színház közös produkciója, 
Szkéné Színház, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
épület II. emelet. Telefon: 06/20/384-6049

19. 19.00 Karinthy: A teknősbéka, avagy ki az úr a 
csárdában…? – komédiák végkimerülésig. A Tarka 

Színpad előadása. Rendező: Köllő Miklós, Őrmezei 
Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos u. 8. Telefon: 
309-0007

25. 10.30 Magyar Népmese Színház előadása: Me-
seszőnyeg 3–9 éves korosztály számára. A jegy árá-
ban benne foglaltatik egy tombola ára és ingyenes 
gyermeknapi kézműves játszóház. A jegy ára: 500 Ft, 
Őrmezei Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos u. 8. 
Telefon: 309-0007

TÁNC 
Május
11–13.  20.00   Duda Éva Társulat: After – 

bemutató – Fidelio Táncest Jegyár: 2000 
Ft, diákjegy: 1200 Ft, nyugdíjas jegy: 1000 Ft, 
támogatói jegy: 3000 Ft  MU Színház 1117 Budapest, 
Kőrösy József utca 17. Telefon: 209-4014

15. 20.00 Hodworks: Basse Danse. Jegyár: 2000 Ft, 
diákjegy: 1200 Ft, nyugdíjas jegy: 1000 Ft, támogatói 
jegy: 3000 Ft, MU Színház, 1117 Budapest Kőrösy Jó-
zsef utca 17. Telefon: 209-4014

16., 17.  20.00   KakasKakasKakas tánc-színházi előadás, 
Artus Társulat. Rendező-koreográfus: Goda Gábor. 
Artus Kortárs Művészeti Stúdió, 1116 Budapest, 
Sztregova utca 7. Telefon: 204-3755

25., 26.  20.00   MU Terminál C est, 2012. Gergye Krisz-
tián: Leni Riefenstahl – bemutató, Jelena Ivanovic: 
10/J – bemutató. Jegyár: 2000 Ft, diákjegy: 1200 Ft, 
nyugdíjas jegy: 1000 Ft, támogatói jegy: 3000 Ft, MU 
Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Tele-
fon: 209-4014

ZENE 
Május
9. 18.00 Alkotó Muzsikusok Társasá-

gának koncertje. Karinthy Szalon, 1111 
Budapest, Karinthy Frigyes út 22. Telefon: 209-
3706

11. Sena Live Band Spoek Mathambo (ZA) A38 Hajó. Petőfi 
híd budai hídfő. Telefon: 464-3940

 19.00 Moha Jazz Koncertsorozat: Berkes Balázs és 
Vukán György interaktív koncertje. Jegyár csak elővé-
telben: 1400 Ft. MOHA KÁVÉZÓ ÉS KULTÚRTÉR, 1114 
Budapest, Bartók Béla út 11–13. Telefon: 209-0658

12. Tindersticks (UK) A38 Hajó. Petőfi híd budai hídfő. Tele-
fon: 464-3940

17. 17.30 „Fiatal művészek pódiuma”, a Weiner Leó ze-
neiskola növendékeinek koncertje. A részvétel ingye-
nes, Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, 
Ménesi út 65. Telefon: 06-30-201-1073

20. 18.00 Vasárnapi Házimuzsika. Kelenvölgyi Közös-
ségi Ház, 1116 Budapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 
424-5363

21. Sportfreunde Stiller (D) A38 Hajó. Petőfi híd budai híd-
fő. Telefon: 464-3940

25. VHK – Vágtázó Életerő. A38 Hajó. Petőfi híd budai híd-
fő. Telefon: 464-3940

 19.00 Az értől az óceánig – Berka együttes, Fanfara 

Complexa, Dresch Quartet k.m. Balogh Kálmán, FONÓ 
BUDAI ZENEHÁZ. 1116 Budapest, Sztregova u. 3. Tele-
fon: 206 5300

26. 15.00 Nótaest a Kelenvölgyi Nótakörrel, Kelenvölgyi 
Közösségi Ház, 1116 Budapest, Kardhegy utca 2. Tele-
fon: 424-5363

KIÁLLÍTÁS
Május
10. 18.00 Alfredo Barsuglia egyéni 

kiállítása június 10-éig látható, FAUR 
ZSÓFI GALÉRIA, 1114 Budapest, Bartók Béla út 
25. Telefon: 209-3635

15. 18.00 Budapesti Amatőr Alkotók Körének kiállítása, 
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, 1119 Budapest, 
Etele út 55. Telefon: 371-2760

18. 17.00 Kodály Zoltánról – Újbudai Fotókör kiállítás-
megnyitója (megtekinthető: május 31-éig, naponta 
10.00–18.00 óráig), ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, Buda-
pest, 1112 Cirmos u. 8. Telefon: 309-0007

25. 18.00 „Ezüst Malibu – Volt egyszer egy Amerika” 
Bokor Pál fotókiállításának megnyitója. A tárlat meg-
tekinthető június 13-áig, hétköznapokon 10.00–20.00 
óra között, GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1118 Buda-
pest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253

FILM 
Május
8. 19.00 „Múltidőzés” Filmklub: El-

jövendő szép napok (kanadai, Atom 
Egoyan, 1997, 110’). A filmek előtt rövid 
bevezetőt mond, majd a beszélgetést vezeti Reményi 
Róbert filmesztéta. Belépő: 500 Ft, MOHA KÁVÉHÁZ, 
1114 Budapest, Bartók Béla út 11–13. Telefonszám: 
209-0658

9. 19.00 „Jönnek a csehszlovákok!” – újhullámos 
gyöngyszemek a ’60-as évekből – Pacsirták cérnaszá-
lon (cseh, Jiří Menzel, 1969, 90’). A filmek előtt rövid 
bevezetőt mond, majd a beszélgetést vezeti Reményi 
Róbert filmesztéta. Belépő: 500 Ft, MOHA KÁVÉHÁZ, 
1114 Budapest, Bartók Béla út 11–13. Telefonszám: 
209-0658

15. 19.00 „Múltidőzés” Filmklub: Utazás a világ kez-
detéhez (portugál, Manoel de Oliveira, 1997, 91’). A 
filmek előtt rövid bevezetőt mond, majd a beszélge-
tést vezeti Reményi Róbert filmesztéta. Belépő: 500 
Ft, MOHA KÁVÉHÁZ, 1114 Budapest, Bartók Béla út 
11–13. Telefonszám: 209-0658

22. 19.00 Előhívó – Művész Filmklub: Milos Forman: 
Hair (1979). Vezeti: Péterffy András filmrendező, ŐR-
MEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest, Cirmos u. 8. 
Telefon: 309-0007

 19:00 „Múltidőzés” Filmklub: A múlt nélküli ember 
(finn, Aki Kaurismäki, 2002, 97’). A filmek előtt rövid 
bevezetőt mond, majd a beszélgetést vezeti Reményi 
Róbert filmesztéta. Belépő: 500 Ft MOHA KÁVÉHÁZ 
1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13. Telefonszám: 
209-0658

40 éves a Weiner 
Fúvószenekar
A Weiner Leó zeneiskola tavaly ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, idén pedig a fanfárok azért szóltak,  
mert a Weiner Fúvószenekar 40 éves lett. A jeles nap alkalmából kiállítást rendeztek, amelyen az érdeklődők a zene-
kar elmúlt négy évtizedének sikereit, elismeréseit és érmeit tekinthetik meg. 

A megnyitón a ma is az iskolában tanító zenekar-alapító karnagy-
nak, Sztán Istvánnak is köszönetet mondtak, akit felkonferálása-
kor tapsvihar fogadott.

A trombitatanár elmesélte, 1969-ben csupán zenekari gyakor-
latként indult a csapat, és mivel a közeli gyermekotthon és a ze-
neiskola is támogatta a fúvószenét, őt bízták meg, hogy építse 
fel a rézfúvós tanszakot. Azóta az alapfokú zeneiskolának és a 
középiskolának is külön zenekara van, így a két fúvósegyüttes 
megosztja egymás között a fellépéseket. A Weiner fúvósai az 
évek során jelentős sikereket értek el, 2005-ben – eddigi pályafu-
tásuk csúcsán – az országos versenyt és a nagydíjat is elnyerték. 

– Mikor Pestre kerültem, irigykedtem a soroksári fúvósokra, és 
azt mondtam magamban, legalább olyan híres zenekart csinálok, 
mint az övék. Azt hiszem, ezt sikerült teljesítenem – emlékezett 
a kezdetekre Sztán István. Kupper András alpolgármester beszé-
dében elárulta, 41 évvel ezelőtt ő is a Weiner falai között kezdte 
meg tanulmányait, és úgy véli, az iskola neve mára teljesen ösz-
szefonódott a fúvószenekarral, így rájuk minden valaha ide járt 
diák örökké emlékezni fog. A rendezvényen természetesen a fú-
vósok adtak elő zeneműveket, este pedig nagykoncerttel ünne-
pelték meg az évfordulót.

További 
emberi 

történetek: 
lepesekfeled.

blog.hu
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KÁVÉSZÜNET

Faur Zsófi Galéria
1114 Budapest, Bartók Béla út 25.
Telefon: 209-3635

Moha Kávéház és Kulturtér
1114 Budapest, Bartók Béla út 11–13.
Telefon: 209-0658

hirdetés

Kulturális ajánló
minden 

pénteken 18.15-kor

A TV-ből jól ismert ter-
mékek... WS Teleshop 
budai mintabolt. XII.

ker. Nagyenyed utca 11.
Tel: 06(70)367-8048

Nyitva: hétköznap: 10-18
szombaton: 10-14 óráig
AKCIÓK! KEDVEZMÉ-
NYEK! PLUSZ KÖLTSÉ-

GEK NÉLKÜL!
Személyessé tesszük a 

vásárlást!
Gyermeknapi megle-

petések!

VÉGRE 
BUDÁN is!

Adója 1%-val
kérjük, támogassa a moldvai csángómagyar 
gyerekek oktatását
Adószám: 18710209-1-13
A MOLDVAI MAGYAR 
OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 
és a KERESZTSZÜLŐK A 
MOLDVAI CSÁNGÓ-
MAGYAROKÉRT Egyesület

www.csango.eu 
www.keresztszulok.hu

A projekt keretében a Közép-magyarországi Régi-
óban működő felsőoktatási intézmények (az ÁVF, 
a BME, az ELTE, az MKE és a SZIE) konzorciumot 
hoztak létre a BCE vezetésével, a minőségi oktatás, 
a nem formális és informális tanulás és képzés le-

hetőségeihez való egyenlő esélyű hoz-
záférés biztosítása érdekében. A 

projekt szakmai megvalósítói az 
együttműködő intézmények 

könyvtárai voltak.
A május 31-én záruló pro-

jekt fő tevékenysége egy 
nyilvános portál létreho-
zása volt, ami az együttmű-
ködő intézményekben ke-
letkezett tudástartalmakat 

adja közre. Mivel a könyvtá-
ri katalógusok folyamatosan  

épülnek, nagyszámú digitális 
tartalom jött és jön létre napon-

ta, a rendelkezésre álló adatmennyi-
ség napról napra bővül. Ezek azonban 

fragmentáltan jelennek meg, elérhető-
ségüket és funkcionalitásukat tekintve 

egyaránt.  A fejlesztés az elektronikus 

katalógusok és egyéb adattárak közös keresését meg-
valósító, az önálló ismeretszerzést, tudásmegosztást, 
csoportmunkát és a plágium kiszűrését támogató 
megoldások integrálásával történt. 

A manapság igen elterjedt koncepció, az „élethosz-
szig tartó tanulás” megköveteli az iskolai tanulmá-
nyaikat már befejezettektől, hogy a tanulást továbbra 
életformájuknak tekintsék. Ezt hivatott biztosítani 
az élethosszig tartó tanulás és önálló ismeretszerzés 
kooperatív megoldását támogató, portálba épített ke-
retrendszer. Ez a szolgáltatáscsomag új lakossági ré-
tegek bevonását teszi lehetővé a felsőoktatási intéz-
mények által létrehozott tudományos eredmények és 
információk felhasználói körébe, különös tekintettel 
a hátrányos helyzetűekre, a leszakadó térségek fel-
nőtt népességére. 
Bővebb információ a projekt weboldalán található: 
tudasdepo.uni-corvinus.hu

Végéhez közeledik a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának  
TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0020 számú Tudásdepo-Tudásvásár projektje. 

Célegyenesben 
a Tudásdepó-Tudásvásár

 

Hirdessen 
a megújult 
Újbudában!
Kedvezmé-

nyekért hívja 
az alábbi 

telefonszá-
mot: 

06-30/619-
3323

A Facebook-generáció
A Facebook hazánkban is egyértelműen átvette a vezetést a többi közösségi portállal szemben. 2008 novemberében indult el a Facebook 
magyar változata, és 3 év alatt folyamatosan nőtt a regisztrált felhasználóinak száma. A digitális forradalom kapcsán az internet nép-
szerűsége elősegítette a virtuális közösségek növekedését, különböző közösségi portálok segítségével lehetőség nyílik emberekkel 
ismerkedni, tartós kapcsolatot építeni, és manapság egyre több szórakoztató alkalmazást használni.

Egy felmérés szerint a látogatók 49%-a alapvetően azért megy fel az oldalra, mert szórakozni akar, 32% a személyes kötelékeit akarja 
ápolni, kifejezetten információt pedig csak 16% keres elsődlegesen. Nem meglepő, hogy a netező egyedülállók is sűrűbben látogatják 
a hasonló honlapokat egy új kapcsolat reményében.                mediares.blog.hu

Május 11. 18.00 óra 

„A múzsák estje” – házigazda: 
Juhász Anna irodalmár 
Juhász Anna, Juhász Ferenc költő lánya jól 
ismeri, mit jelent a „Múzsa”. A Hadik Kávé-
házban már tartott egy sikeres estet, most a 
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum művészfele-
ségekre emlékező kiállításainak szobrai, illetve 
festményei előtt válik főszereplővé a „Múzsa”.

Molnár C. Pál Műterem-Múzeum
1118 Budapest, Ménesi út 65.
Telefon: 06/30/201-1073

Május 10. 18.00 óra 

Alfredo Barsuglia egyéni 
kiállítása 
Alfredo Barsuglia Bécsben él és dolgozik. A 
fiatal képzőművész egyéni stílusára jellemző 
a hiperrealista ábrázolás, melyet igen magas 
színvonalon művel. A főmotívum környezete 
másodlagos számára, pasztel, finom árnyalatú 
képeiből kiegyensúlyozott harmónia sugárzik. 
A tárlat egy hónapig tekinthető meg.

Május 18. 19.00 óra 

Berkes Balázs és Vukán 
György interaktív koncertje
Vukán György, a kreatív zene egyik legna-
gyobb hatású képviselője több mint 60 éve 
szerepel a pódiumon. Barátja és muzsikus tár-
sa, Berkes Balázs „a nagybőgő dzsesszvirtuó-
za” társaságában egy különleges zenei élmény 
részesévé teszik a közönséget.

KULTI – Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos u. 8.
Telefon: 310-0644

Május 19. 19.00 óra

Karinthy Frigyes: A teknősbéka, 
avagy ki az úr a csárdában…?
Tarka Színpad bemutatója
Egy pszichiáternek készülő orvostanhallga-
tó jelenik meg az elmegyógyintézetben, ahol 
találkozik Haduva doktorra, aki új betegnek 
nézi a diákot. El is kezdi a vizsgálatot, de ki-
derül a tévedés. A különleges kórteremben 
egy nagyon veszélyes beteg is tartózkodik, aki 
teknősbékának képzeli magát. A helyzet- és 
jellemkomikumok mesteri bravúrral követik 
egymást...
Rendező: Köllő Miklós
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Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 
a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse a május 17-i 
 számban!

Tantermi 
Színházi Szemle
A FÜGE Egyesület és a Polgár Kriszti-
na Emlékalap 2011-be nyílt pályázatot 
hirdetett alternatív színházak számára. 
A felhívás szerint olyan előadásokat kel-
lett készíteni, amelyek egy tanteremben 
is előadhatók, és kifejezetten iskolások-
nak szólnak. A játékosan oktató szándé-
kú színdarabok szemléjét a MU Színház 
és a Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium fogadta be.

Már korábban is készültek diákoknak szánt 
darabok, elterjedésükhöz azonban az újító 
műfaj népszerűsítésére van szükség, melynek 
anyagi hátterét jelenleg az alapítvány vállal-
ja magára. A hétvégi színházi szemlén olyan 
előadásokat adtak elő, melyekben a színész 
– akár a szerepéből kilépve – rövid szünetet 
tart, hogy magyarázatot adjon a történések-
hez. Kulcsár Viktória, a FÜGE egyik szerve-
zője elmondta, az alkotók olyan produkció-
kat állítanak fel, amelyek bármelyik vidéki 
kisiskola osztálytermében is előadhatók. A 
darabok nemcsak formailag passzolnak a 
tanteremhez, de tartalmilag is olyan témákat 
dolgoznak fel, amelyek a diákközönségnek 
mint célcsoportnak szólnak, így megjelen-
nek benne a korosz-
tályos problémák, a 
barátokkal, családdal 
való kapcsolat, 
az agresszió 
és a deviáns 
viselkedési 
formák is. A 
nyílt pályá-
zatra több 
mint kétszáz 
pályamű ér-
kezett. A ne-
velés mellett 
az emlékalap azt 
szeretné, hogy a legkisebb települések diák-
jai is megtapasztalják a színházi élmény va-
rázsát.

Anyák napi beszélgetés

– A legnagyobb életfeladat a szülővé válás – 
állítja Békés Emőke, aki dúlaként a kórház-
ban segíti a vajúdó kismamákat. A természet 
kilenc hónapot ad, hogy egy nő anyává érjen, 
hisz a testi változások mellett az anyaság-
ra lelkileg és értelmileg is fel kell készülni. 
Azonban nem csak a nő válik szülővé, a férfi-
ak számára is nagy kihívás apává érni. A párok 
többségénél várakozás, kétségbeesés és óriási 
átalakulás is jár ebben az időszakban, ezért szüksé-
gük van gyakorlott segítőre, aki az orvosok mellett lelki támaszt 

nyújt és tanácsokat ad. Ez 
jó esetben a saját szülő, de 
egy tapasztalt dúla is nagy 
segítséget jelenthet.

Varga-Hegyi Eszter 
azokkal az édesanyákkal 
foglalkozik, akiknek az 
élete így vagy úgy kisik-
lott, gyermeküket egye-
dül, nehéz körülmények 
között kényszerülnek fel-
nevelni. Az ő számukra 
nyújt támaszt a Lea Anya-
otthon, ahol némi nyugal-
mat nyerhetnek picinyeik-
kel.

Endrei Judit népszerű televíziós bemondó 
ugyancsak a lelki változásokra hívja fel a fi-
gyelmet, ő azon hölgyeknek ad tanácsot, akik 
későn vállalnak gyermeket: a lehető legtermé-
szetesebben viszonyuljanak a megváltozott 
élethelyzethez, hiszen a saját görcsösségük 
nehezíti meg a folyamatokat. Endrei szerint 

a szülés után jön csak a neheze, mivel minden 
szülő arra vágyik, hogy képes legyen gyermekét jó 

irányba terelni, hogy a felnövekvő generáció tagjai is nyitottak, 
boldogak és sikeresek legyenek.

MÉDIARÉS

Kávészünet
Huszárik Kata műsora 

minden pénteken 
19.00-kor
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1.  A BEREGSZÁSZ úton már csak egy sza-
kaszon, a járdán fognak aszfaltozni.

• A XII. kerületben, az ORBÁNHEGYI 
úton, a Szent Orbán tér és a Németvölgyi 
út között korlátozásokra kell számítani út-
építés miatt. A 212-es autóbuszok megál-
lóját áthelyezték. A HATÁRŐR úton fel-
újítják a gázvezetéket a Gaál József út és 
a Ráth György utca között. Időszakosan 
váltakozó irányú forgalomra számítsanak. 
A lefelé vezető oldalon tilos megállni.

• Az M0-ás autóút déli szektorát szélesítik, 
ezért legutóbb a halásztelki csomópont-
ban, az M5-ös autópálya felé vezető olda-
lon lezárták a le- és felhajtó ágat. A tere-
lőút a szigetszentmiklósi csomóponton át 
vezet. A 138-as autóbuszok Csepel, Szent 
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Dsida Jenő: Hálaadás c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (K, N, E, M, E, M). 13. Ablaktalan hálófülke. 
14. Szőke folyónk. 15. Durva posztó. 16. Miniszter Tanács, röv. 17. Tagadószó. 19. 
Túlfolyik. 21. Az uncia angol rövidítése. 22. Egyesületet alkotják. 24. Stroncium 
vegyjele. 25. Útmenti fasor. 27. Germánium és urán vegyjele. 29. Férfinév. 31. Mál-
lik. 33. Hajszín. 35. Labanc egyik fele! 37. Finom üledék. 38. Személyével. 39. Bril-
lírozik. 41. Vese egynemű betűi. 42. Görög betű. 43. Gyászemelvény. 44. … culpa! 
Én vétkem! 45. Római 501. 46. Táncparketti esemény. 47. Szarv, németül. 48. Ipa-

ri növény. 49. Csuk. 
50. Sós testnedv. 51. 
USA-tagállam. 54. 
Ilyen nyelv az arab 
és a héber. 56. Ope-
rál páratlan betűi. 57. 
Felsőlendva szlovén 
neve (GRAD). 58. 
Lyka Károly. 60. Fej-
védő. 62. Kiejtett betű. 
63. Gennyes bőrbe-
tegség. 66. Egykori 
kohászati központ. 67. 
Arrafele! 68. Orosz 
vadászrepülő típus. 
70. Merész. 72. Ta-
nácskozás.
Függőleges: 2. Varr. 
3. Saját kezűleg, röv. 

4. Övezet. 5. Szerzetes fizikatanár (József). 6. Szám-
név. 7. Mely tárgyak? 8. Szombathelyi szentély. 9. 
Gyümölcsszirup. 10. Elmélet. 11. Nátrium vegyjele. 
12. Kongói folyó, vírusnévadó. 13. Az idézet má-
sodik sora (Í, E, N, É, I, T). 18. Olajtársaságunk 
betűjele. 20. Arat. 22. Város Bosznia-Hercegovina 
ÉK-i vidékén (TUZLA). 23. Dárdaszerű fegyver. 
26. LLR. 28. Megbízás jelzője lehet. 30. Királyi 
kincstárnok. 32. Német gépkocsimárka. 34. Azo-
nosak. 36. Betoppanás. 39. Helyez. 40. Borítóko-
sár. 41. Francia regényíró (Gyula). 43. Szerzet. 44. 
Kossuth Lajos szülőhelye. 46. Műsor továbbítására 
szolgáló berendezés. 47. Hörögni kezd! 48. Közé-
pen olvad! 50. Büntetést meghatároz. 52. Angol 
férfinév (ERNIE). 53. Szundítás. 55. MIÓ. 59. Kiss 
me …! (musical) 61. Juttatná. 64. Tábori egy-
nemű betűi. 65. Omladék. 67. Éra betűi 
keverve. 69. Galla Miklós. 71. Regnum 
Marianum, röv. 73. Kálium és nitrogén 
vegyjele.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13. 
A 8. szám rejtvényének megfejtése: 
„Néma várás ül ma a nagyvilágon. Csó-
kos szellő rengeti vágyam árját”. Nyer-
tese: Glausius Gáborné, 1113 Bp., Györök 
utca. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szer-
kesztőségében (Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

A XI. KERÜLETI FIDESZ 

PROGRAMJAI
Cím: Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 
06/20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.
Minden hónap második keddjén 16–18 óráig: 
ingyenes jogi tanácsadás, első és utolsó szer-
dáján 15–17 óráig: munkaügyi tanácsadás, 
hétfőn 14–16 óráig: táplálkozási tanácsadás.
Május 9-én 18 órakor Orosz János festőmű-
vész 80 éves kiállításának megnyitója.
Május 23. 18 órakor közéleti est. Vendégünk: 
Kű Lajos olimpiai ezüstérmes labdarugó, a 
2011-es Prima-díj győztese.

AZ MSZP XI. KERÜLETI 

SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
Cím: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. 
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig 
jogi, munkaügyi, munkajogi; adó, könyvve-
zetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, 
-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. Nyit-
va tartás: hétfőtől péntekig 14–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvá-
ri Bence vezetésével parlamenti látogatást 
szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP-iro-
dában.

LMP-HÍREK
Az LMP-s önkormányzati képviselők tevé-
kenységéről és az LMP dél-budai területi 
szervezetének programjairól részletesen tájé-
kozódhat blogunkon http://delbudamaskepp.
blog.hu és honlapukon: http://delbuda.
lehetmas.hu.

A JOBBIK PROGRAMJAI
Cím: Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. Nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Magyar termelők vására május 19-én 9 órától 
12 óráig a Bartók Béla út 96. szám alatt. 

Imre tér felé módosított útvonalon járnak.
• A 6-os főúti csomópontban az M1-es autópálya felé vezető oldalon találják zár-

va a le- és felhajtóágat az autósok. Itt kerülni az M0-ás autóút–M6-os autópá-
lya–Érd-észak csomópont–6-os főút útvonalon kell. 

• Az M7-es autópálya csomópontban a Budapest felé tartók nem tudnak áthajtani 
az autóút M1-es felé vezető oldalára. 

• A Diósdi csomópontban a 7-es főútról egyik irányból sem lehet az M0-ás au-
tóút M1-es autó-
pálya felé vezető 
oldalára felhajta-
ni. Itt a terelőút 
az M0-áson az 
M5-ös autópálya 
felé vezet, majd 
a következő cso-
mópontnál kell 
visszafordulni.

Ízelítő a 60+ programokból
További információért ke-
resse az Újbuda 60+ Prog-
ramközpontot (Zsombolyai 
utca 6., TIT épülete, nyitva 
tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 3724-636) 
Május 9. 15.00 óra Vidám percek: beszél-
getés, zenehallgatás a Szent Imre-város 
Idősek Klubjában, Bocskai u. 43–45.
Május 10. 14.00 óra Egészségünkről: 
közérzetjavító foglalkozás Kelemen 
Máriával. Keveháza Idősek Klubja, 
Keveháza u. 6.
Május 10. és 17. 7–13 óra között Piac: ős-
termelők árulják terményeiket. Kardhegy 
u. 4., a Közösségi Ház mellett
Május 12. Túra: Szalajka-völgy és 
Szilvásvárad különbusszal. Érdek-
lődés és jelentkezés a túravezetőnél. 
Túravezető: Mógor Gabriella (TvTE) 
06/70/3808871
Május 12. 15.30 óra Családi nap! Egzo-
tikus kisállat-bemutató: vadászgörények, 
törpesünök, hüllők, ismeretterjesztő prog-
ramok, kisállat-simogató. Gazdagréti Kö-
zösségi Ház, Törökugrató u. 9.
Május 13. Túra a Budai-hegységben. Ta-
lálkozó: 7.20 órakor a Széll Kálmán téri 
metrókijáratnál Túravezető: Kremser Fe-
renc (Olajipari TSE) 06/30/560-8042
Május 13. 8.00–9.00 óra között Római ka-
tolikus szentmise a kelenföldi Szent Gel-
lért-plébánia felügyelete mellett. Őrmezei 
Közösségi Ház, Cirmos utca 8.
Május 14. 16.00 óra Filmvetítés Valantin 
Ferencné előadásában Írországról. Gaz-
dagrét Idősek Klubja, Gazdagréti tér 1.
Május 15. 9.00–12.00 óra között Fo-
tókör-képfeldolgozás: a digitális fotók 
számítógépes javításának megtanulása. 
Újbuda 60+ Programközpont, Zsombolyai 
u. 6. (TIT)
Május 16. 13.00–15.00 óra között 
Albertfalvi Cukorbetegek Klubja: Mit te-
hetünk a cukorbetegség kialakulásának 

megelőzése érdekében? Szűréssel egybe-
kötött előadás. Albertfalvi Közösségi Ház, 
Gyékényes u. 45–47.
Május 17. 16.00–18.00 óra között Hor-
gászklub: a Kéktó téri horgásztó horgásza-
inak klubja. Kelenvölgyi Közösségi Ház, 
Kardhegy u. 2. 
Május 18. 17.00 óra Kodály Zoltán-ki-
állítás, az Újbudai Fotókör kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető: május 31-éig, 
hétköznap 10–18 óráig. Őrmezei Közössé-
gi Ház, Cirmos utca 8.
Május 19. Túra: Érd – árvalányhaj virágzás
Találkozó: 8.45 órakor az Etele téri busz 
p.u. Túravezető: Király Lajos (TvTE) 
06/23/361-101
Május 19. 10.00 óra Egészségnap: 
egészséggel kapcsolatos előadások, 
mérések. Kelenvölgyi Közösségi Ház, 
Kardhegy u. 2.
Május 20. Túra a Budai-hegységben. Ta-
lálkozó: 7.20 órakor a Széll Kálmán téri 
metrókijáratnál Túravezető: Kremser Fe-
renc (Olajipari TSE) 06/30/560-8042
Május 20. 18.00 óra Vasárnapi 
házimuzsika: komolyzenei koncert a 
Kelenvölgyi Közösségi Házban, Kard-
hegy u. 2. 
Május 22. 14.00 óra Gyaloglóklub 
Monspart Saroltával; tanácsok a mozogni 
vágyóknak, és előadások az egészséges 
életmódról. Újbuda 60+ Programközpont, 
Zsombolyai u. 4. (TIT)
Május 22. 15.00 óra Kézműves foglalko-
zás: szalvétatechnika. Albertfalva Idősek 
Klubja, Kisújszállás u. 10.

A Gazdagréti Gyermekek Napja
Időpont: 2012. május 19., szombat 10–
14-ig
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház
Fellépnek A brémai muzsikusok, lesz 
Bábos Torna 1–3 éveseknek, Peonza és 
aszfaltrajz-verseny is „Ilyen nyárról ál-
modom” címmel. Részletes program 
ujbuda.hu

A FIAT X1/9 Klub Magyarország 
szezonnyitó találkozó
2012. május 12., Citadella
A Bertone Studió által tervezett és gyártott 
típust idén 40 éve, 1972-ben mutatták be 
a Torinói Autószalonon. A nevezetes évfor-
duló okán idén a klub a program záróese-
ményeként kiállítja a tagok által birtokolt 
járműveket a Citadella tövében. A konvoj 
18 órakor érkezik a Gellért-hegy csúcsára, 
és előreláthatólag a járművek néhány órán 
keresztül lesznek megtekinthetőek.

Egyház:
Carmine Celebrat Kórus énekel a szent-
misén
Szent Imre-templom (XI., Villányi út 25.)
Időpont: 2012. május 20.
A 11 órakor kezdődő szentmisén a Carmine 
Celebrat Kórus énekel: Caldara: Missa 
Sancti Josephi. Szólisták: Duba Szil-
via, Kiss Edit, Komáromi Márton, Sárosi 
Károly, hangszeres szólisták. Orgonál: 
Bednarik Anasztázia. Vezényel: Zimányi 
István.
Sebestyén Márta és barátai jótékonysági 
koncertje 
2012. május 20., vasárnap 19.00 óra 
Szent Imre-templom (XI., Villányi út 25.)
A belépés ingyenes. Adományaikat köszö-
nettel fogadjuk a Gazdagréti Református 
Templom bővítése javára.

Sport:
Kosárlabda NB2
Budai XI SE-Esztergom
Április 15. 16.00 óra
Helyszín: XI., Kiss János altábornagy u. 42.

Röplabda
Országos Mini Kupa május 11–13-áig.
Helyszín: Gabányi Csarnok, XI., Hausz-
mann Alajos u.5.
Sport- és törptábor
2012. június 18-ától, 6 héten át általános 
iskolás gyermekek részére. A választott 
sportágban napi egy edzésjellegű foglal-
kozás, úszásoktatás, strandolás, kézműves 
foglalkozások és szervezett játék progra-
mok. www.nyekiimreuszoda.hu
Brazil focitábor
Szeretnél brazil hangulatban focizni Ba-
latonszemesen és megismerkedni a bra-
zil kultúrával? Kipróbálhatod a capoeirát, 
a szambát, a strandfocit, a futsalt, és 
a brazil hangszerekkel is közelebbről 
megismerkedhetsz. Külön gyermek- és 
felnőttprogramokkal várnak mindenkit! 
1. turnus: 2012. június 16–22.
2. turnus: 2012. június 23–29.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: 
e-mail: carvaho.academia.de.futebol@
gmail.com; 
Carvalho Adilson: +36/70/203-1040; Ke-
resztúri Nóra: +36/30/681-8281
30. Balaton-átúszás – 2012. július 7.
Csatlakozzon Ön is az újbudai Balaton-át-
úszó csapathoz! Jelentkezzen minél hama-
rabb, hogy a kerületi csapat együtt készül-
hessen fel a megmérettetésre!
Ha május 31-éig regisztrál, részvételi díjá-
ból 10% kedvezmény illeti meg!
Várjuk jelentkezését a balatonatuszas@
szeretemujbudat.hu e-mail címen vagy 
Junghausz Rajmundnál a csapat főszerve-
zőjénél a 06/70/9424-624-es telefonszá-
mon.

Beküldési 
határidő: a meg- 
jelenést követő 

hét keddje. Cím: 
1118 Bp., Csíki-

hegyek u. 13. 

Csatlakozzon Ön is az Újbudai Balatonátúszó Csapathoz!

Várjuk jelentkezését a
balatonatuszas@szeretemujbudat.hu e-mail címre vagy

Junghausz Rajmund, a csapat főszervezőjénél a
0670/94-24-624 telefonszámon.

Amennyiben május 31-ig regisztrál,
a részvételi díjból 10% kedvezmény illeti meg!
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LAKÁS, INGATLAN
ÖSSZEKÖLTÖZŐK! Tulajdonostól 2–3 generációs, 
XI–XXII. Határán lévő, 160 nm-es házam kisebb lakásra 
(-okra) cserélném értékegyeztetéssel (panel kizárva) vagy 
eladnám! 226-4539, +36/20/333-1477.
INGYEN ENERGIATANUSÍTVÁNY! – Amennyiben 
irodánkon keresztül értékesíti ingatlanát!!! Ne töprengjen! 
Bízza ránk ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniroda 
www.nkingatlan.com XI., Bartók Béla út 21. Hétköznap 
9–18-ig. 385-3711.
ÉRDLIGETEN, 728 nm-es telken, 60 nm-es ház 11,9 M 
Ft-ért eladó. 06/30/922-9053.
KÖRÖSI U.-I 147 nm-es, cirkós, panorámás lakás eladó: 
31,9 M Ft. 06/30/922-9053.
XI. KER., Villányi út 50. szám alatt alagsori helyiség 
csendes tevékenységre, hosszú távra kiadó. Víz, villany, 
gáz, mosdó van a helyiségben. Érdeklődni: Nagy László 
+36/30/312-9886, e-mail: kpest42@freemail.hu
XI., KELENFÖLDÖN eladó új építésű, II. emeleti, 90 
nm-es, 4 szobás lakás. 35,5 M Ft. 06/30/251-4000. 
XI., SOPRON utcában modern, színvonalas társasház 
épül. Lakások kedvező áron leköthetők. 06/30/251-4000.

OKTATÁS

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást 
vállal. 06/30/479-7247.
MATEMATIKAOKTATÁS középiskolásoknak és közép-
iskolába készülő nyolcadikosoknak gyakorlott szaktanár-
tól: +36/30/633-1390.
XI. KERÜLETI, 5 évfolyamos gimnázium várja leendő 9. 
évfolyamos tanulóit angol kéttannyelvű vagy angol nyelvi 
előkészítő, emelt informatika tagozatára. Bővebb informá-
ció honlapunkon: www.kag.hu
AZ ALLEE-NÁL angol-német tanítás és korrepetálás. 
06/30/259-7091, 466-5301.

  
VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

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

LAKÁSSZERVIZ  
ÜVEGEZÉS háznál is, biztosításra is. 310-4116, 
06/30/281-1457.
SZOBAFESTÉS, parketta-burkolás. 06/30/232-8732.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen. 202-2505, 
06/30/251-3800.
LAPOS TETŐK szigetelése, bádogozás. 06/20/471-1870.
ALPINISTA szakipari munkák: 06/20/471-1870.
EZERMESTER-SZOLGÁLAT, lakásszerviz! 06/30/960-
4525.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával. 
06/20/542-3529.
ANTENNASZERELÉS 201-5368, 06/20/537-6281.
SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállás.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 ügyintézéssel, precíz 
munkavégzéssel, ingyenes kartondobozokkal! 10% hétvégi 
kedvezmény. T.: 06/70/2144-235, 280-2542.
KERTGONDOZÁS, háztakarítás, fakivágás lélekkel 
nyugdíjasnak kedvezménnyel. +36/30/418-6663.
TETŐSZIGETELÉS referenciákkal 4 Pillér Kft. 405-
4603, 06/30/931-5495.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 285-
2882, 06/30/878-8977.
KERTI és házkörüli munkák, hulladékelszállítással. 
06/70/368-8389.
REDŐNYÖSMUNKÁK 06/20/219-3061.
KERTI munkát, kaszálást, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, 
permetezést vállalok, vidéken is. 06/30/682-4431.
REDŐNY-, reluxajavítás. Szúnyogháló, napellenző. 370-4932.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, víz- és 
villanyszerelést, kisebb javításokat is vállalok. 06/30/9750-
053, 226-2527.
REDŐNYSZERELÉS, -javítás, gurtnicsere. 06/20/321-
0601.
ENERGIATANÚSÍTVÁNY készítést vállal okl. építő-
mérnök. 06/20/938-0891.
GURTNICSERE, redőnyjavítás, -szerelés. 06/70/389-
1679.

TÁRSASHÁZKEZELÉST vállal kerületi kft. 06/20/349-9937.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, 
zöldhulladék. 06/20/4646-233.
ÚJ! MILEMOLE Kreatív Üzlet és Alkotóműhely. 
+36/70/425-1814.
BÁDOG, pala, cserép, tetőszigetelés javítása 1986 óta bu-
dai kisiparos. 249-2664, 06/20/944-9015. 
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás, megbízható mérnök. 
06/30/863-7680.
TÁRSASHÁZKEZELÉST kerületi kft. jogi-műszaki hát-
térrel végez. 204-0765 wegakft@hotmail.com

RÉGISÉG

DIPLOMATALAKÁS berendezéséhez antik bútort, kvali-
tásos festményt, keresek megvételre 06/30/303-6940.

ÁLLÁS

XI. KERÜLETI ingatlaniroda munkatársakat keres. 
Ingyenes képzést biztosítunk. Akár 70%-os jutalék! 
nagykekseg@t-online.hu
PIACVEZETŐ pénzintézet zuglói igazgatóságára ke-
resünk pénzügyi terület iránt érdeklődő jelentkezőket, 
átképzéssel. Diploma, felsőfokú végzettség előny! Tel.: 
06/20/40-41-243, marosi. beata23@gmail.com

GONDOZÁS

IDŐSGONDOZÁS: Szent Anna Otthonápolási szolgálat. 
06/30/238-9003.

TÁRSKERESÉS

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

KÖNYVEK

ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és mérnök könyvhagyatékát 
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 elszállítom, 
nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

VEGYES

HOBBI virágkötő foglalkozás első alkalommal fél áron 
keszvirag.hu, +36/30/593-6688.
TÁRSASHÁZAK figyelem! Ha gondoskodó és korrekt 
közös képviselőt szeretnének, keressenek engem. Tel.: 
06/30/9821-939.

KÖZLEMÉNY

TÁRSASHÁZI közös képviselet az Önök igénye szerint. 
+36/70/394-3467.

APRÓHIRDETÉS

IMPRESSZUM

Játsszon velünk és nyerjen értékes 
ajándékcsomagot a Tamás Bátya 
Kunyhója Piacától!

Kérdésünk: Milyen húsból készül az 
igazi magyar gulyás?
a) csirkehúsból b) marhahúsból

Megfejtéseiket a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk május 17-ig!

Előző nyertesünk: Csaplár Magdolna

Hungaricum-totó

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 mWWW.TROFEAGRILL.COM

1117 Budapest, Hauszmann A. 
és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: 
(061) 481 3000
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ITT VAGYUNK

Jó adni és kapni is belőle
„Segíts magadon, s Isten is megsegít” – tartja a mon-
dás. A problémák megoldása azonban nem egyszerű 
feladat, és néha mások megerősítése vagy egy-két 
biztató szó nagyon sokat jelenthet. Kérdés, hogy 
merünk-e szólni, amikor segítségre van szükségünk. 
Szavakkal vagy tettekkel tehetünk többet egymásért? 

Bajba jutott barátainkat olykor nem elég csupán elindítanunk a 
megoldás felé vezető úton, sokszor kézen fogva kell kísérnünk 
őket egy darabon, vagy akár végig. Ahhoz azonban, hogy se-

gíthessünk, ismernünk kell a problémát, de legalábbis 
tudnunk kell a létezésé-

ről. Másik oldalról 
megközelítve: ha mi 

magunk szorulunk 
segítő kezekre vagy támo-

gatásra, tudnunk kell kérni, mi 
több, el is fogadni a segítséget.

– Sokan saját önbizalomhiányuk miatt 
nem mernek segítséget nyújtani másoknak, és 
ezért saját problémáikkal is nehezen birkóznak 
meg. A függőség is attól válik veszélyessé, hogy 
az ember értékrendje megváltozik, s a világ dön-
tően átalakul körülötte – mondta Zacher Gábor 
toxikológus a Matild Média Iskola diákjai által 
vezetett Itt vagyunk! műsorban.

KARINTHY SZÍNHÁZ – ÚJBUDA-TOTÓ
1. Hogy hívják a Szegény Dániel csavargó festőművészét, akit 
Tordy Géza alakít?
a) Bokréta b) Makréla c) Garnéla

2. Melyik nemzetiség körében játszódik a Szent Péter esernyője 
című vígjáték?
a) tótok b) székelyek c) svábok

3. Milyen állást kap A templom egere című vígjáték Nagy Zsuzsija?
a) varrónő a ruhaszalonban b) telefonközpontos a postán  
c) a bankvezér titkárnője

4. Milyen előadásra készülnek a Te furcsa katona! szereplői?
a) cirkuszira b) operettre c) kabaréra

5. Mit cserél le a Hippolyt, a lakáj a Schneider villában munkába 
állását követően?
a) a bútorokat b) a személyzetet c) a családi autót

6. Hány éve költözött jelenlegi helyére a Karinthy Színház?
a) 14 éve b) 30 éve c) 24 éve

7. Májustól új szolgáltatással bővült a Karinthy Színház vasárna-
pi matiné előadása. Milyen programmal várjuk a kicsiket?

a) bábjátékkal b) kézműves foglalkozással c) ügyességi vetélkedővel

8. Mit szeretne megszerezni a Hippolyt, a lakáj újgazdag Schne-
ider Mátyása?
a) a városi szemétszállítást b) a dédapja örökségét c) Mimit, a lo-
káltáncosnőt

9. Melyik magyar filmben látható Schruff Milán, A templom 
egere című vígjáték Ulrich Ferije?
a) Czukor Show b) Kaméleon c) Kalandorok

10. Melyik vígjátékot rendezte a Karinthy Színházban Bodrogi Gyula?
a) A Bermuda Háromszög botrány b) Hippolyt, a lakáj c) Őrült nők 
ketrece

11. Ki nem szerepel a Te furcsa katona! című Moldova-darab-
ban?
a) Örményi Pál színész b) Schünztl könyvelő c) dr. Andaházy Mar-
git orvosnő

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

RECEPT

Amikor az orvos a szakács – Tavaszi vitaminsaláta
HOZZÁVALÓK: Újhagyma vagy lilahagyma, sárgarépa, retek, kígyóuborka, karalábé, zöldpaprika, paradicsom. 
ÍZESÍTÉS: olaj a salátához, kevés salátalé (klasszikusan víz, só, cukor, esetleg őrölt bors és méz). 
ELKÉSZÍTÉS: A hozzávalókat jól megmossuk. Kevés olajba belekeverjük az apróra vágott hagymát. A retket, a meg-
hámozott sárgarépát, illetve karalábét finomra reszeljük, a levével együtt a hagymára borítjuk, majd jól elkeverjük. Az 
uborkát, a paprikát és a paradicsomot kockára vágjuk. Néhány alapos átforgatás után behűtjük. Egy jó fél óra múlva 

már levet fog ereszteni, ebből evés előtt 1–2 kávéskanállal már egyéves kortól adha-
tunk az étvágytalan kicsiknek. A salátát feldobhatjuk karikára 

vágott kemény tojással és pár szál petrezselyemmel.
A salátával a hasznos ásványi anyagok (pl. 

magnézium) mellett bőségesen jutunk 
vitaminokhoz is. A C-vitamint minden-
ki ismeri, de ne feledjük az A-vitamin 
kiemelkedően jó hámvédő hatását, sőt 
a gyulladt légutak is hamarabb gyógy-
ulnak tőle. A különböző vitaminok a 
természetes közegből jobban felszí-
vódnak.

A receptet beküldte: 
dr. Somodi Zoltán gyermekorvos

Várjuk receptjeiket a media@ujbuda.
hu címre vagy a 1118 Budapest, Csíki-

hegyek utca 13–15. címre
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Új lakóink – babafotók

HELYI ÉRTÉK

Kedves Olvasók!
A beérkezett ját-
szótéri történe-
tek közül most a 
3. helyezést elért, 
Bőhm Júlia me-
séjét olvashatják 
Böbe mamáról és 
Tibciről.

Helyi érték
lokálpatrióta 

műsor minden 
hétfőn 19.15-kor

Mérföldkőhöz érkezett a Szent Imre-
templom orgonájának felújítása
A kerületünk jelképének számító Villányi úti templom orgonájá-
nak felújítása hosszú feladat, évek óta tartanak a munkálatok, de 
ebben a hónapban két újabb szekrény telik meg orgonasípokkal, 
így még teljesebbé válik a csodálatos hangszer hangzása. A Pé-
csi Orgonaépítő Manufaktúra munkatársai ezekben a napokban 
is keményen dolgoznak, hogy befejezzék az orgonaépítés újabb 
fázisát.

A hangszert legutóbb a második világháború végén renoválták, 
sajnos olyan anyagokból kellett akkor elvégezni a felújítást, ame-
lyek nem voltak éppen megfelelőek, de akkoriban nehéz volt be-
szerezni a minőségi alapanyagokat. Az or-
gona állapota annyira leromlott, hogy azt 
javítgatni már nem volt érdemes, így egy 
teljesen új orgona épül a ciszterci-
ek templomában, természetesen 
úgy, hogy a műemlékvédelem 
alatt álló gyönyörű orgonaszek-
rények az eredeti állapotokat 
megőrizve kerültek renoválásra.

A munkálatokba számos neves 
orgonaművész is besegít, akik 
ötletekkel és javaslatokkal igye-
keznek még tökéletesebbé tenni 
Újbuda új büszkeségét. Az egyi-
kük az a Virágh András, aki a közel-
múltban vehette át a miniszterelnöktől a Magyar Köztársaság Ér-
demes Művésze díjat, és akinek családja generációk óta Újbudán 
él és ápolja ezt a különleges és szép hivatást, hiszen Virágh úr 
már az ötödik a sorban, akiből szintén orgonaművész lett, de fia is 
követte őt ezen a pályán. A részben önkormányzati támogatásból 
épülő hangszer városrészünk időtálló helyi értéke lesz, és hang-
zásában talán a legfenségesebben szóló újbudai orgona.

Bőhm Júlia

Böbe mama 
és Tibci
Történt egyszer, hogy Tibci, aki már óvodás 
volt, megfázott és hirtelen belázasodott. A 
doktor néni megvizsgálta, s azt mondta, há-
rom napig nem mehet óvodába. Szerdán lett 
beteg, és mivel szülei dolgoztak, ilyenkor 
Böbe mami volt szolgálatban. Az egyik reg-
gel, mikor már jobban volt, gyönyörű nap-
sütéssel kezdődött, hiszen tavasz volt. Eljött 
az idő a sétára. Egy kis uzsonna és innivaló 
már ott lapult Böbe mami szatyrában. Irány a 
játszótér! Mivel a gazdagréti lakótelepen sok 
játszótér van, lehet választani, de jóformán 
minden gyerek a „dzsungelest” szereti. Ez a 
menő. Böbe mama leült egy padra, onnan kö-
vette szemével Tibcit, aki az egyik bokor alján 
kapirgált, s hozta megmutatni a kincsét.

– Nézd, mit találtam, mama! Olyan, mit egy 
kis színes kavics.

Tibci kinyitotta tenyerét, de rögtön össze is 
zárta, mert a „kavics” megmozdult, s távozni 
készült.

– Mit gondolsz, mami, ez a kavics miért má-
szik?

– Tibcikém ez nem kavics, hanem egy kati-
cabogár. Látod, hogyan nyitogatja szárnyait, 
el szeretne repülni. Tedd egy levélre, hadd 
szálljon el!

– Mama, nem vihetem haza?
– Nem, Tibcike, azt nem élné túl.
– Megyek még katicát keresni, és mindet rá-

teszem egy levélre! – mondta, de ez alkalom-
mal Tibci nem katicákat pillantott meg, hanem 
egy olyan valamit, amit eddig még nem látott.

– Nézd, mama, ez egy félős kő. Hozzáértem 
és megmozdult, kemény a kabátja.

– Tibcike, ez egy csiga. Ha nem érez veszélyt, 
kibújik a házából, és úgy kúszik tovább. Ám 
veszély esetén azonnal visszabújik.

Tibci a csigát visszatette a vízcsap közeli ned-
ves homokra, aztán szaladt egy másik irányba. 
Persze most sem tért vissza üres kézzel. Amit 
hozott, a mamája kezére rakta, és várta, hogy 
megmondja, mi az a furcsa „kis fekete”.

– Tibcike, ez egy hangya. A hangyák na-
gyon szorgalmasak, nézd, hogy cipeli ő is ezt 

a parányi morzsát, amit a 
homokban talált. Gyűjtö-
getnek, s mint mondtam, 
nagyon szorgalmasak. 
Ezért mondják az ember-
re is néha, hogy szorgal-
mas, mint a hangya.

– Mama, most leveleket 
gyűjtök, szeretném haza-
vinni anyunak!

Tibci telerakta a kabátja 
zsebét levelekkel, de még néhány szép kavi-
csot is csúsztatott melléjük. Arca kipirult, de 
már nem a láztól, hanem a mai felfedezések-
től. Bizony, más a mesekönyvben látni és ol-
vasni a bogarakról, mint megismerkedni saját 
felfedező útjukon a picike állatokkal.

Játsszon Ön is velünk egy értékes fényképezőgépért! 
Az Újbuda TV, a XI. kerületiek csatornája. Ön mennyire ismeri műsorain-
kat? Válaszoljon kérdéseinkre, majd küldje be megfejtéseit május 15-ig 
a media@ujbuda.hu e-mail címünkre, vagy postán a 1118 Budapest, Csí-
ki-hegyek utca 13–15. szám alá. A helyes megfejtések beküldői között 

értékes fényképezőgépet sorsolunk ki az újbudai ELECTROPARK Műszaki 
Webáruház jóvoltából.

1. Mi a címe az Újbuda Televízió kerületi hírmű-
sorának?
a) Mozaik b) Magazin c) Híradó
2. Mely napokon jelentkezik friss hírekkel az 
Újbuda Televízió hírműsora?
a) csak hétfőn b) kedden, csütörtökön c) hétfőn, 
szerdán, pénteken
3. Melyik műsor foglalkozik az aktív időskorral?
a) Helyi érték b) Útravaló c) 60+

4. Mivel foglalkozik a Haszonkulcs című műso-
runk?
a) gazdasággal b) ifjúsággal c) zenével
5. Ki vezeti a Tudáspresszót?
a) Fábry Sándor b) Fábri György c) Vágó István
6. Melyik színésznő vezeti a Kávészünet című 
műsort?

a) Ónodi Eszter b) Huszárik Kata c) Pokorny Lia
7. Ki a műsorvezetője az Édes otthon, édes élet 
című életmódműsornak?
a) Szobonya Tímea b) Kelemen Angelika c) Török 
Dániel
8. Mi a címe a zenészeket bemutató műsorunk-
nak?
a) Ökörszem b) Csillagszem c) Tyúkszem
9. Mikor újult meg az Újbuda Televízió?
a) 2009 januárjában b) 2010 áprilisában c) 2011 
augusztusában
10. Hány háztartásban fogható az Újbuda Televí-
zió?
a) 5000 b) 10 000 c) több mint 20 000
11. Hol található az Újbuda Televízió stúdiója?
a) Csíki-hegyek utca b) Szerémi út c) Bartók Béla út

Újbuda-totó

Idén is lesz Gyermeknap a Bikás Parkban!
Újbuda Önkormányzata idén is megrende-
zi a kerület apraját-nagyját megmozgató 
Gyereknapját május 27-én, vasárnap a 
Bikás Parkban. A délelőtt 10 órakor 
kezdődő, egész napos és egész es-
tés rendezvény minden eseményén 
ingyenes a részvétel.

A gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt szóló koncertek, játékok 
mellett idén a MU Színház és az Ele-
venpark is részt vesz a Gyermeknapon, de 
lesz mesesátor, több szimulációs játék és sor-
verseny, arcfestés is. A Magyar Vöröskereszt 
országos nagyrendezvényével együttműköd-
ve két versenyautó és egy tűzoltókocsi is 
várja a kíváncsi csemetéket, míg az időseb-
bek többféle egészségügyi szűrésen is részt 
vehetnek. A Groupama Garancia Biztosító 
aszfaltrajzversenyt hirdet, és egy nagysza-
bású flash mob tagjai is a résztvevők között 
sétálnak majd.

Ezúttal a gyerekek mellett az idősebb kor-
osztály is szerepet kap a Generációk Közti 
Szolidaritás Évének jegyében: nagymamák 
és nagypapák mesélnek a kicsiknek, közösen 
alkotnak és kézműveskednek. A környezettu-
datosság jegyében a legkisebbek előadásokat 
hallgathatnak, és mindenki megnézheti az is-
kolások újrahasznosított anyagokból készült 
ékszereit, használati tárgyait.

A többi egyelőre meglepetés, de az esti 
nagykoncert és a színpadi műsorok sokasága 
most sem marad el. Részletes programot ke-
resse következő lapszámunkban.

Belső Ádám május 
1-jén lett egyéves. 
Születésnapja alkal-
mából köszöntjük 
Őt!

Petra baba janu-
árban született.

Családja és édesanyja, 
Bölcsházyné Veres 

Ágnes büszkén osztja 
meg mindenkivel ezt 

a képet róla.

Tóth Zsombor  
ezen a képen 
háromhetes. 
Köszönjük édesany-
jának a fotót.

Május 27.
Gyermeknap a 
Bikás Parkban 

ingyenes
programokkal


