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Jótékonysági koncert Gézuért
Gézu gyógyulásáért koncerteznek április 6-án  
a hazai sztárok, a Nemadomfel Együttes, sőt,  
Hoffmann Tamás polgármester is gitárt ragad.

Megmarad az újbudai 
diákok ösztöndíja
Több rendelet módosítására, újraalkotására 
került sor a március 21-i testületi ülésen.

SIKERSZTORI

Erkölcstan vagy hittan?

Két újbudai Márton is állami 
kitüntetésben részesült
Karinthy Márton és Kalász Márton 
az idei Kossuth-díjasok között. 
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Választani lehet 
a beiratkozáskor
A Polgármesteri Kabinet egyházügyi 
tanácsadóinak szervezésében március 
7-én tájékoztatót tartottak az egyházi 
vezetők számára a 2013. szeptember 
1-jétől kötelezően bevezetendő er-
kölcstanóráról.

Szakál Ferenc Pál, az EMMI Köznevelésért 
Felelős Államtitkárság Közoktatás-fejlesztési 
Főosztály vezetője tájékoztatójában kiemelte, 
Újbuda kiváló példa, mivel megértette, hogy 
az iskolák – állami fenntartásba vételük elle-
nére – továbbra is a kerület közösségét szol-
gálják. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény – figyelembe véve az alaptörvényt, mely 
szerint mindenkinek joga van a gondolat, a 
lelkiismeret és a vallás szabadságához –, a 
különböző híresztelésekkel ellentétben, nem 
kötelező hitoktatást vezet be, hanem bevezet 
egy kötelező órát, az erkölcstant, amelynek 
tartalma a kerettantervben van rögzítve. Azon-
ban a törvény lehetővé teszi a szülők számára 
a választást: az erkölcstanóra helyett a gyer-
mekét felekezetének megfelelő hittanórára is 
beírathatja. 

Az iskoláknak tájékoztatniuk kell a szülőket 
arról, mely egyházak szerveznek az adott in-
tézményben hitoktatást. A szülőknek a beirat-
kozáskor, azaz április 8–9-én kell nyilatkozni-
uk arról, szeretnék-e gyermeküket hittanórára 
beíratni. Amelyik szülő nem kíván erről nyi-
latkozni, annak gyermeke automatikusan er-
kölcstanórára fog járni.

Az erkölcstanórát szeptember 1-jétől felme-
nő rendszerben, az állami általános iskolák 
első és ötödik évfolyamain vezetik be. (K. E.)

(Összeállításunk a 12-13. oldalon)

Új férőhelyek  
a Nyitnikékben
A Kanizsai utcában működő Nyitnikék 
Óvoda hosszú ideig egy lakótárssal 
osztotta meg életét. Az épület második 
emeletén működő Újbudai Logopédiai 
Intézet nemcsak az egész kerületet látta 
el, helyben is rengeteget tett az óvodá-
sokért. A régóta növekvő férőhelyhiány 
miatt az intézetnek költöznie kellett, így 
az óvoda több gyermeket vehet fel.

– Hét évvel ezelőtt annyira lecsökkent a gyer-
meklétszám a Nyitnikék Óvodában, hogy a 
feleslegessé vált helyiségeket átadtuk a Lo-
gopédiai Intézetnek – számolt be a két intéz-
mény együttműködésének kezdeteiről Kalkus 
Mihályné óvodavezető. A 2007 óta egyre nö-
vekvő férőhelyhiány azonban szükségessé 
tette, hogy visszakapják a második emeleti 
szobákat, ezért Újbuda Önkormányzata átköl-
töztette a Logopédiai Intézetet az Erőmű utca 
4. szám alá. – Mindvégig nagyon örültünk a 
logopédusok jelenlétének, hiszen szakmai 
munkájuk kiválóan egészítette ki a miénket – 
tette hozzá a pedagógus. 

A képviselő-testület 2012-es döntése értel-
mében az intézmény újra nyolccsoportos óvo-
daként működhet, az átalakítások során két 
modern csoportszobát, valamint három fej-
lesztőszobát alakítottak ki. Hoffmann Tamás 
polgármester az átadóünnepségen elmondta: 
ebben az óvodában már második alkalommal 
szabadítottak fel olyan helyiségeket, amelye-
ket korábban más célokra használtak. A mos-
tani bővítésnek köszönhetően így hatvannal 
több gyermeket vehetnek fel szeptemberben. – 
Mióta az Erőmű utcában vagyunk, azt hallom 
a gyerekektől, hogy jobban szeretnek idejárni, 
mint a régi helyre, és mi is megszoktuk már 
– mondta Lengyelné Molnár Ágnes igazgató. 
A Nyitnikék apróságainak pedig továbbra sem 
kell messzebb menniük, mint eddig.    (T. D.)

Aradról jöttek a Pető Intézetbe
A március 15-i nemzeti ünnepet a Pető Intézet halmozottan sérült lakói is megünnepelték. Az aradi Csíky Gergely Főgimnázium, 
a sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium és a Pető Intézet közösen nyert el egy pályázatot, melynek eredménye-
ként a két iskola együtt mutatta be a ‘48-as forradalom emlékére készített előadását sérült társaiknak.

– Az Arany János iskola azzal keresett meg minket, hogy együtt sike-
resen indulhatnánk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 
„Határtalanul” című pályázaton, amelyre nemzeti ünnepi műsorral le-
hetett nevezni – számolt be az összefogás kezdeteiről Rúzsa Ildikó, az 
aradi gimnázium pályázati felelőse, aki szerint a közös program elsőd-
leges célja az volt, hogy a budapesti és a határon túli diákok találkoz-
hassanak egymással és tapasztalatot cserélhessenek. 
Áprilisban a Csíki Gergely gimnázium is vendégül látja a sashegyi isko-
lát. – A közös ünnep alkalmat ad arra is, hogy az aradiak megismerjék, 
milyen a nagyvárosi diákok élete – tette hozzá a tanárnő.

A három intézmény közös ünneplését nem volt könnyű megszervezni. 
Az esős, havas időben a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a sérült, 
sok esetben kerekes székes gyerekek hogyan jussanak el biztonságo-

san a rendezvény helyszínére, a sashegyi iskolába. A Nemzetközi Pető 
Intézet több éve ápol jó kapcsolatot ép gyermekeket nevelő oktatási in-
tézményekkel, akik rendszeresen ellátogatnak intézetükbe, ahol úgyne-
vezett szeretetszolgálatot teljesítenek. 

Makk Ádám, a Pető Intézet kommunikációs vezetője szerint ezen al-
kalmakon a gimnazisták megismerhetik, milyen boldogan is élnek az 
intézetben lakó gyerekek, és személyesen tapasztalhatják meg azon tel-
jesítményüket, amely mindenkit főhajtásra kötelez. 

A Pető Intézet szakértő konduktora szerint éppen a középiskolás diá-
kok a legnyitottabbak a másság elfogadására, és ők azok, akik könnyen 
megtalálják a hangot a sérült gyerekekkel. – Tudják, hogyan kell meg-
szólítani őket, és nincs bennük a téves bűntudat, hogy velük ellentétben, 
ők egészségesek – mondta el tapasztalatait a szakember.             (T. D.)
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Trükkös
Az elmúlt hónapban kerületünkben több idős, 
egyedül élő lakos tett feljelentést ismeret-
len tettesek ellen, akik korukat, jóin-
dulatukat kihasználva, figyelmüket 
elterelve bejutottak lakásukba, és 
onnan különböző értéktárgyakat, 
arany ékszereket és készpénzt 
tulajdonítottak el. Az elkövetők 
valamely közszolgáltató (Víz-
művek, ELMŰ, Főgáz) formaru-
hájába bújva számlaellenőrzésre, 
konvektorcserére, rendszerműködés el-
lenőrzésére hivatkozva tévesztik meg a sértet-
teket; vagy kertésznek, esetlegesen rendőrnek 
adják ki magukat. Megesett, hogy a sértett 
unokájának balesetéről hozott hírt a jó barát-
ként bemutatkozó elkövető, és pénzt kért a 
kórházi ellátásra.

Besurranók
Hatósági nyomozást rendeltek el két elkövető 
ellen, akik február 11-én 11.00 és 12.00 óra 
között egy Fadrusz utcai fogorvosi rendelő 
váróterméből – amíg abban nem tartózkodott 
senki – eltulajdonították a fogászati kezelés 
alatt lévő sértett fogasra akasztott kabátja bel-
ső zsebéből a tulajdonát képező 161 000 fo-
rint készpénzt. Az elkövetőket 12.15 perckor 
a helyszín közelében elfogták, az eltulajdoní-
tott készpénzből 124 500 forint előkerült. Az 
egyik elkövetőt a hatóság gyorsított eljárás-
ban bíróság elé állította, mely során nevezettet 
nem jogerősen 8 hónap letöltendő börtönbün-
tetésre ítélték.

Rablás
Hatósági eljárás indult három elkövető ellen, 
akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, 
hogy március 11-én 00.30 óra körüli időben, a 
XI. kerület, Bertalan Lajos u. 35. szám előtt az 
utcán a sértett előtt elhaladva az egyik kikapta 
kezéből a tabletjét és egy alkalommal fejen is 
ütötte őt. Az elkövetők futva távoztak a hely-
színről, azonban rövid időn belül mindhármat 
elfogták. 

Eljárás indult azon elkövetők ellen is, akik 
március 5-én 21.20 körül a Móricz Zsigmond 
körtéren, a 6-os villamos végállomásánál a 
járműben késsel megfenyegetve a sértettet el-
vették iPhone típusú telefonját, majd a hely-
színről távoztak. Az elkövetőket még azon a 
napon őrizetbe vették.

Lopás
A Postás u. 4. szám alól március 19-én 12.40-
kor betörésről értekezett bejelentés a hatóság-
hoz. A rendőrségi technikusok kiérkezéséig a 
bejelentő/sértett elhagyta a lakást. Ez idő alatt 
az elkövető visszatért a helyszínre, majd a ke-
rítést átmászva ismét távozott, azonban a ha-
tóság elfogta, és őrizetbe vette.

Bejelentés érkezett ismeretlen elkövető el-
len, aki március 19-én 09.50 és 10.15 között 
a Budafoki út 59. szám alatt a sértett kezében 
lévő iPhone5 típusú mobiltelefonját kivette, 
majd azzal a helyszínről távozni kívánt. Az el-
követőt állampolgári segítséggel a helyszínen 
elfogták, ezt követően őrizetbe vették.

RÖVIDEN

AKTUÁLIS
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A testületi ülés 
valamennyi, 
nyilvánosan 
tárgyalt 
előterjesztése 
elolvasható 
az ujbuda.hu 
honlapon.

SZENTIMREVÁROS185 éves a Petőfi suli
Kevés oktatási intézmény büszkélkedhet olyan 
tiszteletreméltó korral, mint az albertfalvai Petőfi 
Sándor Általános Iskola, amely idén ünnepli fenn-
állásának 185 éves évfordulóját. E jeles alkalmat 
többnapos – iskolai vetélkedőkkel tarkított – ren-
dezvénysorozattal ünnepelték, zárásként pedig 
látványos gálaműsort rendeztek.

– 185 évvel ezelőtt, 1828-ban Albertfalva lakói elha-
tározták, iskolát alapítanak az itt élő családok gyerme-
keinek taníttatására – emlékezett vissza a kezdetekre 
Pereszlényiné Kocsis Éva, a Petőfi iskola igazgatója. Az 
ősiskola nem a mostani helyen állt, pár száz méterrel 
arrébb, a Fehérvári úton, az egykori cérnagyár helyén 
fogadta a diákokat. Az intézmény eleinte egy tanterem-
mel és egyetlen tanítóval indult, az évek során azonban 
kinőtte az épületet, ezért új helyre költözött, és azóta is 
folyamatosan bővül. Az igazgatónő a gálaműsor meg-
nyitóján elmondta, az iskola közel két évszázados sikerét 
az albertfalvaiaknak és az erős szülői háttérnek köszön-
heti, de a Petőfit kiváló pedagógusai és a nem egyszer 
országos hírnévig eljutó diákjai  – például a többszörös 
olimpiai bajnok kajakozó Kovács Kati – is naggyá tették. 

Az intézmény hírnevén a Petőfi Musical Stúdió is so-
kat öregbített, hiszen az innen kikerült színésztanoncok 
közül többen már nagyszínházakban játszanak. Bősze 
Sándorné, a stúdió vezetője elmondta, a társulat Szabó 
Magda: Álarcosbál című művének színpadi bemutató-
jára készül, a gálaműsoron azonban nem ők, hanem az 
iskola öregdiákjai és fiatal tehetségei léptek fel a legkü-
lönbözőbb produkciókban. A jubileumi héten a nebulók 
számára sportversenyeket és irodalmi társasjátékot szer-
veztek, az aulát pedig Pilvax kávéháznak rendezték be, 
ahol a tanulókat, a szülőket és a tanárokat látták vendé-
gül habos kakaóra és frissen sült kalácsra.               (T. D.)

Megmarad az újbudai diákok 
ösztöndíja
Rendeletmódosítások, sporttal kapcsolatos dön-
tések meghozatala, támogatási kérelmek elbírálá-
sa és közművelődési megállapodások szerepeltek 
a képviselő-testület március 21-i ülésének napi-
rendjén. 

Napirend előtt Kupper András alpolgármester a testület 
nevében gratulált kerületünk két új Kossuth-díjasának, 
illetve valamennyi állami kitüntetettjének. Hoffmann 
Tamás polgármester csatlakozott a jókívánságokhoz, de 
gratulált Molnár László (képünkön) alpolgármesternek is 
kislánya, Réka születéséhez. 

A napirendi pontok tárgyalásakor több önkormányzati 
rendelet módosítására, illetve újraalkotására került sor. 
Az alap- és középfokú oktatási intézményekben tanulók 
tanulmányi ösztöndíjairól szóló rendelet jelenlegi szabá-
lyozása szerint kizárólag önkormányzati fenntartású in-

tézményekbe járók részesülhetnek 
ösztöndíjban. Azért, hogy a diákok 
változatlanul hozzájuthassanak 
ezekhez a juttatásokhoz, a rendele-
tet módosítani kellett. 

A kerületi kitüntetések és elisme-
rő címek adományozásáról szóló 
rendeletben több olyan kitüntetés 
is szerepel, amely odaítélése az ön-
kormányzatnál munkaviszonnyal 

rendelkező közalkalmazotti jogviszonyhoz kötött. Így 
azok a pedagógusok, akik január 1- jétől a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ alá tartoznak, e megfogalmazás 
szerint már nem részesülhetnének ilyen elismerésben. Azért, 
hogy ez a jutalmazási forma a jövőben is megmaradhasson ré-
szükre, szükséges volt a rendelet vonatkozó paragrafusainak 
átfogalmazására.

Még az ellenzéki képviselők is egyöntetű elismeréssel szóltak 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 
módosításáról, amely az önkormányzati szociális ellátások kö-
zül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali in-
tézményi ellátása, a támogató szolgálat, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, a fogyatékkal élő személyek nappali intézmé-
nyi ellátása, az időskorúak átmeneti ellátása és az időskorúak 
tartós bentlakásos ellátása szolgáltatásokat, a gyermekjóléti 
ellátások közül pedig a bölcsődei ellátást és a gyermekintéz-
ményekben biztosított étkeztetést, illetve ezek térítési díjait 
érinti. A módosításról az MSZP-s és LMP-s képviselők is úgy 
nyilatkoztak, abban a szociális érzékenység tükröződik, és az 
érintettek többsége számára előnyös változást hoz. 

Törvényi felhatalmazása alapján Újbuda Önkormányzata 
meghatározott feladatok megvalósítására közművelődési meg-
állapodásokat köthet. 2013-ban a kerület helyhatósága az A38 
Hajóval, a Budai Művészházzal, a Budapest Jazz Orchestra- val, 
a Budapesti Vonósokkal, a Fonó Budai Zeneházzal, a Molnár 
C. Pál Műterem- Múzeummal, a Szentimrevárosi Egyesülettel, 

a TEMI Fővárosi Művelődési Házával, illetve két teljesen új 
intézménnyel: az Anima Musicae Kamarazenekarral, illetve a 
Gesualdo Kamarakórussal köt közművelődési megállapodást, 
összesen 10 millió forint összegben. Az oktatási intézmények 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerülése miatt, a 
Petőfi Musical Stúdió közművelődési megállapodását hatályon 
kívül kellett helyezni – mivel az intézmény az azóta megszűnt 
számlaszámán keresztül részesült támogatásban –, és újat kel-
lett kötni a stúdió működtetőjével, az Albertfalva Gyermekeiért 
Alapítvánnyal.

A testületi ülésen egyedül a sporttal kapcsolatos döntések 
című napirendi pont, azon belül is a Játszva, Sportolva Meg-
előzni Alapítvánnyal kötendő stratégai megállapodás kapcsán 
bontakozott ki vita. Az előterjesztés szerint a kerület az ala-
pítvány segítségével kívánja igénybe venni a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló törvény (Tao tv.) szerinti látvány-
csapatsport-támogatást, melyből a Nyéki Imre Uszodát és a 
Gabányi László Sportcsarnokot fejlesztenék tárgyieszköz-be-
ruházás és felújítás útján. A Játszva, Sportolva Megelőzni Ala-
pítvány  az Önkormányzat által elfogadott,  az Újbuda Sportjáért 
Közhasznú Nonprofit Kft. stratégiai fejlesztési koncepciójához 
illeszkedő sportfejlesztési programot dolgozott ki, amit három 
év alatt kívánnak megvalósítani. 

              (V. L.)

Olasz diákokat 
fogadott a Jóska
A József Attila Gimnázium tanulóinál vendégeske-
dő olasz cserediákokat köszöntött a polgármester a 
hivatal nagytermében, jókívánságai mellé pedig rövid 
kerületi idegenvezetést is csatolt. A cserediákprogram 
Nyugat-Európában bevált módja annak, hogy két nem-
zet ifjúsága megismerje egymás szokásait, kultúráját, 
az olaszokkal pedig a magyar fél semmiképp sem járt 
rosszul. A jóskások áprilisban az észak-itáliai Vicenza 
szépségeit fedezhetik fel.

– Nyár végén keresett meg egy kolléganőm, hogy jó kapcsola-
tot ápol az észak-olasz középiskolával, és ha lenne rá fogadó-
készség, megszervezne egy csereutazást. Csak támogatni tud-
tam az ötletet – mesélt a kapcsolat létrejöttéről Juhász András, 
a gimnázium igazgatója.

A napokban egy 26 fős, főleg 18 éves lányokból álló osztály 
érkezett a Veneto tartománybeli varázslatos reneszánsz város-
ból Magyarországra, a házigazda diákok pedig igényes prog-
ramokkal igyekeztek elkápráztatni a társaságot. A cserediákok 
különbusszal járták be a várost, eljutottak Szentendrére, de egy 
hajókiránduláson és bulikon is részt vettek vendéglátóikkal. 
Persze nem csak szórakozással telt az idő, ötnapos ittlétük alatt 
minden nap végigülték a tanórákat is. 

Hoffmann Tamás szerint egy ilyen akció akár életreszóló él-
mény is lehet, és olyan nyitottságra neveli a fiatalokat, amit ké-
sőbb jól hasznosíthatnak az életben. 

Áprilisban az olasz középiskolások szállásolják majd el a 
jóskásokat, akik valószínűleg nem fognak unatkozni az út alatt. 
Vicenza belvárosa Olaszország egyik legfontosabb művészeti, 
kulturális emléke, ennek köszönhetően pedig jelentős idegen-
forgalmi célpont. 1994-ben az UNESCO felvette a várost a Vi-
lágörökség listájára.

(T. D.)

ALBERTFALVA
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„Történelmünk-
ben a széthúzás 
mindig kataszt-
rófába sodorta 
az országot.”

Nyártól indul a budapesti  
közbringarendszer
Jelentős állomásához érkezett a fővárosba tervezett közösségi biciklis közlekedési rendszer, a Bubi 
megvalósítását célzó projekt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiírta azt a közbeszerzési 
eljárást, amelynek győztese kiépíti és üzemelteti majd a hálózatot. A BKK szerint a nyugati mintára 
bevezetendő közbringázás nemcsak élhetőbb várost teremthet, de sokat javíthat a főváros túlter-
helt közlekedésén is.

A közbeszerzésen nyertes pályázónak mintegy fél év 
alatt kell a rendszert úgy felépítenie, hogy Budapes-
ten beindulhasson az éjjel-nappal, télen-nyáron auto-
matizáltan működő közbringarendszer. A Bubi célja 
kettős: olyanok számára biztosítja a városi kerékpá-
rozás kényelmét és gyorsaságát, akik valamiért nem 
tudják vagy nem akarják a saját biciklijüket használni, 
ingáznak Budapestre, vagy a nap valamely szakában 
kénytelenek más közlekedési módot használni, esetleg 
nincs is saját bringájuk.

A tervek szerint a rendszer akkor lesz jól működő, ha 
a kerékpárok csak az utazás ideje alatt vannak hasz-
nálatban, és ha minél többen veszik igénybe ugyanazt 
a biciklit egy nap. A Bubi-bringákon az első fél órá-
ban ingyenesen tekerhetünk, persze a regisztráció a 
biztonság érdekében ilyenkor is kötelező. A rendsze-
res használók ügyfélszolgálati regisztrációt követően 
kapják meg Bubi-kártyájukat, az eseti igénylők pedig 
bankkártyájukkal tudnak majd regisztrálni a terminá-
loknál, amelyet a használat idejére kaucióval terhel 
meg a rendszer.

A Bubi által érintett terület észak–déli tengelye a 
Margitsziget–Budafoki út, kelet–nyugati tengelye pe-
dig a Déli és a Keleti pályaudvar között húzódik. A 
belvárosi zónában átlagosan 300–500 méterenként 
lesznek a gyűjtőállomások; a rendszer első ütemben a 
dél-budai egyetemváros, a bel-budai Víziváros, a Bel-

város, a Terézváros és Erzsébetváros teljes területén, 
illetve Újlipótváros, Ferencváros, Józsefváros belsőbb 
területein épül ki, keleti határa pedig a Városliget vo-
nalában lesz.

A nyertes vállalkozó feladata a gyűjtőállomások 
megtervezése, a terminálok legyártása, a dokkolók 
telepítése, szoftverek biztosítása és nem utolsósorban 
a mobilalkalmazás fejlesztése lesz. Szigorúak a szál-
lítandó kerékpárokkal szemben támasztott feltételek 
is. Egyedi, a kereskedelemben kapható kerékpároktól 
könnyen megkülönböztethető bicikliket kell biztosíta-
ni, amelyek jól bírják a fokozott igénybevételt, és min-
denki számára kényelmesen használhatók. Feltétel a 
graffitiálló bevonat, a tömlő és szelep nélküli abroncs, 
a külön működtethető első és hátsó fék, a váltó, a cso-
magszállításra alkalmas tároló. A rendszer szállítójá-
nak feladata továbbá az is, hogy a kerékpárokat minél 
hatékonyabb lopásvédelemmel lássa el. 

A BKK korábban szakmai és civil szervezetekkel 
bonyolított le egyeztetéseket, a várható felhasználók 
igényeit piackutatás nyomán tárta fel, a végleges kon-
cepcióba pedig más világvárosok tapasztalatait is be-
építették. A Bubi megvalósítását az Európai Unió az 
Új Széchenyi Terv keretében közel 900 millió forinttal 
támogatja, az önrészt pedig a főváros biztosítja a BKK 
számára.

              (T. D.)

Nemzeti ünnep díjátadóval

Újbuda Önkormányzata március 14-én Farkasréten, az Érdi úti Általános Iskolában rendezett ünnepségen emléke-
zett meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról. Az intézmény diákjai versel és prózával, körtáncokkal és 
forradalmi jelenetek felidézésével tisztelegtek nemzeti ünnepünk előtt, de e napon osztották ki a kerület legran-
gosabb társadalmi elismeréseit is.

A farkasréti iskolában rendezett március 15-i ünnepséget törté-
nelmi zászlóvivő díszőrségi katonák bevonulása nyitotta meg, 
majd Hoffmann Tamás polgármester ünnepi beszéde követke-
zett. A forradalom eseményeire emlékezve elmondta, a márci-
usi ifjak 12 pontja mögött a magyar nép önrendelkezési vágya, 
az iga lerázásának gondolata állt. – A nemzeti identitásunkat 
meghatározó esemény üzenete manapság is egyértelmű: a nem-
zeti együttműködés, a társadalmi egység megteremtése népünk 
boldogulásáért – fejtette ki gondolatait a polgármester, majd 
napjainkra utalva hozzátette, történelmünkben a széthúzás min-
dig katasztrófába sodorta az országot, ezért felszólította a jelen-
lévőket, ne csak szóval, tettel is védjék meg a magyarságot a 
külső fenyegetettségtől.

Simicskó István sportállamtitkár a fiatalság nemzeti felemel-
kedésben való döntő szerepére hívta fel a figyelmet. – Fontos, 
hogy minél több olyan gyermek nőjön fel Magyarországon, aki-
nek, ha nem is lángol a lelke, mint Petőfinek, de elkötelezett az 
igazságtalanságokkal szemben, bátran ki mer állni a szabadsá-
gért. Ha nincsenek a márciusi ifjak, lehet, hogy másképpen ala-
kulnak a dolgok. De szerencsére volt olyan ifjúságunk, amely 
meglátta a problémákat, és a tettek mezejére lépett – állapította 

meg kerületünk országgyűlési képviselője.
Az ünnepségen átadták a kerület leg-

fontosabb elismeréseit is. Az Újbuda 
polgárai-ért, a kerület szellemi és anya-
gi javainak gyarapításáért végzett kima-
gasló társadalmi tevékenységért járó Pro 
Communitate kitüntetést Árva Zoltánné 
tanító, Csóti Márta, a Domokos Pál Péter 
Általános Iskola volt igazgatója, valamint 
Majzik Endre Józsefné vehette át. A kerület fejlődéséért, pol-
gáraiért, maradandó értékek teremtéséért adható Pro Urbe dí-
jat a polgármester Horváth Lászlónak, a Fonó Budai Zeneház 
ügyvezető igazgatójának adta át. Az Újbuda Kiváló Sportolója 
címet Terényi Antal számszeríjász, illetve az általános iskolás 
Kovács Levente István utánpótlás-sportoló érdemelte ki, aki fi-
atal kora ellenére nemzetközi versenyeken is kiemelkedő ered-
ményekkel büszkélkedhet. Az Újbuda Kiváló Edzője elismerő 
címet pedig Kolossa István vízilabdaedzőnek és Nánai Ferenc 
karateedzőnek adományozták.

A kerület díjatottjairól részletesebben a 19. oldalon olvashat. 
             (T. D.)

A gózó polgármester 

Hoffmann Tamást is meghívták március 7-én, a 18. Ifjúsági Gó 
Európa-bajnokság megnyitójára a Budai Sport Hotelbe azért, mert 
a szervezők szerint ő a legjobban gózó polgármester. Újbuda első 
emberének gótehetségére és gószeretetére a december 2-án meg-
rendezett Sakksuli Kupán figyeltek fel a rendezők, amikor a sakk 
mellett bemutatták a közel 4000 éves múltú kínai szellemi sportot 
is.

A bajnokságot a fővédnök, Simicskó István sportért és ifjúságért 
felelős államtitkár nyitotta meg, aki elmondta, Újbuda egyik or-
szággyűlési képviselőjeként polgármester úrral együtt támogatni 
fogják, hogy a gót a kerületben is minél többet megszeressék. 

A magyar góélet több Európa-bajnoki címmel és világverse-
nyeken is előkelő helyezést elért versenyzővel dicsekedhet. A gó 
népszerűsége világszerte és hazánkban is rohamosan növekszik. 
Az ázsiai földrészen – Kínán kívül – főként Japánban, Tajvanban 
és a Koreai-félszigeten játsszák, de Amerikában és Európában is 
igen elterjedt. Magyarországra a gót Erdős Pál, a nemzetközi hírű 
matematikus hozta be. Az azóta eltelt negyven év során a magyar 
góversenyzők Európa élvonalába kerültek, bár a legerősebb távol-
keleti mesterektől még van mit tanulniuk.

       (K. E.)

Nagypéntek, 
aszupéntek, 
hosszúnap...
A keresztény világ e napon emlékezik meg Jé-
zus Krisztus kereszthaláláról, az evangéliumok 
szerint Jézus szenvedésének, halálának és te-
metésének napja. A csíki székelyek hosszúnap-
nak, a csángóknál sok helyen aszupénteknek 
mondják. A régi egyházi hagyomány nyomán 
nagyszombattal együtt a böjt és gyász napja. 
Mai rohanó és hangos világunkban talán sokan 
el sem hiszik, hogy korábban a böjthöz hoz-
zátartozott a hallgatás, az elcsendesedés is. A 
csönd, melyben nagycsütörtökön a tűz is ki-
aludt, a tükröt fekete kendővel takarták el, és az 
órát is megállították. Kizárólag hideg ételt et-
tek, de azt is csak napjában egyszer: kenyeret, 
sót és növényeket. A legények, ha el is mentek 
a számukra kedves leányhoz, vagy inkább csak 
annak házához, a bejárathoz, a kapuhoz közeli 
fára egy fekete szalagot kötöttek.

Az imádságokban a passió és Jézus kínszen-
vedéséről és kereszthaláláról való elmélkedés 
kapott központi szerepet. Ekkor nem csupán 
az asszonyok, de a lányok is fekete gyászruhát 
öltöttek, és gyalog mentek a templomba, mivel 
illetlen lett volna kocsira szállani. De volt, ahol 
a falvak asszonynépe tiszta fehérben, eltakart 
arccal ment az istentiszteletre. A református 
hagyomány szerint például, a nagyszalontai 
anyák nagypénteken apró gyermekeiket is el-
vitték a templomba, hogy azok minél korábban 
kezdjenek el beszélni. Nagyon sok keresztény-
ség előtti tavaszköszöntő hiedelem, népszokás 
is kapcsolódott nagypéntek napjához. Az egyik 
legismertebb talán a hajnali fürdés, amikor a 
fiatalok lementek a patakra, és a víz folyásá-
val szemben mosakodtak meg, a patak vizé-
ből pedig a húsvéti ünnepekre haza is vittek, 
majd az ünnepek alatt ezt használták, amely-
nek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. 
Sok helyütt vidéken az állatokat is megitatták a 
patakból, vagy megúsztatták a lovakat a folyó 
vizében.

A népszokások közé tartozott az ekkor vég-
zett féregűzés is. Göcsejben például az ilyen-
kor mondott féregűző szöveg („Patkányok, 
csótányok, egerek, poloskák oda menjetek, 
ahol füstös kéményt láttok!”) arra utalt, hogy 
Jézus halálának emlékezetére minden háznál 
még a tűz is kialudt.
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Nem csupán a járműpark, de a busz-
megállók is megújulnak idén Budapes-
ten, ugyanis a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) 60 helyszínen szün-
teti meg a régi nagykockakő-, illetve 
térkőborítást. A forgalmi sávokban lévő 
megállóhelyeken erősített aszfaltbur-
kolat, míg az autóbuszöblökben bazalt-
beton pályaszerkezet kerül az elavult, 
balesetveszélyes, esőben, fagyban sok 
bosszúságot okozó felületek helyére. 
Az új aszfaltburkolatnak köszönhetően 
jóval kisebb lesz a járművek keltette 
menetzaj, ezáltal halkabbá válik a köz-

lekedés, amely így kevésbé zavarja a környéken élők nyugalmát. Első ütemben 
– márciustól – harmincnégy helyszínen kezdik meg a munkálatokat, ebből ke-
rületünkben a Bartók Béla úton, a Tétényi út, illetve a Villányi úton, a Budaörsi 
út megállóhely érintett. A munkálatok okozta kényelmetlenségek miatt a BKK 
utasai és az arra közlekedők türelmét, megértését kéri.

Budapest ad otthont jövőre a magyar–horvát közös ren-
dezésű női kézilabda-Európa-bajnokság elődöntő 
és döntő mérkőzéseinek. A kiemelkedő jelentőségű 
sportesemény fontos mérföldkő a Magyar Kézilabda 
Szövetség életében, amely idén ünnepli alapításának 80. 
évfordulóját. A sajtótájékoztatón részt vett Simicskó István 
sportért felelős államtitkár is, aki arról beszélt, 
hogy nemzetünk sportnemzet, illetve a kézi-
labdának mint a legdinamikusabban fejlődő 
sportágnak a fontosságát hangsúlyozta. 

A Fővárosi Közgyűlés pályázati felhívást tett közzé az „Élen a tanulásban, élen 
a sportban 2013” fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban 
és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára. A kitüntető cím 
elnyerésére pályázhatnak a budapesti alapfokú köznevelési intézmények 5–8. 
évfolyamú tanulói, akiknek tanulmányi átlaga 4,80, vagy annál magasabb, a 
budapesti középfokú köznevelési intézmények 9–14. évfolyamú diákjai, akik-
nek a tanulmányi átlaga 4,50, vagy annál magasabb, valamint a budapesti szék-
helyű felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatának hallgatói, akiknek a 
tanulmányi átlaga 4,00 ,vagy annál magasabb, és akik 2012-ben eredményesen 
szerepeltek olyan dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető egyéni vagy csapat-
versenyeken, melyek a sportági szakszövetségek, valamint sportszövetségek 
hivatalos versenynaptárában szerepeltek. Mindhárom kategóriában a sajátos ne-
velési igényű diákok és hallgatók jelentkezését is várják. A pályázatokat 2013. 
április 13-áig lehet benyújtani. 

FŐVÁROSI HÍREK TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÚJBUDA PRIZMA TAVASZI 

NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓJA ÁPRILIS 2. ÉS 19. KÖZÖTT

Tisztelt Újbudaiak!

A XI. kerület, Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. idén is 
megszervezi a Tisztaságot Újbudán! tavaszi nagytakarítási akciót a kerület közterületein.

A nagytakarítás során keletkező zöldhulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. 
A gallyakat és ágakat a későbbiekben meghirdetett napokon helyben, házhoz menően 
aprítékoljuk, és szállítjuk el a házak, épületek elől.

Az önkormányzat 2013-ban - az előző évekhez képest - nagyobb számban, térítésmentesen 
biztosítja a lakosságnak a 80x80x80 centiméteres, fából készült komposztálókereteket, 
amikből minden társasház és családi ház 2-2 darabot igényelhet. Jelentkezni és további 
információkat kérni a kornyezetvedelem@ujbuda.hu címen vagy a (+36-1) 372-46-45-
ös telefonszámon lehet.

A kerületi lakosok továbbra is igényelhetnek műanyag zsákokat. A zöldhulladékkal megtelt 
zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a szemetes 
edények mellett. A zsákok az akció időtartama alatt az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit 
Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át, a készlet erejéig.

A nagytakarási akcióban az Újbuda Prizma munkatársai az alábbi helyszíneken és megadott 
időpontban lesznek jelen, és vesznek részt a közterületek megtisztításában:

•	 GELLÉRTHEGY ÁPRILIS 2.

•	 SASAD,	SASHEGY	ÁPRILIS 3.

•	 SZENTIMREVÁROS,	KELENVÖLGY,	 

PÉTERHEGY ÁPRILIS 4.

•	 ALBERTFALVA ÁPRILIS 5-8.

•	 KELENFÖLD ÁPRILIS 9-15.

•	 LÁGYMÁNYOS ÁPRILIS 16-17.

•	 GAZDAGRÉT ÁPRILIS 18.

•	 ŐRMEZŐ ÁPRILIS 19.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK 

GYŰJTÉSE: ÁPRILIS 13. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG

•	 GAZDAGRÉT RÉTKÖZ U. – TORBÁGY U. 

SAROK

•	 ŐRMEZŐ CIRMOS UTCAI PARKOLÓ

•	 KELENFÖLD VAHOT U. – KEVEHÁZA U. SAROK

•	 ALBERTFALVA FEHÉRVÁRI ÚT –  

VEGYÉSZ U. SAROK

•	 SZENTIMREVÁROS	EDÖMÉR UTCAI PARKOLÓ

Tavaszi menetrend  
a hajójáratokon
A tavaszi menetrend szerint március 15-étől is-
mét gyakrabban közlekednek a BKK hajójáratai.

Újra jár a D12-es járat, ezáltal a D11-es vagy a 
D12-es hajók valamelyikére munkanapokon 30 
percenként szállhatnak fel utasaink a járatok kö-
zös szakaszán. Hétvégeken ismét járnak a D13-
as hajók. 

Tavaly nyáron nagy sikert aratott az utasok kö-
rében a menetrendszerű hajójáratok elindítása. 
A tavasz beköszöntével, március 15-étől a hajók 
ismét gyakrabban közlekednek. Újra jár majd a 
Kopaszi-gát (Rákóczi híd) és a Római-fürdő kö-
zött a D12-es járat, a reggeli és a délutáni csúcs-
időszakban 60 percenként. Ezáltal a csúcsidő-
ben továbbra is 60 percenként közlekedő D11-es 
vagy a D12-es hajók valamelyikére 30 percen-
ként szállhatnak fel utasaink közös szakaszukon. 
Hétvégenként pedig ismét járnak a Kopaszi-gát 
(Rákóczi híd) és Római-fürdő között 60 percen-
ként induló D13-as hajók. A hajójáratok ismét 
megállnak majd a Haller utca kikötőnél, továbbá 
újra kikötnek a Szent Gellért tér (Szabadság híd) 
hajóállomáson is. 

A hajójáratok tavaszi idény-menetrendjei az 
alábbi linkeken érhetőek el: 
•	 D11-es	hajó:  

Kopaszi-gát (Rákóczi-híd) – Újpest, 
Árpád út 

•	 D11-es	hajó:	 
Újpest, Árpád út – Kopaszi-gát (Rákóczi 
híd) 

•	 D12-es	hajó:	 
Kopaszi-gát (Rákóczi-híd) – Rómaifürdő 

•	 D12-es	hajó:	 
Rómaifürdő – Kopaszi-gát (Rákóczi-híd) 

•	 D13-as	hajó:	 
Kopaszi-gát (Rákóczi-híd) – Rómaifürdő 

•	 D13-as	hajó:	 
Rómaifürdő – Kopaszi-gát (Rákóczi-híd) 

A BKK köszöni az utasok eddigi megértését és 
türelmét, mert célja az, hogy újra egyre többen 
vehessék igénybe a tavaszi idénymenetrend sze-
rint közlekedő hajójáratokat.

Szigorúan ellenőriz  
a Tisztifőorvosi Hivatal
Az ANTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal akciójának célja a nemdohányzók védelméről szóló törvényben 
foglaltak ellenőrzése és betartatása. Kerületünkbe e feladatot az Újbuda Közterület-felügyelet munkatársainak 
segítségével végezték az ellenőrök.

Április 1-jéig tart az Országos Tisztifőorvosi Hivatal akciója, 
amely a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglal-
tak ellenőrzésére és betartatására irányul. Az ÁNTSZ munka-
társai az ellenőrzéseket a Parlamentben, valamint a Képvise-
lői Irodaházban kezdték, majd ezt követően országos szinten 
megindultak az ellenőrző körutak. 

Kerületünkben február második felében, heti egy-egy nap 
alkalmával került sor az 
akcióra, amelynek lebo-
nyolításában az Újbuda 
Közterület-felügyelet 
munkatársai működtek 
közre.

Mind a február 21-i, 
mind a február 28-i akció 
során a közterület-felü-
gyelők figyelmeztették a 
szabályokat be nem tar-
tókat, valamint részletes 
felvilágosítást adtak a 
törvényi előírásokról. Az 
első alkalommal olyan 
forgalmas csomóponto-
kat jártak végig, mint a 
Bornemissza téri busz-
végállomás, a Kelenföl-
di pályaudvar, a Móricz 
Zsigmond körtér, a vá-
sárcsarnok és a mellette 
található szakorvosi ren-
delő környéke, valamint 
a Savoya Park. A máso-
dik napon vendéglátó-
egységeket és különböző 

üzleteket ellenőriztek, ahol az ÁNTSZ munkatársai intézked-
tek, és több alkalommal jegyzőkönyv felvétele is szükségessé 
vált. 

Az Újbuda Közterület-felügyelet az országos akció teljes 
időtartama alatt az ÁNTSZ rendelkezésére áll, hogy segítsék a 
törvényi előírások betartatását.

              (Újbuda Közterület-felügyelet)
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Miért gyenge a forint?
Általában szívroham kerülgeti nyár elején mindazokat, akik külföldi vakációt terveznek, ugyanis 
jellemzően ez idő tájt jelentősen gyengül a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. 

A nyár eleji forintgyengülés jelensége természetes, a 
nagyobb belföldideviza-igény mellett a pénzintézetek 
érvényesíthetik többletköltségeiket. Emiatt érdemes 

előre gondolkozni azoknak, akik tudják, a nyaralás-
nál külföldi fizetőeszközre lesz szükségük.

A jelenlegi pénzpiaci környezetben ez még 
fontosabb, ugyanis a forint árfolyammoz-
gása erősen hasonlít a hullámvasútra. A 
gyengülésnek természetesen vajmi ke-
vés köze van a nyaraláshoz vagy a bel-
földi igényekhez, esetleg a banki több-
letköltségek érvényesítéséhez.
A modern gazdaságban a nemzeti fize-

tőeszköz értéket az ország termelékenysé-
ge, ezzel összefüggésben a fizetőképessége 

és az adósságállományának kezelése adja. A mos-
tani forintgyengülés mögött elsősorban az áll, hogy az 
elemzők már jó előre látták, történelmi csúcsra, 21 630 
milliárd forintra emelkedik február végére a központi 
költségvetés bruttó adóssága. Az Államadósság Keze-
lő Központ (ÁKK) adatai szerint az emelkedés a de-
vizaadósság és a februárban kibocsátott 3,25 milliárd 
dollár új devizakötvény következménye volt. Továbbá 
a tavaly tapasztalt forintgyengülésnek, amely első rá-
nézésre egy saját farkába harapó kígyó, ám 2012-ben 
a fizetőeszköz euróval szembeni gyengülése generált 
újabb gyengülést, hanem a gazdaság gyengülése okoz-
ta a problémát.

A múlt évben a gazdaság teljesítménye csökkent 
2011-hez képest, a cégek többsége mennyiségben és ér-
tékben is kevesebb volt. Kevesebb import alapanyagra 
volt szükség, és kevesebb termék ment exportra is, így 
a forint értéke külföldön csökkent, és ez természetesen 
megjelent itthon is az árfolyamában.

Mindehhez hozzájárul a kormány forintgyengítő 
pénzügypolitikája, így a kamatcsökkentés és a nemzeti 
bank tartalékainak felhasználására tett utalás (ez utóbbi 
a fizetőképesség fenntartásába vetett bizalmat gyengíti 
a forinttal szemben, bár meg kell jegyezni, a magyar 
pénzügyi rendszer gyengesége a közelében sincs a gö-

rög, vagy akár a ciprusinak).
A magyar gazdaság egészének, illetve az államnak is 

egy bizonyos pontig – ami most 300–305 forint közöt-
ti euróárfolyamot jelent – egyáltalán nem kedvezőtlen 
a gyenge forint. (Ennek a háttere az, hogy bár febru-
árban csúcsot döntött a magyar államadósság, a köl-
csönök növekedési üteme jelentősen lelassult, ami azt 
jelenti, hogy lassan,  6-8-12 hónapon belül átfordul a 
mutató, és egy egy éven belül több kölcsönt fizetünk 
vissza, mint amennyit felveszünk. Ez forinterősödést 
hozhat, amely a jelentős devizahitel-kitettség miatt egy 
csapásra adósságcsökkenéshez vezethet a kedvező ár-
folyam mozgás miatt.) A gyenge forintra azonban még 
egy darabig szüksége van a gazdaságnak és egyben a 
kormánynak is a költségvetés miatt. A gazdaság legna-
gyobb szereplői exportcégek, amelyek gyenge forint 
mellett sokkal kedvezőbb külpiaci szerződéseket köt-
hetnek, ezzel szemben a gyenge forint nem kedvez az 
importtermékeknek. A kevesebb import pedig a belföl-
di termelőket és gazdasági szereplőket hozza helyzetbe. 
A gyenge forint azonban egyben inflációt is növel, ez 
ugyan visszafogja a gazdasági növekedés lehetőségét, 
ám a központi költségvetés előre tervezett bevételi ol-
dalát az év végén az infláció mértékével meg is növe-
li, tehát 0 százalékos gazdasági növekedés mellett 5–6 
százalékos infláció, nagyjából ennyi többletet hoz az 
eredeti tervekhez képest a költségvetésben.

Ugyanakkor, ha ez fennmarad, a lakosság fizetése 
elértéktelenedik, képtelen lesz fogyasztani, ez tovább-
gyengíti a magyar gazdaság növekedését. A kör bezárul, 
a gazdaság összeomlik, ez magával rántja a fizetőesz-
köz értékét és beáll a fizetésképtelenség. Tehát jelenleg 
a kormány pengeélen egyensúlyozva igyekszik azon a 
ponton tartani a forint árfolyamát, amely az egyik ol-
dalnak (gazdasági szereplők) kedvez, a másiknak (la-
kosság) nem. Ami a forint–euró jelenlegi árfolyamát 
illeti, érdemes közép távon 300-310-el számolni, ezért 
mindenképp megéri az utazáshoz, nyaraláshoz eurót 
váltani. A legbiztonságosabb megoldás a bankkártya, 
már ami a nagyobb kiadásokat illeti.

HASZONKULCS

KELLEMES  
HÚSVÉTI  

ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK!

Tavaszi hangulatban 
várjuk Önöket 

         a
 közel 75 üzletével, 

1500 férőhelyes 
ingyenes parkolóval Húsvéti gondolatok

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 
hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

A történelem kezdete óta foglalkoztattja az embert a megváltás és az istenség kiengesz-
telésének gondolata, annak mikéntje. A mai, teljesen elvilágosiasodott, Istentől levált 
világban azonban nehezen jön létre a bűnből való megváltás igénye. Szüksége van az 
embernek megváltásra? Isten a bűnbeesést követő özönvíz után megígérte, nem fogja 
többé elpusztítani az embert, hanem majd elküldi fiát, a Messiást. Mi, keresztények hisz-
szük azt, hogy Jézusban ez a személy érkezett el, Istennek ez az ígérete teljesedett be, 
hogy az emberi természetet teljesebbé tegye.

– Legfőbb ideje tehát ismét világosan látni, amit a régi katekizmus megfontoltan jelent 
ki: Isten az embert jónak és boldognak teremtette, de az ember nem maradt jó és boldog. 
Megbukott a vizsgán, a sátán sugallatára megtagadta Istennek a hitet és az engedelmes-
séget, és ezáltal elvesztette Isten barátságát és a mennyet. Ez okból, ha Isten nem küldött 
volna megváltót, örökre elvesztünk volna – mondta Molnár Sándor, a Külső-kelenföldi 
Református Gyülekezet lelkipásztora.

Húsvét nem pusztán pár nap a sok közül, hanem egy ünnepsorozat, amelyet egyaránt 
jellemez a gyász és végtelen öröm. Gyász, mert az az Istenember, aki karácsonykor 
kisgyermek formájában világra jött, nagypénteken – az Atya akarata szerint – sokak 
követelésére, gunyoros megjegyzések és megalázások közepette életét adta a kereszt-
fán. Megdöbbentő, mert milyen Isten az, aki hagyja saját fiát meghalni? Miért kell neki 
áldozat? Jézus valóságos szenvedése és kereszthalála nem pusztán Isten kiengesztelése, 
hanem az Atya végtelen szeretetének a vetülete: annyira szereti az embert, hogy saját 
fiát áldozza fel helyettünk, így lesz a betlehemi gyermekből Megváltó. Húsvétkor mégis 
örömnek kell betöltenie napjainkat, hisz húsvétvasárnapra Jézus feltámad. 

– A keresztény ember meghívást kapott a keresztséggel arra, hogy a feltámadt Jézus 
Krisztusnak a tanúja legyen – egész hitünk erre épül, mert ha nincs feltámadás, nincs ke-
reszténység. Mi ennek a feltámadásnak az örömét, az emberi élet reménytelenségből re-
ménybe való átmenetelét ünnepeljük. Én azt hiszem, hogy ebben a világban a reményre 
nagy szükség van. Hogyha ezt környezetünk számára cselekedeteinkkel, beszédünkkel, 
családi életünkkel át tudjuk adni, akkor Krisztus üzenetét, a feltámadás teljességét tudtuk 
átadni az embereknek – mondta Ipoly atya, a Szent Imre-templom plébánosa.

A nagy találkozás – Jn 20, 19–23 alapján:
„A szédervacsorán mintha előre jelezte volna a Mester nagypéntek borzalmát. Mit mon-
dott? A páskakenyérre, hogy „ez az én testem”, a pohár borra, hogy „ez az én vérem”. 
Majd a Gecsemáné-kertbe vonulva nem tudtunk virrasztani Vele. 
Katonák érkeztek, s a Mestert elfogták. Kihallgatások következtek, s utána a kálvária: 
két latorral az oldalán keresztre feszítették. 
Mindez a szemünk láttára. S most mi legyen? 
Megdöbbentettek ma az asszonyok is, akik azt állítják: látták Őt a sírkertben?! Az ajtó-
kat bezártátok? Vigyázzatok, minket is letartóztatnak! Meneküljünk, vagy maradjunk?
S ekkor Valaki megállt a szoba közepén ezt mondva: Békesség néktek!
A lélegzetünk is elállt! Hát feltámadt, mégis van folytatás?
Még ezt is mondta: Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket! Küld 
tehát Téged és engem is. Áldott Húsvétot Mindenkinek!”
Dr. Blázy Árpád (ev. lelkész)           (K. E.)

Ajándék 
Húsvétra!
Ha húsvéti ajándékokon törjük a 
fejünket – családtagjainknak, vagy 
akár önmagunknak – érdemes olyat 
választani, ami az ünnepben való 
elmélyülést segíti. Ilyen például 
egy kézzel készült képeslap, nyúl- 
és tojásdekoráció, vagy éppen egy 
jól célzott könyv. Ha már könyv, 
akkor érdemes lelkiségi irodalmat 
választani, de lehet az egy olyan 
interjúkötet is, amely Isten mások 
életében betöltött szerepéről szól, 
mint a Hit, Élet, Tapasztalat az Új 
Ember Kiadótól.

Ha az ünnep mozzanatait szeret-
nénk részletesebben megismerni, 
érdemes egy liturgikus kéziköny-
vet a kezünkbe vennünk. Ilyen 
például Barsi Balázs – Dobszay 
László „Íme, most fölmegyünk 
Jeruzsálembe” – hitünk miszté-
riumai a nagyheti liturgiában a 
Márton Áron Kiadótól. De kiváló 
ajándék Vincenzo Paglia Isten sza-
va minden napra 2013, ami szintén 
az Új Ember Kiadó gondozásában 
jelent meg. A kötet szándéka nem 
más, minthogy a mindennapos ol-
vasás révén a Biblia valamennyi 
könyvével találkozhassunk.

A Hit Éve kapcsán a budai Cisz-
terci Szent Imre-plébánia Boldog 
II. János Pál közbenjárását kérő 
imát indított, melynek célja, hogy 
az emberek hitükben megerősöd-
ve kérjék mindennapjaikra Isten 
segítő kegyelmét. A pápa életének 
központi mozzanata volt a hálaadó 
és kérő ima. A napi elmélkedés-
hez szükséges, a JLX Kiadó által 
kiadott II. János Pál: Minden nap-
ra egy ima című könyve is kiváló 
ajándék lehet.                      (K. E.)
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata 19/2005./IV. 27./
XI.ÖK sz. rendelete alapján kiírja az

„Újbuda-Mecénás”  Művészeti Ösz-
töndíj pályázatát

2013. évre
• Alkotói ösztöndíj,
• Egyszeri alkotói ösztöndíj,
• Pályakezdő ösztöndíj,
valamint
• Cseh Tamás zenei ösztöndíj
elnyerésére.

A pályázatok közül csak egyre, azok a 
kerületben élő művészek jelentkezhet-
nek, akik legalább 5 éve – pályakezdő 
ösztöndíj esetében 3 éve – XI. kerületi 
állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Az ösztöndíjak évente legfeljebb 
két-két fő részére, a Cseh Tamás ze-
nei ösztöndíj esetében évente legfel-
jebb 1 fő részére adományozhatók. 
Nem pályázhat az a művész, aki más, 
a tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban 
részesül, vagy nappali tagozatos PhD-
ösztöndíjas, illetve e rendelet alapján 
egymást követő két évben már ösztön-
díjban részesült.

1.    Az „Újbuda-Mecénás” Al-
kotói ösztöndíj 1–12 havi időtartam-
ra adományozható. Az ösztöndíj havi 
összege: minimum bruttó 50 ezer fo-
rint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint.

2.    Az „Újbuda-Mecénás” Egy-
szeri alkotói ösztöndíj meghatározott 
célú művészeti alkotómunkára ado-
mányozható. Az ösztöndíj összege 
minimum bruttó 400 ezer forint, de 
legfeljebb bruttó 600 ezer forint.

3.    Az „Újbuda-Mecénás” Pálya-
kezdő ösztöndíj annak adományozha-
tó, aki a pályázati kiírás közzététele-
kor a 35. életévét nem töltötte be. Az 
ösztöndíj 1–12 havi időtartamra ado-
mányozható. Az ösztöndíj havi össze-
ge minimum bruttó 40 ezer forint, de 
legfeljebb bruttó 60 ezer forint.

4.    A Cseh Tamás zenei ösz-
töndíj 1–12 havi időtartamra adomá-
nyozható. Az ösztöndíj havi összege: 
minimum bruttó 50 ezer forint, de 
legfeljebb bruttó 75 ezer forint. Célja 
a kerületben élő kortárs zenei tehetsé-
gek művészi fejlődésének, kibontako-
zásának, alkotó munkájának támoga-
tása.
 

Az elnyert ösztöndíjakat adó- és járu-
lékfizetési kötelezettség terheli.

 
Pályázni kizárólag Budapest Főváros 

XI. Kerület Újbuda Önkormányzatá-
nak az „Újbuda-Mecénás” művészeti 
ösztöndíjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 19/2005./IV. 27./ XI.ÖK 
sz. rendelete mellékletét képező pályá-
zati adatlapon, a pályázó által aláírva, 
a kötelező mellékletekkel (1. Szakmai 
önéletrajz és az eddigi művészeti tevé-
kenység bemutatása. 2. A munkaterv 
rövid leírása <max. 1 oldal>) együtt 
lehet.

A pályázati adatlapok beszerezhetők 
a Polgármesteri Hivatalban, az Ügy-
félszolgálati Irodán (1113 Budapest, 
Bocskai út 39–41.) és letölthetők az 
önkormányzat honlapjáról (www.
ujbuda.hu).

A pályázat beadásának határideje: 
2013. április 26.

A pályázatot a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala Köznevelési 
és Kulturális Osztályára (1113 Buda-
pest, Zsombolyai u. 4., tel.: 3723-472) 
személyesen, a pályázati kiírásban 
meghatározott határidő utolsó napjáig 
munkaidőben lehet benyújtani, vagy 
postai úton küldhető be.

Az ösztöndíjak adományozásáról az 
Önkormányzat Kulturális Bizottságá-
nak javaslata alapján a polgármester 
előterjesztésére a képviselő-testület 
dönt.

A formailag hibás pályázatokat a 
Kulturális Bizottság érdemi elbírálás 
nélkül zárja ki a pályázati eljárásból.

A pályázat eredménye nyilvános. A 
pályázó pályázata beadásával hozzájá-
rul a pályázat eredményének, illetőleg 
a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás ér-
dekében szükséges mértékben történő 
nyilvánosságra hozatalához.

 A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2013. május 31.

Az ösztöndíjban részesített pályázó-
kat írásban értesítjük.

A pályázó az Önkormányzat döntése 
ellen fellebbezéssel nem élhet.

 Budapest, 2013. március 25
Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Üres és rossz műszaki állapotú lakások 
költségelven alapuló bérbeadása 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 

Polgármestere a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulaj-
donában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK 
számú rendelete (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt 
pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázat célja: Az Önkormányzat költségelven kí-
vánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló felújítás-
ra váró lakásingatlanokat, melyek lelakottsága miatt a 
bérbeadáshoz elengedhetetlenül szükséges generál fel-
újítása bérbeadás céljára gazdaságosan számára nem 
megoldható és a R. 10. § (3) bekezdésének megfelelő-
en csak pályázat alapján adható bérbe.
A	pályázatra	kiírt	lakások:	

Budapest	XI.	Soproni	út	66.	sz.	fsz..	13.,	hrsz.	
3851/A/13
Alapterülete: 62 m2
Helyiségek: 2 szoba, konyha, kamra, előszoba, 
fürdőszoba, WC.
Komfortfokozata: komfortos
Műszaki állapota: teljes felújításra szorul. 

Budapest	XI.	Soproni	út	66.	sz.	I.	em.	28.	(alapí-
tó	okiratban	35.),	hrsz.	3851/A/35
Alapterülete: 36 m2

Helyiségek: 1 szoba, konyha, kamra, előtér, WC.
Komfortfokozata: félkomfortos
Műszaki állapota: teljes felújításra szorul. 

Pályázat	célközönsége: A pályázaton bárki részt ve-
het, aki a pályázat benyújtására megállapított határna-
pig a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házas-
ságkötése alapján nagykorúvá vált. 

A	 pályázatok	 benyújtásának	 határideje:	 2013.	
május	3.	12.00	óra.

A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes 
pályázati kiírás és mellékletei a Lakásgazdálkodási 
Osztályon (Budapest XI. kerület Zsombolyai u. 4. III. 
em. 308. sz. szobában), valamint az Ügyfélszolgálati 
Irodán (Budapest XI. kerület Bocskai út 39-41. fsz.) 
átvehető, vagy az Önkormányzat internetes oldaláról 
(www.ujbuda.hu) letölthető.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség ese-
tén vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű havi 
lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfi-
zetését.

Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételek-
nek maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2013. március 21.
dr. Hoffmann Tamás s. k.

polgármester
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ÖSZTÖNDÍJ
Rossz műszaki állapotú 
üres lakások értékesítésére
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ön-
kormányzatának Gazdasági Bizottsága a 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ön-
kormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabá-
lyairól szóló 40/2001./XII.29./ XI.ÖK számú 
rendelete, valamint az Önkormányzat tulajdo-
nában álló vagyonnal való rendelkezés szabá-
lyairól szóló 33/2012./VI. 6./ XI.ÖK számú 
rendelete alapján az alábbi nyílt pályázati fel-
hívást teszi közzé:

Pályázat célja: Az Önkormányzat értékesíte-
ni kívánja a tulajdonában álló üres, felújításra 
váró lakásingatlanokat, melyek lelakottsága 
miatt a bérbeadáshoz elengedhetetlenül szük-
séges generálfelújítása bérbeadás céljára gaz-
daságosan nem megoldható.
A	pályázatra	kiírt	lakások	címe:	

• Budapest, XI., Ballagi Mór u. 8. fszt. 7., 
hrsz. 3447/0/A/7

• Budapest, XI., Ballagi M. u. 10. fszt. 9., 
hrsz.: 3446/0/A/9

• Budapest, XI., Mohai út 29. fszt. 2., 
hrsz. 3590/0/A/3

• Budapest, XI., Bartók B. út 15/A–C sz. 
V. em. 26., hrsz. 5496/1/A/27

• Budapest, XI., Citera u. 7. fszt. 7., hrsz. 
44262/0/A/7

• Budapest, XI., Somogyi u. 29. fszt. 3., 
hrsz. 3288/29/A/3

A lakások adatait, alapterületét, felszereltsé-
gét, műszaki állapotát, minimális ajánlati árát, 
a pályázati biztosíték összegét, és megtekinté-
sének időpontjait a részletes pályázati kiírás és 
mellékletei tartalmazzák. 

Az államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alap-
ján minden más jogosultat megelőző, valamint 
Budapest Főváros Önkormányzatát az 1991. 
évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése alap-
ján elővásárlási jog illeti meg.

Az adott ingatlant a legkedvezőbb vételi aján-
latot tevő vásárolhatja meg, amennyiben an-
nak ajánlata a Gazdasági Bizottság/képviselő-
testület álláspontja szerint az Önkormányzat 
érdekeinek megfelel.

Pályázat célközönsége: a pályázaton devi-
zabelföldi és külföldi természetes és jogi sze-
mély, valamint jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek 
konzorciuma vehet részt.

Pályázati biztosíték összege: az ajánlati ár 
10 százaléka. A pályázati biztosíték összegét a 
pályázat benyújtását megelőzően kell csekken 
befizetni, vagy átutalni a pályázatban meg-
adott számlaszámra.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2013. április 30. 16.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályá-
zat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét 
képező pályázati adatlapon, zárt, címet, fel-
adót és más megkülönböztető jelet nem tar-
talmazó borítékban nyújtható be személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási 
Osztályán (Budapest, XI. kerület, Zsombolyai 
út 4. III. em. 303. sz. szobában). 

A borítékra rá kell írni: „Lakáspályázat 
2013.”. 

A pályázati borítékok bontása: 2013. május 
2-án 9.00 órakor.

A befizetési csekk kérhető a Polgármesteri 
Hivatal Lakásgazdálkodási Osztályon (Bu-
dapest, XI. kerület, Zsombolyai út 4. III. em. 
308. sz. szobában), továbbá a részletes pályá-
zati kiírás és pályázati adatlap ugyanitt, va-
lamint az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest, 
XI. kerület, Bocskai út 39–41. fszt.) átvehe-
tő, vagy az önkormányzat internetes oldaláról 
(www.ujbuda.hu) letölthető.

Budapest, 2013. március 
Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Üres lakások leírása
Az	1.	sz.	pályázati	lakás
A lakás címe: Budapest, XI., Ballagi Mór u. 8. fszt. 7., hrsz. 
3447/0/A/7
Forgalmi értéke: 5 700 000 Ft
Ajánlat minimális értéke: 4 560 000 Ft
1. Megtekintésének időpontja: 2013. 03. 26. 9.00–9.15 óra
2. Megtekintésének időpontja: 2013. 04. 09. 9.00–9.15 óra

A	2.	sz.	pályázati	lakás
A lakás címe: Budapest, XI., Ballagi M. u. 10. fszt. 9., hrsz.: 
3446/0/A/9
Forgalmi értéke: 5 100 000 Ft
Ajánlat minimális értéke: 4 080 000 Ft
1. Megtekintésének időpontja: 2013. 03. 26. 9.00–9.15 óra
2. Megtekintésének időpontja: 2013. 04. 09. 9.00–9.15 óra

A	3.	sz.	pályázati	lakás
A lakás címe: Budapest, XI., Mohai út 29.  fszt. 2., hrsz. 
3590/0/A/3
Forgalmi értéke: 4 600 000 Ft
Ajánlat minimális értéke: 3 680 000 Ft
1. Megtekintésének időpontja: 2013. 03. 26. 14.00–14.15 óra
2. Megtekintésének időpontja: 2013. 04. 09. 14.00–14.15 óra

A	4.	sz.	pályázati	lakás
A lakás címe: Budapest, XI., Bartók B. út 15/A–C sz. V. em. 
26., hrsz. 5496/1/A/27
Forgalmi értéke: 19 900 000 Ft
Ajánlat minimális értéke: 15 920 000 Ft
1. Megtekintésének időpontja: 2013. 03. 26. 15.00–15.15 óra
2. Megtekintésének időpontja: 2013. 04. 09. 15.00–15.15 óra

Az	5.	sz.	pályázati	lakás
A lakás címe: Budapest, XI., Citera u. 7. fszt. 7., hrsz. 
44262/0/A/7
Forgalmi értéke: 3 800 000 Ft.
Ajánlat minimális értéke: 3 040 000 Ft
1. Megtekintésének időpontja: 2013. 03. 28. 9.00–9.15 óra
2. Megtekintésének időpontja: 2013. 04. 11. 9.00–9.15 óra

A	6.	sz.	pályázati	lakás
A lakás címe: Budapest, XI,. Somogyi u. 29. fszt. 3., hrsz. 
3288/29/A/3
Forgalmi értéke: 1 460 000 Ft.
Ajánlat minimális értéke: 1 168 000 Ft
1. Megtekintésének időpontja: 2013. 03. 26. 10.00–10.15 óra
2. Megtekintésének időpontja: 2013. 04. 09. 10.00–10.15 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Olvassa be 
telefonjával a 
QR-kódot, és 
nézze meg a 

videónkat!
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Tisztelt Újbudai Álláskeresők! 
A hatalmas érdeklődésre való tekintettel, 2013 áprilisától álláskeresők részére 
állasinterjúra felkészítő, kezdő szintű angolnyelv-tanfolyamunkat újraindítjuk, 
melyre XI. kerületi lakosok jelentkezését várjuk az ujbudaiallasok@gmail.com 
e-mail címen, vagy személyesen az Újbuda Prizma Állásközvetítő Irodában 
(1117 Budapest, Baranyai u 2,. bejárat: Fehérvári útról) minden nap 8.30–16:00 
között. Jelentkezési határidő: 2013. 03. 05.

PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁSOK

XI. kerületi lakóházak felújításá-
nak pénzügyi támogatása
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 
Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiak-
ban: Önkormányzat) által juttatott közpénzek felhaszná-
lására és elszámolására vonatkozó Támogatási Szabály-
zat alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:

Pályázat célja: Az Önkormányzat vissza nem térítendő 
támogatást nyújt pályázati úton a XI. kerületi lakóépüle-
tek felújításának, vagy korszerűsítésének (továbbiakban: 
felújítás) elősegítése céljából.

Támogatható tevékenységek köre: A pályázat keretén 
belül a többlakásos lakóépületekben lévő alábbiakban 
felsorolt felújítási munkálatokra – amely lehet teljes, 
vagy részleges – igényelhető támogatás:

• homlokzatok felújítása, különös tekintettel a telepü-
lés értékvédelmi védettségű épületeire,

• az épület állagromlását megakadályozó kémény fel-
újítás (kivéve gyűjtőkémények felújítása), 

• gázvezeték felújítás,
• tető felújítás, 
• gépészeti felújítás.
Vissza nem térítendő támogatás mértéke: Az igényel-

hető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás 
szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség ma-
ximum 40 %-a, de pályázatonként lakásszámtól függően 
legfeljebb 

• 4-től 12 lakásig 400 000,- Ft
• 13-től 30 lakásig 600 000.- Ft
• 31-től 100 lakásig 1 200 000,- Ft 
• 101 lakástól 2.000.000,- Ft adható.

Pályázat célközönsége: Pályázatot nyújthatnak be az 
Önkormányzat közigazgatási határán belül elhelyezkedő 
társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályá-
zók) a legalább 4 lakást tartalmazó épületeik felújítására.

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2013. április 22. 16,00 óra

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:
A részletes pályázati kiírás és pályázati adatlap a La-

kásgazdálkodási Osztályon (Budapest XI. kerület Zsom-
bolyai út 4. III. em. 308. sz. szobában), valamint az Ügy-
félszolgálati Irodán (Budapest XI. kerület Bocskai út 
39-41. fsz.) átvehető, vagy az Önkormányzat internetes 
oldaláról (www.ujbuda.hu) letölthető.

A pályázatok eredményhirdetése: 2013. május 31.
A pályázatok eredményhirdetése után a nyertes pályá-

zókkal az Önkormányzat Támogatási Szerződést köt.
Szerződéskötés határideje: 2013. június 28. 12,00 óra
Az elszámolás benyújtásának végső határideje: 2013. 

december 9. 16,00 óra
Budapest, 2013. március 14. 

 dr. Hoffmann Tamás s. k.
  polgármester
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I. Újbudai 
Fotópályázat
Általános iskolai felső tagozatos diákok részére

Pályázni lehet minden újbudai 5–8. osztályos iskolásnak.
Téma:	„Egy	sportos	nap	Újbudán”

A zsűri értékeli a kompozíciót, a mögöttes tartalmat és a humort.
A zsűri tagjai: Glázer Attila fotóművész, Mátyási Péter festőművész,  
Dömök Viktória fotóriporter.

A Facebook oldalon közönségszavazást is tartunk. A fotókat beérkezési 
sorrendben feltöltjük, és a legtöbb „like”-ot kapott fotó készítője különdíjban 
részesül.

Díjak:
1. helyezett: 15 000 Ft értékű ajndékutalvány
2. helyezett: 10 000 Ft értékű ajándékutalvány
3. helyezett: 7000 Ft értékű ajándékutalvány

Nevezési	feltételek:
• felsőtagozatos jogviszony
• pályázónként mindösszesen 2 db kép adható be
• a kép készülhet digitális kamerával, tefefonnal vagy bármely analóg tech-

nikával, ekkor azonban a képet digitalizálni kell
• pályázni minimum 600, maximum 1000 pixel (hosszabbik oldal) nagyságú, 

közepes jpg-tömörítésű képpel lehet
• beküldési cím: ujbudaifotopalyazat@gmail.com
• a beérkezett pályázatokat minden esetben e-mail-ben visszaigazoljuk
• a képek elnevezése: vezetéknévkeresztnévképszám.jpg,  

pl.: kovacsgabor1.jpg
• az e-mail-ben fel kell tüntetni a pályázó teljes nevét, iskoláját, osztályát,  

és a szülő vagy gyermek értesítési címét (telefonszám, e-mail cím)

Beadásihatáridő: 2013. április 14., vasárnap éjfél.
Eredményhirdetés: 2013. május
A legjobbnak ítélt pályamunkák megjelennek a Gazdagréti Hírmondóban!

(www.kiralynora.hu)

Tisztelt Kerületi Lakosok!
A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. tör-

vény 44. § (5) bekezdésében foglaltak, valamint a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) kötött együttmű-
ködési megállapodás alapján felméri a televíziós műsorsu-
gárzás Digitális Átállásához kapcsolódóan az állami támo-
gatásra jogosultak körét.

Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott ház-
tartásban állandó lakóhellyel rendelkezik, amely háztartás-
ban kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel tele-
vízióznak, és a jogszabályok alapján a személy rászorultnak 
minősül.

 
A jogszabályok alapján rászorultnak az minősül, aki a 

MÁK-tól, az ONYF-től vagy a települési önkormányzattól, 
vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalától szociális ellátásban (rendszeres szociá-
lis segélyben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, 
időskorúak járadékában, saját jogon nevelési ellátásban, fo-
gyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, 
saját jogon hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban) részesül, valamint mindazon, 
a Digitális Átállás regionális időpontja évében legalább a 
70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az 
ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális 
ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem ha-
ladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.

 
Állami támogatás háztartásonként egy rászorult számára 

adható.
A támogatási jogosultság megállapításához szükséges ada-

tok a Magyar Államkincstárnál, az Országos Nyugdíjbizto-
sítási Főigazgatóságnál és a települési önkormányzat jegy-
zőjénél, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalánál állnak rendelkezésre, így a 
támogatási jogosultságot megalapozó ellátásokra vonatkozó 
adatokat ezektől a szervektől kérte be az NMHH.

A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben tájé-
koztatást kapnak a felkeresésről. A rászorultak személyes 
megkeresését és tájékoztatását, illetve a támogatási igényre 
vonatkozó felmérést 2013. március 11. és június 30. között a 
Központi Statisztikai Hivatal felmérői végzik.

A felmérők sorszámozott fényképes igazolvánnyal rendel-
keznek.

 Köszönjük, hogy Ön is részt vesz a Digitális Átállás zök-
kenőmentes lebonyolításában!                                                                                                                     

Dr. Horti István jegyző

FELHÍVÁS

FOTÓPÁLYÁZAT
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Az Időskori Életjáradék Zrt. a magyar 
nyugdíjasok megbízható partnere az ingatlan 

alapú életjáradék szolgáltatás terén. 

Életjáradék megoldásunkat olyan, 70. életévüket betöltött nyugdíjasok 
számára ajánljuk, akik legalább 10 millió forint értékű budapesti, 

tehermentes lakóingatlannal rendelkeznek. 
Az ingatlan tulajdonjogáért cserébe cégünk akár több millió forintos 

egyösszegű kifizetést, és emellett folyamatos, havi járadékot kínál 
ügyfeleinek, akik továbbra is ingatlanjukban maradhatnak.

Időskori Életjáradék Zrt.
H -1145 Budapest, Róna u. 183.  H - P: 09 -15

T: 784 5408 · 06 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu

NYUGODT, 
KISZÁMÍTHATÓ 

IDŐSKOR
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Felhívás ingyenes hallásszûrésre
Tisztelt kerületi lakosok!

Ingyenes hallásszûrést szervezünk Budapesten a XI. kerület,
Fehérvári út 79. szám alatt lévô Ascent Hallásszalonban
2013. március 25. és április 12. között hétköznap 8-tól 16 óráig. 

A jó hallás megvéd a szociális elszigetelôdés ellen. Ha Ön gyakran 
visszakérdez, túl hangosan hallgatja a televíziót, vagy nehezen ért 
zajos környezetben, elengedhetetlen, hogy leméresse hallását és 
meghallgassa szakember véleményét.

Az idejében felfedezett hallássérülés sokkal jobb eredménnyel 
gyógyítható, rehabilitálható, mint mikor például a típusosan belsô fül 
szôrsejtkárosodással kezdôdô idôskori nagyothallás már hallóideg-
sorvadással is párosul.

Hallásszûrésünk ingyenes, önkéntes, teljesen fájdalommentes 
és mindössze 25 percet vesz igénybe. 

A várakozás elkerülése érdekében idôpontegyeztetés céljából 
hívja kollégáimat a Hallásszalonban az alábbi telefonszámokon:
06-1-462-6052 vagy 06-30-825-9273.

Kérem, hogy a vizsgálatra TB kártyáját, személyi igazolványát, koráb-
bi hallásvizsgálati leleteit (ha van ilyen), illetve amennyiben Ön hallóké-
szüléket visel, annak nyilvántartási lapját (kiskönyvét) hozza magával! 

 Tisztelettel:
  Dr. Ádám Zoltán PhD.
  fül-orr-gégész,
  audiológus fôorvos

„Ó, hogy szeretnék egy szegény egyházat...” 
Március 13-án este Jorge Mario Bergoglio érseket választotta pápának a két napja 
ülésező konklávé. Az ötödik szavazást követően végül fehér füst szállt fel a Sixtus-
kápolna kéményéből, majd egyórás várakozás után kilépett a Szent Péter-bazilika 
erkélyére az új katolikus egyházfő, aki a Ferenc nevet választotta. Ő a 266. az egy-
házfők sorában. A legmeghatóbb pillanat talán az volt, hogy a szokásos Urbi et Orbi 
áldás előtt arra kérte a híveket, először ők imádkozzanak Istenhez, áldását kérve rá, 
hogy ezt az áldást adhassa tovább.

Leszögezhetjük, hogy a keresztényi magatar-
tástól igencsak távol áll a jövendölések figye-
lése, de az angol fogadóirodák beleültették az 
emberek fülébe és szívébe az esélylatolgatást, 
akarva-akaratlanul is helyt adva néhány spe-
kulációnak. A lényeg, a Szentlélek fölülírta 
„az elvárásokat”. Ezzel kapcsolatban Forgács 
Alajos, a Szent Gellért-templom plébánosa a 
következőket mondta: „Meglepett a válasz-
tás, mert miközben az eszem azt diktálta, nem 
szabad bedőlni a találgatásoknak, amelyek 
olyan tényezőket vesznek alapul, mint a ke-
reszténység szociológiai szempontjai, 
csak egyet hagytak figyelmen kívül, 
és ez a Szentlélek Úristen. Ilyen 
szempontból igenis meglepett, 
a meglepetés mögött azonban 
ott van az öröm is, mert egy 
olyan pápát kaptunk, aki a 
maga egyszerűségével, mo-
solyával, közvetlenségével, 
azt gondolom, hogy az első 
pillanatban megnyerte az 
embereket”.

 
 
 
 

Rövid élettörténet
Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én 
született Buenos Airesben, ötgyermekes olasz 
bevándorló munkáscsaládban. Ha végignéz-
zük tanulmányait (vegyészmérnöki diploma, 
filozófiai licenciátus, teológiai doktorátus, 
ezeken túl pedig irodalmat és pszichológiát is 
oktatott) kitűnik, egy nagyon széles látókörű 
és sok mindre fogékony ember áll előttünk. 
1958-ban kezdte meg noviciátusát a jezsuita 
rendben, ami köztudottan a tudományokra 
épülő oktatással-neveléssel is foglalkozik. 

1969-ben szentelték pappá. 1998-
ban lett Buenos Aires érseke, 

2001-ben II. János Pál pápa 
nevezte ki bíborossá.

Honnan ered a 
név?
A pápaválasztást kö-

vető néhány napban 
kiderült, hogy Fe-
renc pápa elkötele-
zett gondviselője a 

szegényeknek és az 
elesetteknek, ez tette 

őt püspökként is népsze-
rűvé a válság sújtotta Ar-

gentínában. A pápa először 
a média képviselőinek foga-

dásakor beszélt a Ferenc név 
választásának történetéről, mert 

sokan találgatták, Xavéri, Szalézi 
vagy Assisi Szent Ferencre gon-

dolt-e közben. 
Elmondása szerint a 

konklávén régi jó 
barátja, 

S a ñ 
Paolo 

nyugal -
m a z o t t 
é r s e k e , 
Claudio 

H u m m e s 
bíboros mel-

lett ült. Amikor a 
szavazás kezdett „vé-

szesen” a javára fordul-
ni, barátja vigasztalta őt. 

Amikor pedig elérte a kétharmados többséget, 
és felcsattant a taps – amiért megválasztották 
az új pápát –, Hummes bíboros átölelte őt, és 
azt mondta: „Ne feledkezz el a szegények-
ről!”. Szegények… ez a szó behatolt az elmé-
jébe, és rögtön Assisi Szent Ferencet juttatta 
eszébe. Aztán ahogy továbbfolyt a szavazás, 
és mindenki letette voksát, Bergoglio bíboros 
a háborúkra gondolt, majd ismét Szent Fe-
rencre, aki a béke embere volt. Így született 
meg a név a szívében: Assisi Szent Ferenc. A 
szegénység, a béke embere, a teremtett világ 
őrzője – és ma ugye nem vagyunk túl jó vi-
szonyban a teremtett világgal. „Ó, hogy sze-
retnék egy szegény egyházat, amely a szegé-
nyekért él!” – kiáltott fel Ferenc pápa.   
         (forrás: Magyar Kurír)

A teremtett világ őrzése – ezt a gondola-
tot állította szentbeszédének középpontjába 
március 19-én bemutatott, péteri szolgálatá-
nak első szentmiséjén. A homíliában köszö-
netet mondott az Úrnak, hogy Szent József, 
az egyetemes egyház védőszentje ünnepén 
kezdheti meg péteri szolgálatát. Kiemelte, 
hogy a teremtett világ őrzésének felelőssége 
nem csupán a keresztények, hanem minden 
emberé. „Őrizni az embereket, gondoskod-
ni mindenkiről, minden emberről szeretet-
tel, különösen a gyermekekről, az idősekről, 
azokról, akiknek élete a leginkább törékeny, 
és akik gyakran szívünk peremére szorulnak. 
Gondoskodni egymásról a családban: a házas-
társak kölcsönösen őrizzék egymást, a szülők 
pedig gondoskodjanak gyermekeikről, majd 
idővel a gyermekek váljanak szüleik őrzőivé. 
Őszintén megélni a barátságokat, ami azt je-
lenti, kölcsönösen megőriz-
zük egymást a bizalomteli 
közelségben, a tiszteletben, 
a jóban. Lényegében minden 
az ember őrzésére lett bíz-

va, ez a felelősség 
mindenkit érint. 
Legyetek Isten 
ajándékainak 
őrzői!” – mond-
ta prédikációjá-

ban a Szentatya.
Bergoglio bíboros 

az egyház hivatalos taní-
tását közvetítette a változa-

tos argentin társadalomnak, 
amelyet nagy valószínűség 
szerint át fog adni a világ ke-
resztényei számára is: az élet 
védelme, a férfi és nő közötti 
szövetség, amelyekért az Ar-
gentínában megtapasztalt tár-
sadalmi egyenlőtlenségek kö-
zepette is kiállít. Mint ahogy 
Teréz anya is megtapasztalta 
a kalkuttai szegények min-

dennapi körülményeit, úgy Buenos Aires érse-
keként, Ferenc pápa is együtt élt a társadalom 
elesettjeivel, sorsközösséget vállalva egysze-
rű életvitelével, ami szerény lakáskörülmé-
nyeivel, a tömegközlekedés használatával, 
valamint a szegényekért, a szeméttelepeken 
élőkért való kiállásával tanúsított. Ezzel név-
elődjéhez – Assisi Szent Ferenchez – csatla-
kozva a jóléti társadalomban élőknek fel tud-
ja mutatni, hogy a szegénység nagy, és hogy 
ezek az emberek milyen kincseket jelentenek 
az egyház és világ számára. A pápa ezen em-
bereken keresztül hívja fel figyelmünket saját 
magunkra, arra, hogy életünket, igényeinket 
jobban tudjuk becsülni a folyamatos kilátásta-
lanság előrevetítése helyett.

Ferenc pápa már első megjelenésével, ked-
ves gesztusaival bizalmat sugárzott a téren 
összegyűlt tömegnek. Másnap, az első audi-
encián megmutatta önmagát, ami egy pápától 
furcsa, mert legtöbbször mi a hivatalt látjuk, 
formális ruháját tekintettük fontosnak, hiszen 
a pápa személye számunkra a Jóisten képvise-
lője. Úgy tűnik, a 21. század pápája önmagát, 
az embert is meg akarja mutatni a világnak! 
Bár a katolikusok közt sokan vitatkoznak 
azon, ezek az új gesztusok jók vagy rosszak: 
hogy elhagyott a pápai öltözködés szokása-
iból, formalitásából és több közvetlenséget 
mutatott első gesztusaival, mint az előző szá-
zadok pápái, nagy reménnyel tekintünk a felé, 
hogy ez a könnyedség megmozdítja az eltávo-
lodott katolikusok tömegeit. Bízzunk abban, 
ez az atyai tett, ez a közvetlenség, amit a mai 
világ igényel is, újra élő közösségé teszi a vi-
lág közel kétmilliárd katolikusát.          (K. E.)

Oltárképet avattak a  
Szent Imre-templomban
Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére állítottak oltárképet a Szent Imre-templomban, 
amelyet Sixtus apát áldott meg március 17-én, a vasárnapi 11 órás szentmisén. – Az egyház gyógy-
ulását a Szentlélek biztosítja időről időre. Éppen ezért, amikor Batthyány-Strattmann László boldo-
gunknak képmását megáldjuk, az ő gyógyító szolgálata juttassa mindenkor eszünkbe a Szentlélek 
kegyelmi, gyógyító szolgálatát – mondta prédikációjában Sixtus apát.

Az oltárképet a Dr. Batthyány László 
Orvoskör Egyesület készítette, így tisz-
telegve névadója boldoggá avatásának 
10. évfordulója alkalmá-
ból. A képen egy angyal 
szárnyainak védelme 
alatt áll orvosi ruhá-
ban boldog Batthyányi 
László betegei körében. 
Jobb oldalon Szűz Má-
ria kezében a gyermek 
Jézussal, bal oldalt pe-
dig Szent Erzsébet, a 
szegények pártfogója. 

A kép alatt az aláb-
bi felirat olvasható: 
„Mennyei Atyám, áldj 
meg minden hozzám 
forduló beteget. Add 
meg lelküknek az Örök 
Életet és testi bajaik-
nak gyógyulását. Szűz-

anyám és Szent Erzsébet kérlek, Ti vigyétek 
kérésemet az Üdvözítő elé”. 

A kép elkészítését – amely Angyal Júlia 
festőművész munkája – 
mind erkölcsi, mind anya-
gi támogatásukkal Újbuda 
Önkormányzata, élén 
Hoffmann Tamás polgár-
mester, Gyorgyevics Mik-
lós képviselő, valamint az 
egyesület tagjai, pártolói 
segítették.

– Az oltárkép jelenleg 
ideiglenes helyen áll, de a 
jövő tervei között szerepel 
egy kápolna kialakítása 
is, ahol végső helyet kap 
majd, mindezt azért, hogy 
– nemcsak – a betegek 
bármikor betérhessenek 
imádkozni – mondta Faigl 
Ilona, az egyesület elnöke.

AKTUÁLIS

SZENTIMREVÁROS
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Újbuda a hazai 
curlingsport központja 
A Magyar Curling Szövetség és a Westbay Sport 
Club hétvégén rendezte meg a Nemzetközi Curling 
Vegyes páros Kupát hazánk egyetlen hivatalos 
curlingcsarnokában Kamaraerdőn. A téli olimpiák jeges 
sportágáról bizonyára kevesen gondolnák, hogy Ma-
gyarország a világ 10 legjobb nemzete közé tartozik. A 
hazaiak ezt a legutóbbi barátságos tornán is bizonyí-
tották.

Csúsztatás, koccanás és rettentő sikálás. Ezek jellemzik leg-
inkább a Magyarországon is egyre népszerűbb curlingsportot. 
Elsőként a skótok kezdték el tologatni a jégen a méretes grá-
nitköveket 400–500 évvel ezelőtt, mégis a világon Kanadában 
űzik a legtöbben, az észak-amerikai ország 1,5 millió leigazolt 
curlingjátékossal büszkélkedhet. A játékban két négyfős csa-
pat felváltva csúsztatja köveit a célmező felé, célja, hogy mi-
nél több korongot helyezzenek el a „házban”, azaz egy kijelölt 
körben. Miközben a kő halad, a játékosok egy partvisszerű esz-
közzel sikálják, és ezzel kissé megolvasztják a jeget, hogy a 
kő messzebbre csúszhasson. A férfi-nő felállású vegyes párosra 
más szabályok vonatkoznak.

– A legutóbbi nemzetközi tornát barátságos jellege ellenére 
azok a világklasszisok emelték rangos sporteseménnyé, akik 
számos koráb- bi vb-győzelmet tudhatnak maguk 
mögött. Eddig vegyes párosban értük el a 
leg- jobb nemzetközi sikereket, hazánk 

világbajnoki ezüstérmet tud-
hat magáénak – számolt 

be a tornán a magyar 
e r e d m é n y e k r ő l 

Rókusfalvy And-
rás, a Magyar 
Curling Szö-
vetség elnöke. 
A sportvezető 
elmondta, az 
1989-ben ha-
zánkba érkezett 

sportág ma már 
olyan sikeres, 

hogy az elmúlt két 
évben a férfi- és női 

válogatott az európai „A” 
csoportban játszott. A kiváló 

eredményeknek pedig különös hang-
súlyt ad, hogy minden valószínűséggel a 2018-as téli olimpián 
már a vegyes páros is olimpiai szám lesz. De nemcsak a játéko-
sok, a kerület is központi szereplővé nőtte ki magát a sportban, 
hiszen a különleges módszerrel előállított, légbuborékréteggel 
síkosabbá tett kamaraerdei curlingpálya az egyetlen a térség-
ben, a román és a horvát csapat is ebben a klubban bonyolítja 
le nemzeti bajnokságait.            (T. D.)

Sakk minden korosztálynak
Hatalmas érdeklődés kísérte az Újbudai Kultu-
rális Intézet – Gazdagréti Közösségi Ház által 
március 9-én szervezett sakkversenyt. A meg-
mérettetésen összesen 44-en vettek részt, köztük 
minősítéssel rendelkező játékosok és sakkbarát 
amatőrök is. A legidősebb játékos az 1927-ben 
született Galambos Ferenc, egykori tűzoltó 
volt, aki az 1970-es években háromszor is a 
Fővárosi Tűzoltóság sakkbajnoka volt. Ma 
is I. osztályú minősítéssel rendelkezik, 
és a továbbképzéshez, illetve szinten 
tartáshoz rendszeresen forgatja a régi 
nagymesterek sakk-könyveit, mert 
tanulni sohasem késő!

A legfiatalabb versenyző a 2005-ben 
született Móder Boldizsár volt, aki 4 
évesen ismerkedett meg a sakkjáték 
örömeivel, és azóta is szorgalmasan jár 
nevelőklubjának, a Barcza Gedeon SC, 
illetve a BEAC XI. ker. Klub edzéseire, 
melyet a most versenybíróként szereplő 
Jakobetz László FIDE-mester, országos 
versenybíró vezet.

Az esti órákig elhúzodó vetélkedés győztese 
Koronghy Gyula lett 8 ponttal, a második helye-
zett Horváth Kálmán 7,5 ponttal, míg a harma-
dik a minősítéssel nem rendelkező, amatőr játé-
kos, Halász Tamás 7 ponttal, ő egyben a legjobb 
újbudai sakkjátékos is volt ezen a versenyen, így 
őt duplán díjazták. A gyermekkorú versenyzők 
közül a legeredményesebb a 2003-ban született 
Palczert Botond lett, 5,5 ponttal.  

A díjakat a Gazdagréti Közösségi Ház mun-
katársai adták át, akiknek a játékosok kö-

szönetüket fejezték ki a vendégszerető 
és minden részletre kiterjedő figyel-
mes rendezés miatt. Bízunk abban, 

hogy a résztvevők ezzel a logika mű-
vészetén alapuló, intelligenciára épülő 
kombinációs játék iránti szenvedéllyel 
a jövőben sem hagynak fel, és tudá-

sukat továbbtökéletesítve a következő 
versenynek is aktív szereplői lesznek. 
Szívből gratulálunk minden verseny-
zőnek!          
      (Dr. Katusák Rezsőné Judit)

Vízilabdás lett Újbuda  
legjobb edzője
A képviselő-testület meghozta döntését 
arról, ki nyeri el idén az Újbuda Kiváló 
Edzője címet. A kerület legrangosabb 
sportért adható díját Kolossa Ist-
ván vízilabdaedzőnek ítélték oda, 
aki Újbuda Önkormányzatának 
március 14-i hivatalos díjátadóján 
vette át elismerését. A jó hírt az 
átadó előtt egy héttel Hoffmann 
Tamás polgármester és Király 
Nóra képviselő személyesen 
közölte a veterán sportolóval.

A polgármesteri delegáció a Gaz-
dagréti Idősklubban köszöntötte az 
ünnepeltet, aki nagyon meghatódott, 
hogy rá esett a választás. Király Nóra 
elmondta, hosszas előkészítő munka 
eredménye volt, hogy megtalálják a díj-
ra legérdemesebb embert a kerületben, de 
Kolossa István személye biztosíték arra, a leg-
jobb helyre került az elismerés. Hoffmann Tamás – mi- után 
átnyújtotta a díjátadóra szóló meghívót – együtt elevenítette fel a díjazottal a 
sportág aranykorát, és szóba került a városrész első emberének vízipólós múltja 
is. A polgármester elmondta, Kolossa István játékosként és edzőként is sokat 
tett a sportért, utánpótlás-nevelőként pedig fiatalok generációit tanította vízi-
labdázni. 

A kitüntetett egészen fiatalon, 18 évesen kezdte meg edzői pályafutását, mivel 
szívizomgyulladása miatt kénytelen volt megszakítani úszókarrierjét. 1989-ig 
úszóedzőként dolgozott, a római és a mexikói olimpián a férficsapat vezető-
edzőjeként képviselte hazánkat. – A legszebb élményem az volt, mikor a ví-
zilabda-válogatottal 1991-ben az ausztráliai Perthben világbajnoki harmadik 
helyezést értünk el – emlékezett vissza a daliás időkre a sportág nagy öregje. 

A polgármester azt is elárulta, már hónapok óta folynak vízilabdaedzések a 
Nyéki Imre Uszodában, és hamarosan hivatalos meccsre is sor kerülhet. Az 
úszómedencébe mobilfalat építenek, hogy a látogatók zavartalanul úszhassa-
nak, ha pedig az uszoda hitelesítése is megtörténik, április elején már OB1-es 
mérkőzést szervezhetnek a Kondorosiban.            (T. D.)

Bemutatkoztak a Weiner reménységei
Ünnepi hangversenyt rendezett a Weiner Leó 
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 
a Szent Imre Gimnázium dísztermében. Az in-
tézmény 30 éve minden tavasszal szigorú tanul-
mányi versenyen méretteti meg növendékeit, a 
vetélkedés zárásaként pedig a fiatal tehetségek 
gálakoncerten mutatják be hangszeres és ének-
tudásuk legjavát.

A koncert fúvós nyitánnyal indult, majd az ifjú 
tehetségek zongorán, hegedűn, gitáron, trombi-
tán, csellón, furulyán, klarinéton és szaxofonon 
játszottak klasszikus darabokat. Az iskola igaz-
gatója, Mészáros Lászlóné elmondta, a nagy 

hagyományokkal bíró versenyen részt venni ko-
moly elismerés, hiszen az intézmény 1400 diák-
jából csak a 250 legjobban teljesítő tanuló teheti 
ezt meg.

A szakavatott művésztanárokból álló zsűri 
négy napon keresztül, reggeltől estig hallgatta 
a növendékek produkcióit, hogy kiválaszthas-
sák a legjobbakat, akik végül a gálakoncerten 
zenélhettek. – Többek között a rendszeres meg-
mérettetésnek, és az ezáltal folyamatosan magas 
szinten tartott motivációnak köszönheti a Wei-
ner, hogy 2011-ben elnyerte a Prima Primissima 
díjat – jelentette ki az igazgatónő.             (T. D.)

Sporttámogatás:  
igazságosabb rendszer
Az Önkormányzat spor-
tért felelős cége, az Újbuda 
Sportjáért Nonprofit Kft. 
regisztrációra kérte fel az 
újbudai székhellyel rendel-
kező sportszervezeteket, 
hogy az egyesületek ezen 
keresztül pályázhassanak a 
sportcélú támogatásokra. 
A regisztráció célja, hogy 
mindenki egyenlő elbírálás 
alapján jusson forrásokhoz.

– Mostantól igazságosabb lesz a 
kerületben a sporttámogatások 
rendszere – mondta Kocsis Sán-
dor, az Újbuda Sportjáért ügy-
vezetője, a támogatásokra való 
pályázáshoz ugyanis minden 
adatot meg kell küldeni a cégnek. 
– Hoffmann Tamás polgármester 
ígéretet tett arra, hogy átlátható 
és objektív elbírálási rendszert 
épít ki a sportszervezetek támo-
gatására, ehhez pedig fel kell 
mérnünk az egyesületek adatait 
– számolt be a regisztráció hasz-
náról az igazgató. 

– Látnunk kell azt is, mennyire 
működik jól az adott szervezet, 
amelyet beküldött adatai alapján 
pontoznak és három kategóriába 
rendeznek (kiemelt, nem kiemelt, 
egyéb). Csak azok a sportszer-
vezetek kaphatnak támogatást, 
amelyek a törvény szerint előírt 
formában működnek, az előző 
évi támogatás felhasználásáról 
a megadott határidőig elszámol-
tak, és nincs 90 napnál régebben 
lejárt köztartozásuk. Az a sport-
szervezet, amely nem tesz eleget 
az adatszolgáltatási kötelezettsé-
geinek, önkormányzati támogatásban nem részesülhet – 
figyelmeztetett az Újbuda Sportjáért vezetője.

Az egyesületek tehát a pontszámítás alapján kapnak tá-
mogatást, melyekhez az elbírálók 11 szempontot vesznek 
figyelembe. Kiemelt kategóriába például többnyire azok 
a szervezetek kerülnek, amelyek első osztályúak, vagy 
utánpótlás-neveléssel is foglalkoznak. Az elbírálást első-

sorban a gyerekek taglétszáma, a sportág költségigénye 
és a kerületi hagyományok határozzák meg. A regisztrá-
ciókat március 15-éig kellett eljuttatni írásban a kft. iro-
dájába, de március 25-éig van lehetőség hiánypótlásra. A 
pályázatokat április első napjaiban írják ki, amelyekből 
megközelítőleg tudni lehet majd, ki, mire számíthat.  
                                            (T.D.)
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Ízelítő az Újbuda 60+ 
sportprogramjából

Meridiántorna
A kínai hagyományos gyógyászat elvein 
alapuló 3-1-2 meridiántorna nagy segítség 
az egészség megőrzésében és visszaszerzé-
sében. A 20 perces gyakorlatsor mozdulatai 
egyszerűek, könnyen megtanulhatók és még 
könnyebben elvégezhetők idős korban is. Ez 
a mozgásforma a kiváló orvos-természetgyó-
gyász, dr. Eőry Ajándok segítségével került 
Magyarországra, és néhány éve már Újbudán 
is gyakorolják idősek és fiatalok egyaránt. 
A legújabb tornacsoportba minden kedden 
és csütörtökön délelőtt 11 órakor várjuk a 
jelentkezőket a Fehérvári út 88/D szám alatt, 
az Összefogás Újbudáért Egyesület helyisé-
gében. Oktató, klubvezető: dr. Wang Lifen.
Új tanfolyaM 
Az egészség megőrzése, illetve mozgásszervi, nő-
gyógyászati, urológiai, szív- és érrendszeri pana-
szok enyhítése és megelőzése érdekében új tanfo-
lyam indul, amely két részből áll: a pilates erősíti 
a törzs izmait, teljesen átmozgatja a testet, kíméli 
az ízületeket, koncentrált mozgás, oldja a minden-
napos stresszt, az intimtorna pedig a gátizomzat 
gyógytornája. Utóbbi különösen ajánlott ezen iz-
mok gyengesége, inkontinencia és derékfájás ese-
tén. A Kelenvölgyi Közösségi Házban (Kardhegy 

u. 2.) április 19-étől induló, 9–10 óra között tartan-
dó tanfolyamra április 8–17. között 10–17 óráig 
lehet jelentkezni a helyszínen. Jelentkezni csak Xl. 
kerületi, 60. életévüket betöltött lakosoknak lehet, 
akik vállalják a 10 órás tanfolyam rendszeres láto-
gatását. A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom, 
60+kedvezménykártyával 1000 Ft/10 alkalom. 
Csoportvezető: Kutasi Viktória Andrea.
ZuMbatanfolyaM 
Helye: Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugra-
tó u. 9.). Ideje: 2013. április 15., hétfő 10.00 órától
Jelentkezni lehet: 2013. április 8–12. között 9.00–
16.00 óráig, a helyszínen. Tanfolyam díja: 5000 
Ft/10 alkalom, 60+ kártyával 1000 Ft/10 alkalom.
A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia.
terMésZetjárás 
Április 1., hétfő     
1. Budai-hegység. Találkozó: 7.20 óra, Széll Kál-
mán tér, metrókijárat. Túravezető: Kremser Ferenc 
(Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Csillaghegy–Kevélyek–Oszoly–Csobánka. Ta-
lálkozó: 8.45 óra, Batthyány téri HÉV. Túraveze-
tő: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374, illetve 
316-7423
április 3., szerda
1. Budai-hegység. Találkozó: 7.20 óra, Széll Kál-
mán tér, metrókijárat. Túravezető: Kremser Ferenc 
(Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Budai-hegység – Közepesen nehéz túra. Találkozó: 
8.45 óra, Batthyány téri HÉV. Túravezető: Somóczi 
Szilvia (TvTE) (70)207-5374, illetve 316-7423

április 7., vasárnap
Két bükkfa ny.–Pilisny.–Klastrompuszta–Pilisszán-
tó. Találkozó: 7.45 óra, Batthyány téri HÉV
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-
5374, illetve 316-7423
április 10., szerda
Budai-hegység 
Találkozó: 7.20 óra, Széll Kálmán tér, metrókijá-
rat. Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 
(30)560-8042
VárosisMereti séta – gyalogtÚrák 
április 4., csütörtök 13.30 óra 
Az örmény katolikus templom és egyházi gyűjte-
mény megtekintése, utána a Babamúzeum meg-
látogatása az Orlai utcában, majd levezető séta a 
Gellért-hegy oldalában.
Április 15., hétfő 10 óra 
Medgyaszay-emlékhely felkeresése (Medgyaszay 
István építőművész egykori lakóháza a Ménesi 
úton), séta a Budai Arborétumban.
április 18., csütörtökön 13 óra 
Föld Napja alkalmából Sas-hegyi túra a Termé-
szetvédelmi Területen. Találkozó: Zsombolyai u. 6. 
szám előtt.
Április 29., hétfő 10 óra
Szoborpark, belépő: 200 Ft, Tétényi fennsík tanös-
vény a Szoborpark mellett: 3 km. 
Találkozók helyszíne: Újbuda Szenior Programköz-
pont. További információt Domoszlai Erzsébet cso-
portvezetőtől kaphatnak (06/30/862-8152 számon 
vagy e.domoszlai@freemail.hu  címen) 

gerinctorna fiZiológiás labdán 
1. Helyszín: Lágymányosi Bárdos Lajos 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium
(XI., Baranyai u. 16–18.)
Kezdőcsoport időpontja: 2013. április 17-étől, 
szerdánként 17.45–18.45 óráig
2. Helyszín: Széchenyi István Gimnázium (XI., Ri-
maszombat u. 2–8., a Budaörsi út és a Sasadi út 
találkozásánál). Kezdő csoport időpontja: 2013 
április 17-étől, szerdánként 15.30–16.30 óráig. 
Jelentkezni lehet: 2013. április 8–12. között 9.00–
13.00 óráig személyesen a Polgármesteri Hivatal, 
XI., Bocskai út 39–41. I. emelet, 105. szoba
További információkat a 372-3482. A tornakurzus 
díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom, 60+ kártyával 1000 
Ft/10 alkalom *
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor 
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt a tan-
folyamon!

60+ RÖVIDEN

További programok és információ:

Újbudai Szenior 
ProgramközPont
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
telefon: 372-4636
nyitva tartás: hétköznap 9–14 óra
Web: www.ujbuda.hu/60plusz 
e-mail: 60plusz@ujbuda.hu

operett
A Budapesti Operettszínház április 4-én 10–
14 óra között a 60 év feletti kerületi lakosok 
számára 10–20, bizonyos előadások ese-
tében pedig 30 százalékos kedvezménnyel 
árusít jegyeket az Újbudai Szenior Program-
központban. Kérjük az érdeklődőket, hogy 
Újbuda 60+ kedvezménykártyájukat hozzák 
magukkal!

Versmaraton
A Magyar Költészet Napja alkalmából har-
madik alkalommal rendezi meg az Újbudai 
Kulturális Intézet a Morus Szent Tamás 
Egyesülettel közösen a magyar vers ünnepét. 
A lassan hagyományosnak nevezhető ünne-
pet az őrmezői Költők Parkjában április 11-
én a 11 órai koszorúzást követően 18 óráig 
folyamatos versmondás teszi emlékezetessé.

Ebben az évben a 60 + korosztály képvi-
selői külön idősávban, 15.00–17.00 között 
mondhatják el a szabadtéri pódiumon ked-
venc költeményüket. A versmondásra re-
gisztrálni lehet: markaine.rita@mail.com 
vagy versmaraton2013@gmail.com címe-
ken.

rejtvényfejtés
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő klub sze-
zonnyitó foglalkozása április 15-én 15.30 
órakor kezdődik a Polgármesteri Hivatal 
különhelyiségében (Zsombolya u. 5. alag-
sor 1.).
A foglalkozásokon különböző típusú ke-
resztrejtvények és logikai rejtvények meg-
oldásához kapnak hasznos szakmai útmu-
tatásokat a résztvevők. Lehetőség nyílik 
közös és egyéni gyakorlásra a feladványok 
megfejtéséhez, ezenfelül rejtvények elké-
szítésében is segítséget nyújtanak az érdek-
lődőknek.

maszk nélkül
A Tarka Színpad tagjai nemcsak a színház-
művészet területén, de a különféle művésze-
ti ágakban is aktívan részt vesznek. A Szín-
ház Világnapja alkalmából „Maszk nélkül” 
címmel nyílnak kiállítások munkáikból. Így 
március 29. és április 8. között a KULTI – 
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos utca 
8. Telefon: 310-0644), illetve április 9–24.
között a KULTI – Kelenvölgyi Közösségi 
Házban (Kardhegy utca 2. Telefon: 424-
5363) tekinthetők meg alkotásaik, amelyek 
kézzelfogható bizonyítékai a szenior kor-
osztály kreatív és aktív részvételéről a köz-
művelődés területén. A Tarka Színpad tíz 
éve működik Újbudán, tagjai folyamatosan 
jelen vannak mind a színpadon, mind a ki-
állítóterekben.

az idősebbek már elkezdték 
többen gyermekkorukban még a tornaórát sem szerették, most pedig lelkesen végzik a feladatokat. javul a csont-
sűrűség, de a cukor- és koleszterinszint is, és bizony még a reumatológus dicsérete is elhangzik. közös élmény, jó 
hangulat, az életminőség javulása, mind-mind kézzelfogható eredmény. Csak az első három hét nehéz… 

Virág Anikó egyike azoknak, akik 
rengeteget tesznek kerületünk idő-
sebb polgárainak egészségéért. 
Sokan lehetnek joggal hálásak 
neki, hiszen nemcsak a mozgás 
szeretetére és annak jelentőségére 
tanítja az embereket, hanem segít 
abban is, hogy egy tartalmasabb, 
vidámabb, kiegyensúlyozottabb 
időskort élhessenek az újbudai 
hatvanon túliak.

– Mivel segíti az önhöz járók 
életminőségének javulását?

Amióta elindult a 60+ program, 
körülbelül 500 ember vett részt 
a különböző foglalkozásaimon. 
Gyógytornát vezetek, amely ízületkímélő, de mégis kondi-
cionáló hatású. Emellett a nordic walking tanfolyam is egyre 
népszerűbb, évente körülbelül száz embernek tanítom meg 
a helyes technikát, akik utána önállóan gyalogolnak, és ezzel 
rendszeresen karbantartják egészségüket. A sportolás szeretetén 
túl próbálom az embereknek bemutatni a helyes táplálkozás és 
életmód előnyeit is.

– Miért fontos ebben a korban is a mozgás? 
A mozgás a lételemünk, minden életkorban nagyon fontos. 

Sajnos sokan nem érzik jelentőségét, nem mozognak eleget. Pe-
dig már a középkorúaknál is előjönnek problémák: elkezdik fáj-

lalni a térdüket, csípőjüket, szí-
vüket. Azt tanítom, az a normális, 
ha nem érezzük ezen testrészein-
ket, ha nem fáj semmink, és ezt el 
lehet érni megfelelő testedzéssel 
idős korban is.

– Milyen változásokról számol-
nak be azok, akik az ön torna-
óráira járnak?

Ha eljutnak az első konkrét él-
ményig, egyszerűen belső igé-
nyükké válik a sportolás. Akik a 
tornáimon részt vesznek, minden 
reggel otthonukban önállóan is 
elvégzik a tanult gyakorlatokat. 
Csak az első három hét nehéz, 

amíg hozzászoknak, utána már könnyű, mert a szervezetük kéri, 
igényli a mozgást. Ezután már könnyebben elvégzik a napi fel-
adatokat, emellett javul a csontsűrűség, a cukor- vagy kolesz-
terinszint, megszűnnek a testi fájdalmak, sőt, többen mesélték, 
még dicséretet is kaptak a reumatológusnál.

Ahhoz, hogy felkeltsük testünk igényét a mozgásra, olyan 
módon kell megdolgoznunk, hogy valóban javunkra váljon, él-
ményt adjon nekünk. A humor és a jó hangulat minden életkor-
ban fontos, a jó közösség pedig – különösen ebben a korosztály-
ban  – csodákat tud tenni.

(D.B.S.)

közbiztonsági fórum 
jóindulat, hiszékenység és tájékozatlanság. elsősorban ezeket a tulajdonságokat használják ki 
a bűnözők az idős emberek ellen elkövetett bűncselekmények során. a bűnelkövetések mód-
szereiről, azok megelőzéséről volt szó az Újbudai Szenior Programközpontban megtartott 
bűnmegelőzési fórumon. 

A 60+ közbiztonsági fórum célja, hogy 
a városrészben élő szépkorúaknak ne 
kelljen indokolatlanul félni hétköz-
napjaikban, hanem felismerjék a rájuk 
leselkedő veszélyeket, tudva miként 
hárítsák el azokat. Ha mégis sértetté, 
áldozattá válnak, azonnal tudják, ho-
gyan kell cselekedniük.

– Újbuda közbiztonsága más fővá-
rosi kerületekkel összehasonlítva a 
legjobbak között van, mégis számos 
fontos lépéssel szeretnék mindezt job-
bá tenni – emelte ki Hoffman Tamás 
polgármester a közbiztonsági fórum 
bevezető előadásában. – Az önkor-
mányzati közterület-felügyelők már 

szorosan együttműködnek a rendőrséggel, most azonban a 
polgárőrséget is igyekszünk úgy szervezni, hogy hatékony se-
gítséggé váljon a rendvédelmi, bűnmegelőzési feladatokban – 
folytatta a polgármester, majd kiemelte, a jövőben Kohári Péter 
rendőrkapitánnyal közösen közbiztonsági fórumsorozatot ter-
veznek a különböző városrészekben élők részére.

Kohári Péter arra hívta fel a fórum résztvevőinek figyelmét, 
hogy a bűnözők az idős emberek jóindulatát, hiszékenységét, 

vagy sokszor tájékozatlanságát használják ki. – Amennyiben a 
fórumokon sikerül az idősekben egy egészséges gyanakvást el-
ültetni, jelentősen csökkenthetjük a megtévesztésükkel anyagi 
hasznot remélő bűnözők esélyeit – mondta a rendőrkapitány.

Az eseményen többek között elhangzott, hogy az elkövetők 
milyen módszerekkel követnek el leggyakrabban az utcán vagy 
az otthonokban bűncselekményeket. A rendőrség szakemberei 
kihangsúlyozták, leginkább úgy kerülhetők el a rablások, ha ala-
posan tájékozódunk róla, illetve látogatásának okáról, mielőtt 
idegen ember beengednénk lakásunkba. Szó volt még a leggya-
koribb trükkös lopásokról és csalásokról, valamint egy valódi 
rendőrjelvény megtekintésére is mód volt. Az utcai támadások 
esetében az előadók kiemelték, ne próbáljanak védekezni a sér-
tettek, mert egyetlen ékszer, pénztárca sem érhet annyit, mint 
testi épségük. Megelőzésképpen jobb, ha pénztárcáikat nem jól 
látható és könnyen elérhető helyre teszik, ékszereiket eltakar-
ják, és lehetőleg többedmagukkal indulnak útnak.

Az érdeklődök főként személyes tapasztalataikról számoltak 
be, így többen elmondták, hogyan váltak bűncselekmények 
áldozatává. A rendőrség munkatársai felhívták a résztvevők fi-
gyelmét arra is, hogy bátran tárcsázzák a 107-es telefonszámot, 
akkor is, ha nem konkrét bűncselekményt, hanem csak valami 
gyanús dolgot észlelnek, ami utalhat bűnelkövetésre. 

(D.B.S)

Kohári Péter
rendőrfőkapitány
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jótékonysági koncert 
gézuért
a közösségi összefogás kiemelkedő példája valósul meg a Xi. kerületben, ahol egy daganatos 
kisfiú, a nyolc és fél éves gézu gyógyulásáért fogtak össze osztálytársak, iskolatársak, civil szer-
vezetek, zenészek és Újbuda önkormányzata. a kisfiú megsegítésére április 6-án jótékonysági 
koncertet szerveznek a Fonóban.

Menasági Géza tavaly augusztusban került kórházba, 
ahol a vizsgálatokból többszörösen szétszóródott, va-
lamennyi főbb csontot érintő rosszindulatú daganatot 
állapítottak meg nála. A diagnózis szerint Gézu egy 
nagyon ritka, ám annál agresszívabb daganatos beteg-
ségben, annak is végső stádiumában szenved. Kemo-
terápiás kezelését szeptemberben kezdték el, a műtét 
és a sugárterápia az ő esetében nem lehetséges, hiszen 
túl sok csont érintett.

Gézut édesanyja egyedül ne-
veli, aki kisfia betegsége mi-
att nem tud dolgozni, hiszen 
legtöbb idejét gyermekével 
tölti a kórházban. A különbö-
ző terápiás eljárások kipróbá-
lása azonban egyre nagyobb 

kiadást jelent számukra. Gézu egy különleges bio-
lógiai terápiás módszerben is részt vesz, amely egy 
magyar fejlesztőcsapat nevéhez fűződik. Hamarosan 
pedig egy külföldi klinikai kísérlet is a segítségére le-
het, amennyiben ennek árára meglesz a fedezet.

Gézu az Ádám Jenő Általános Iskola 2. b osztályosa 
tanulója, akiért nemcsak osztálytársai, hanem tanárai, 
a szülői munkaközösség, sőt, az egész iskola össze-
fogott. A különleges erejű kezdeményezés azonban 
mára már túlnőtt az intézmény falain és igazi közös-
ségi összefogássá vált, hisz az ügy mellé állt többek 
közt a Nem Adom Fel Alapítvány, számos civil szer-
vezet, valamint Újbuda Önkormányzata is. – Úgy 
véljük, az az üzenet, miszerint mindenki elég gazdag 
ahhoz, hogy másoknak segítsen, most ismét utat tör 
magának, hiszen egy egész kerület mozdult meg Gézu 
életének, sorsának jobbá tételéért – mondta Papp Sza-
bolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője. – Úgy 

éreztük, feladatunk egy olyan ügyet támogatni, mely-
ben a „nemadomfel életérzésnek” különösen nagy 
szerepe van – tette hozzá a szóvivő.

Az Ádám Jenő Általános Iskola és a Nem Adom Fel 
Alapítvány április 6-án 14 órától egy jótékonysági 
koncertet szervez Gézu javára, melynek célja, hogy 
támogassák a kisfiú kiegészítő terápiájának költsége-
it és javítsák gyógyulásának esélyeit. A jótékonysági 
koncert fővédnökségét Hoffmann Tamás, Újbuda pol-
gármestere vállalata el, aki basszusgitározni is beszáll 
a Nemadomfel Együttes Soha nem adjuk fel! című 
számában.

A rendezvényen fellép még Bársony Bálint és együt-
tese, Somló Tamás, Vastagh Tamás, Tóth Vera, Győr-
vári Leslie és Szabó Mariann is. A koncerthelyszínt a 
Fonó Budai Zeneház ingyen biztosítja, támogatásként.

– Ez a közös összefogás olyan precedenst teremthet-
ne Újbudán, amely máskor, más iskolák beteg vagy 
bajban lévő tanulói számára is fontos lehet, és a gye-
rekek is megtanulhatják a közös felelősségvállalás 
erejét és fontosságát – mondta el Kovács Judit, Gézu 
osztályfőnöke, a kezdeményezés egyik elindítója.

a down alapítvány 
vagányai
Színes városokról, városrészekről készített műveket állítot-
tak ki az albertfalvi közösségi Házban down-szindrómás 
alkotók munkáiból. a down alapítvány napközi otthonának 
foglalkoztatójában készült rajzok, festmények készítőik 
színes, izgalmas látásmódját mutatják meg a valóság és az 
álmok világában, sejtetve, bizony rohanó világunkban sok-
szor tudomást sem veszünk sérült embertársainkról.

A Down Alapítvány középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozot-
tan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztését, önálló élet-
vitelének segítését, valamint családjaik támogatását tűzte ki céljául. 
Többek között személyre szabottan a fiatal sérültek önálló életre és 
munkára előkészítését, később pedig az önálló élet feltételeinek biz-
tosítását is fontos feladatként látja el.

– Most Bíró Tibor, Hegedős Ádám, Krisztián Marika, Lázár Krisz-
tina, Szűcs János Zsolt munkáiból rendeztünk kiállítást – mondta 
Erdősi Gabriella, a Down Alapítvány Napközi Otthonának foglal-
koztatója. – Vannak tehetséges bentlakók, akik bár nagyon izgalmas 
dolgokat tudnak létrehozni, nehéz őket rábírni a türelmet és figyel-
met igénylő alkotásra. Gabriella őket nevezi az „alapítvány vagánya-
inak”.

Szűcs János Zsolt, aki a Down Alapítvány átmeneti otthonában él, 
öt éve kezdett festeni, rajzolni, tehetsége a csoportos foglalkozáso-
kon mutatkozott meg. Feltűnően szép karácsonyi, húsvéti képeslapo-
kat készített, így az alapítvány munkatársai felfigyeltek rá. Biztatták, 
tanítgatták a helyes arányokra, némi alapismeretre, és az ifjú tehetség 
hamar magára talált. Főként komolyabb témákat szeret feldolgozni: 
városrészleteket három dimenzióban, lépcsőzetesen építkező bonyo-
lult formákat, színes látványt tár elénk művészete. Nemcsak a való-
ságot ábrázolja a megálmodott színes városokban, hanem vágyait, 
álmait is belefesti képeibe. Érdekesen, izgalmasan, még akkor is, ha 
sokszor a körülötte rohanó világ tudomást sem vesz arról, ő és társai 
léteznek, és valódi értékeket hoznak létre.

A tárlat képei megvásárolhatók, ám a tapasztalatok szerint a Down 
Alapítvány alkotóinak munkái, ezek közül is elsősorban a képesla-
pok a karácsonyi, húsvéti időszakban kelendőek. Az év többi részé-
ben nem igazán fordul feléjük a figyelem. Talán a kiállítás most eb-
ben is segít.                                                                              (D.B.S.)

minden nap nőnap
a nemzetközi nőnapon Újbuda önkormányzata a kuLti gazdagréti, kelenvölgyi, albertfalvai, őrmezői közösségi házaiban, valamint az Újbudai Szenior Programközpontban 
köszöntötte a hölgyeket. kerületünk vezetői nemcsak szeretetet és szép szavakat hoztak, hanem virágokkal, finomságokkal és kulturális műsorokkal is kedveskedtek a nők-
nek ezen a napon.

A rendezvénysorozat különlegessége az volt, hogy a szervezésben és a programok kiválasztásá-
ban 60+-os önkéntesek is részt vettek. Hoffmann Tamásnak pedig – szerencsére – rengeteg dolga 
akadt, hiszen minden helyszínen telt ház fogadta, és polgármesterünk minden hölgyvendéget 
személyesen köszöntött egy-egy szál virággal.

Az Őrmezei Közösségi Házban nyílt „A Nő dicsérete” című kiállításon többek között Bráda 
Tibor, Breczkó Péter, Deák Ilona és Kleinheincz Magdolna alkotásait csodálhattuk meg. A tárlatot 
Elmer István József Attila-díjas író nyitotta meg.

A különböző művészeti ágakat bemutató rendezvényt a Blue Art Club civil szervezet adta aján-
dékba a hölgyeknek, amelynek célkitűzése az, hogy a művészek és alkotásaik eredményesebben 
jelenhessenek meg a közönség előtt, többféle szervezet munkáját hangolják össze különböző 
művészeti ágak szinergiájának kihasználásával. Az egyesület tagjai olyan – gazdasági területen 
sikeres – műkedvelők, akik képesek az üzleti életben alkalmazott szemléletek és módszerek ré-
vén a közönséghez közelebb vinni a műalkotásokat.

A Szenior Programközpontban a Weiner Leó zeneiskola növendékei adtak színvonalas koncer-
tet az ünnepre összegyűlt közönségnek. 

Az eseményen részt vevő legtöbb férfi, akit megkérdeztünk vagy felszólalt a színpadokon, úgy 
nyilatkozott, hogy nagyon fontos ez az ünnep, valóban kell egy nap, amit a hölgyek ünneplésének 
szentelünk, de nőnapnak nem csak egyszer kellene lennie egy évben, mert minden egyes napon 
tudnunk kell ugyanilyen szeretettel és lelkesedéssel, tisztelettel, hálával köszönteni és megbe-
csülni feleségeinket, édesanyáinkat, nagymamáinkat, mint március 8-án.

(D.B.S)

CSILLÁR-VÁSÁR
Fényforrások- Lámpatestek
akciós áron a készlet erejéig
Megközelíthető: 33-as busszal (Vegyész utcai megálló) 
és autóval az M0-M1-M6-M7 autópályák, vagy a Budafoki út felől 
Kiváló parkolási lehetőséggel várjuk kedves vevőinket.

Villanyszerelési szaküzlet
 H-1117 Budapest, Hunyadi János út 14.

www.azelektro.hu info@azelektro.hu
Tel/fax: +36-1-204-1938

A számlaszám, amelyre 
a Gézunak szánt 
adományokat gyűjtjük:
CIB 10700206-
43547104-53100001
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Olvassa be 
telefonjával a 
QR-kódot, és 
nézze meg a 
galériánkat!

Oktatási kérdés
Iskolaválasztás előtt minden szülőnek egy kicsit összeszorul a gyomra. 
Sorban jönnek a kérdések: vajon érett-e a gyerekem rá? Tehetséges-e 
egyáltalán valamiben? Hogyan változik az oktatási rendszer, és ez meny-
nyiben fogja érinteni mindennapjainkat? Mi alapján válasszak intézményt 
neki? Ha konkrét választ nem is tudunk adni a szülőknek, a döntést 
igyekszünk megkönnyíteni összeállításunkkal.

Van választás – Újbuda mint 
iskolaváros
A lakosság közel 15 százaléka, azaz 
húszezer kiskorú állampolgár él a ke-
rületben. Az általános specifikációval 
rendelkező iskolákon túl több olyan 
intézmény nyitotta meg kapuit város-
részünkben, amely tematikus tantervre 
épül. Így a szülők szerencsés helyzet-
ben vannak: a gyermek kisko-
rától kezdve megtervezhetik, 
milyen oktatást kívánnak cse-
metéiknek, anélkül, hogy el-
hagynák a kerületet. Újbudán 
több mint húsz önkormányzati 
fenntartású óvoda van, amely 
az általánosan elfogadott ne-
velési elvek szerint működik. 
A szülők ezeken kívül egye-
sületi, egyházi és alapítványi 
óvodák közül is válogathatnak, 
amelyek zöme speciális, illetve egyéni 
tematikára épül. A gyerekek nevelteté-
séről és oktatásáról több mint negyven 
közoktatási intézmény (általános isko-
la, gimnázium, szakiskola, többcélú is-
kola) gondoskodik. Közülük a legtöbb 
állami fenntartású, de akad egyházi és 
alapítványi intézmény is. Az említett 
iskolákon kívül a kerület ad otthont 
számos felsőoktatási intézménynek 
is, ezért nem túlzás azt állítani, hogy 
Újbuda igazi iskolaváros. Összeállítá-
sunkban a közoktatásban zajló változá-
sokról, illetve a szülőket érintő legfon-
tosabb tudnivalókról számolunk be. 

Egységes dátum:  
április 8–9.
Április 8–9-e a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ által egységesen 
kijelölt általános iskolai beiratkozás 
időpontja, vagyis a szülőknek ezen 
napok valamelyikén kell a körzetes is-
kolában megjelenni a tanköteles korú 
gyermek lakcímkártyájával. A tavaly 
szeptemberben életbe lépett új köz-
nevelési törvény szerint az augusztus 
31-éig 6. életévüket betöltő iskolaérett 
gyermekeknek iskolába kell járniuk, 
ezért az első osztályba beiratkozó cse-
meték számában emelkedés várható. A 
központ fenntartásában lévő, 
csaknem 2800 intézményben 
elvégzett felmérés alapján az 
elsősök esetében sok helyen 
ugrásszerű növekedés vár-
ható. A XI. tankerület veze-
tője, Laucsek István nem fél 
a számoktól, mint mondja, 
Újbudán minden gyermek 
elhelyezése megoldott. A 
szabad iskolaválasztás jogá-
val is ugyanúgy élhet a szü-
lő, mint korábban. Ha nem 
a lakóhely szerint kijelölt 
körzeti intézménybe szeretné 
íratni gyermekét, akkor a vá-
lasztott iskolában regisztrál-
ják a kisdiákot. Ténylegesen 
felvenni viszont sorrendben 
csak a körzetileg odatartozók 
után fogják, ha belefér még 
az egy osztályra megállapí-
tott maximális létszámba. A 
„körzetesek” tehát elsőbbsé-
get élveznek. A körzet mel-
lett más tényezők miatt is 
egyfajta prioritást élvezhet a 
tanuló. Ezeket a megítélési 
szempontokat a központ egy-
ségesítette, és jogszabályban 

is rögzítette. Figyelembe veszik példá-
ul, ha a szülők munkahelye az adott is-
kola környékén van, vagy ha a gyermek 
testvérei már egy adott intézménybe jár-
nak, de ő körzetileg máshova tartozna. 
A gyermek felvételéről első körben az 
intézmény igazgatója jogosult határoz-
ni. Ha a szülő nem ért egyet a döntéssel, 
15 napon belül fellebbezhet a fenntartó-
nál. A XI. tankerület igazgatója az, aki 

másodfokon elbírálja az isko-
laigazgató döntését. Ha a szülő 
továbbra sem ért egyet, és jog-
orvoslatot kér a határozat ellen, 
bírósághoz fordulhat, de ekkor 
már csak jogszabálysértésre való 
hivatkozással kérvényezhetik 
az újabb elbírálást. Az óvodák-
tól mindig kérnek egy előzetes 
létszámot a várhatóan iskolába 
lépő gyerekekről. Ez alapján 
határozzák meg, hogy intézmé-

nyenként hány osztályt engedélyeznek. 
Felvételik ilyenkor nincsenek, viszont a 
speciális, tagozatos iskolákban, például 
a sporttagozatnál, a jelentkezőknek al-
kalmassági vizsgát kell tenniük.

Cipőfűzőteszt  
iskolaérettségi vizsgálatként
Az iskolaérettség kifejezés nem azonos 
az értelemmel és az intelligenciával. 
Ez igazából az alkalmasságot jelenti. 
Ilyenkor a nevelési tanácsadó szakem-
berei azt vizsgálják, a gyermek képes 
lesz-e megfelelni bizonyos alkalmaz-
kodási követelményeknek, tud-e majd 
az iskolában meghatározott szabályok 
szerint viselkedni: képes-e elválaszta-
ni egymástól a játékot és a feladatot, 
nyugodtan ülni, kivárni, együttműköd-
ni a tanítóval. A tanító szerepe egyéb-
ként meghatározó. Talán a legfontosabb 
szempont az iskolaválasztásnál, hogy 
milyen a pedagógus, hiszen a 6–7 éves 
gyerekek még nagyon erősen kötődnek 
a felnőttekhez. Még az intézmény speci-
fikációjánál is alapvetőbb a pedagógus 
személye, hiszen a vele kialakuló kap-
csolat határozza meg a későbbiekben a 
gyermek iskolához való hozzáállását is. 
Ezért fontos, hogy a szülők ellátogas-
sanak az intézmények által szervezett 

nyílt napokra, ahol a leendő elsősök tanítói-
val is megismerkedhetnek, sőt, tanácsokat is 
kaphatnak a gyermek egyéni készségeinek 

fejlesztéséről. – Régebben 
tovább maradhattak otthon 
az anyukák a gyerekekkel, 
ezáltal többet is tudtak fog-
lalkozni velük. Ma sokkal 
kevesebb idő jut a kicsikre, 
emiatt kevesebb kifejlett 
alapkészséggel és alapké-
pességgel is rendelkeznek. 

Ezeket kell felszínre 
hozni, így lehet behozni 
a lemaradásokat – fogal-
maz a Gazdagrét-Csíki-
hegyek Általános Iskola 
igazgatója, Bruckner 
László, aki úgy látja, 
fontos, hogy a szülők 
logikai játékok segítsé-
gével otthon is fejlesz-
szék gyermekeik kész-
ségeit. 

Ha túl korán – iskola-
érettség előtt – kerül be 
a gyermek az oktatási 
intézménybe, kudarc-
élményt okozhatunk a 
kicsik számára. – Tu-
dományos vizsgálatok 
bizonyítják, hogy a 6–7 
éves gyermek alapve-
tően jellemző tulajdon-
sága a kíváncsiság, a 
spontán érdeklődés, az 
ismeretszerzés irán-
ti vágy. Ezek velünk 
született motivációk, 
melyeket támogatni, 
erősíteni, vagy éppen 
visszaszorítani, el-
apasztani lehet – fogal-
maz Kocsis Gabriella 
gyógypedagógus. Mint 
mondja, az iskolaérett-
ség az idegrendszeri 
érettségtől függ, amely-
nek külső fizikai jelei is 

vannak: a kisgyerekkori testarányok megvál-
toznak, megnyúlnak a gyerekek végtagjai és 
beindul a fogváltás. Az idegrendszeri fejlett-
séget a szakember szerint a cipőfűzőteszttel a 
szülő maga is könnyedén megállapíthatja. Ha a 
gyermek képes elsajátítani azt a mozdulatsort, 
ami a masni megszületéséhez szükséges, az 
azt jelenti, hogy mind a kézügyessége, mind a 
szem-kéz koordinációja, mind a gondolkodás-
módja képessé teszi arra, hogy megbirkózzon 
a rá váró feladatokkal, azaz iskolaérett.

Ha a gyermek 
képes 
cipőfűzőjére 
masnit kötni, az 
azt jelenti, hogy 
iskolaérett.
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A FŐKERT Nonprofit Zrt. a mostanában kezdi meg a fővárosi parkok 

és fasorok fáinak lemosó permetezését. A permet szórását a látási 
viszonyok miatt a parkokban nappal, a fasorokban pedig az éjszaka 
folyamán végzik, hogy a gyalogos- és közúti forgalmat ne zavarják.

képaláírás!!!!

Középiskola
Nemcsak az általános iskolai beiratkozások, 
hanem a középiskolai felvételik miatt is izgul-
hatnak a szülők. Bár az eredmények alapján 
március 13-áig összeállt a középiskolákba 
felvett diákok ideiglenes jegyzéke, a végle-
ges lista még nem született meg. A felvételi 
központ a pontszámokat a jelentkezők által 
felállított sorrendet tartalmazó tanulói adatla-
pokkal veti össze, így alakul majd ki a végle-
ges felvételi jegyzék. A szülők április 25-éig 
kapnak értesítést, akik nem kerülnek be, azok 
a május 2-ától augusztus 30-
áig tartó rendkívüli felvételi 
eljárásra jelentkezhetnek. Az 
írásbeli felvételi még janu-
árban volt, a diákok magyar 
nyelvből és matematikából is 
45-45 percet kaptak a feladat-
sorok megoldására. Nem min-
den intézmény tette kötelező-
vé az írásbeli vizsgát, ezekbe 
a középiskolákba az általános 
iskolai jegyek alapján lehet bejutni, máshol 
azonban az írásbeli mellett szóbeli vizsgát is 
kellett tenni, a művészeti és sportiskolák pe-
dig alkalmassági vizsgát is szervezhettek. 

A 2013-as középiskolai felvételi írásbeli 
eredményeiről február végén jelentek meg 
a statisztikai adatok. Eszerint a nyolcadikos 
diákok magyar nyelvből javítottak (az átlag a 
tavalyi 25,2 ponthoz képest 29,3), matemati-
kából azonban nagyot rontottak (23,5 pontról 
19,8-ra csökkent az átlagteljesítmény). Mate-
matikából a hatosztályos gimnáziumba jelent-
kezők is rontottak a 2012-es eredmények-

hez képest: tavaly átlagosan 
26,8 pontot értek el a 

diákok, idén viszont 
csak 23,2-t. A 
nyolcosztályos 
gimnáziumba 
jelentkezők ma-

gyar nyelvből és 
matekból is javí-

tottak: 27,1 pontról 
35,5 pontra, illetve 

34,3 pontról 36,2 
pontra.

Változások a köznevelésben
Interjú az Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatójával, Gyurcsó Gyulánéval

•	 Milyen	érzékelhető	változásokat	hoz	a	köznevelési	
törvény?

A nemzeti köznevelési törvény 2012. szeptember 
1-jén lépett hatályba, de a legtöbb intézkedése késlel-
tetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre, így a 2013. 
év is hoz újdonságokat. A köznevelési intézmények ál-
lami fenntartásba vételén túl új szabályok érvényesek a 
tankötelezettség kezdetére és végére is. Szeptembertől 
várható a pedagógusok előmeneteli rendszere: az élet-
pályamodell bevezetése, az új típusú mun-
kaidő számítása és finanszírozási szabá-
lyok hatályba lépése. Ekkortól érvényesek 
az új csoport- és osztálylétszámok, lehe-
tőség lesz arra, hogy egy intézmény egész 
napos iskolaként működjön. Bevezetésre 
kerül felmenő rendszerben az erkölcstan, 
illetve a helyette választható hittan is. Ettől 
a tanévtől fokozatosan ingyenessé válnak 

elsőtől  8. évfolyamig a tanköny-
vek. A pedagógiai-

szakmai szolgáltatást végző 
intézmények szakmai irá-
nyítását pedig az oktatásért 

felelős miniszter végzi mos-
tantól.

•	 A	 pedagógusok	 milyen	 új	
feladatokkal	 szembesülnek,	
milyen	 attitűdöket	 kíván	 a	
megújult	rendszer?
Valamennyi változás nagy 

kihívást jelent a pedagógusok-
nak, hiszen ezekre úgy kell fel-

készülniük, hogy mellette a napi 
nevelő-oktató munkájukat is végezniük kell. Alapve-
tően a legfontosabb attitűd a gyermekek szeretete és 
a pedagógushivatás iránti elkötelezettség. Szeptember 

elsejétől az 1., 5. és 9. évfolyamokon a jóváhagyott 
kerettantervek és helyi tantervek alapján folyik a pe-
dagógiai munka. Feltétlenül alkalmazkodni kell az új 
típusú munkaidő-számításhoz is. A pedagógusok heti 
teljes munkaidejének 80 százalékát (kötött munkaidő) 
az intézményvezető által meghatározott feladatok ellá-
tásával kötelesek tölteni, a fennmaradó rész felhaszná-
lásáról szabadon dönthetnek. A teljes munkaidő 55–60 
százalékában tanórai és egyéb foglalkozások megtartá-

sa rendelhető el. 

•	 Az	Újbudai	Pedagógiai	Napok	kon-
ferencián	milyen	válaszokat	találtak	az	
új	kihívásokra?

Az Újbudai Pedagógiai Napok témája 
elsősorban a köznevelés megújulását se-
gítő szakmai programokban öltött testet, 
de fontosnak tartottuk olyan hagyomá-
nyok és értékek megjelenítését is, mint 
például a mese, a tehetséggondozás, 

vagy a motiváció nevelésben-oktatásban betöltött sze-
repe. Vass Vilmos egyetemi docens arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a gyerekek belső motivációjának felkel-
tésére kell helyezni a hangsúlyt, az érdemjegyek nem 
mindig ösztönzik eléggé a tanulókat. Balogh László 
egyetemi tanár pedig a hazai tehetséggondozásról szó-
ló előadásában arról beszélt, a tehetségek keresésére 
és differenciált fejlesztésére még nagyobb figyelmet 
kell fordítani, az eredményes munkához pedig érde-
mes túllépni a tradicionális pedagógusszerepeken. A 
plenáris előadások sorában foglalkoztunk a pedagógus 
életpályamodellel, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ szerepével. A pedagógiai napokon a tanulási 
sikerességet, a gyengén teljesítő tanulók, a különleges 
bánásmódú gyerekek nevelését érintő témák is nagy 
hangsúlyt kaptak.  

(T. D.)

Tesióra folyósóra hangolva
2012 szeptemberében vezette be a szaktárca ország-
szerte a mindennapos testnevelést az 1., 5. és 9. évfo-
lyamon, a megvalósítás azonban nem mindenhol volt 
zökkenőmentes. Több intézmény arra panaszkodott, 
hogy infrastruktúrájuk nem képes kiszolgálni a megnö-
vekedett igényeket, a kormány szerint azonban pusztán 
szemléletváltásra és egy kis kreativitásra van szükség. 
A módszertani központként működő Újbudai Grosics 
Gyula Sport Iskolában bemutatóórát tartottak a mé-
diának, hogyan lehet a tantermeket és az intézmény 
folyosóit is kihasználni az órák megtartására.

– A kezdeményezés nem új keletű, a test-
nevelő társadalom 1999 óta biztatja a 
mindenkori kormányt, hogy vezesse be a 
mindennapos testnevelést, ami javíthatna 
a magyarok katasztrófális egészségi ál-
lapotán – kezdte a sajtótájékoztatót Kiss 
Mihály, a Grosics suli igazgatója, majd 
hozzátette, a felmérések szerint a gyerekek 
70 százaléka kizárólag a testnevelésórákon 
mozog, közülük rengetegen túlsúllyal vagy 
gerincproblémával küzdenek.

– Sokan kritizáltak minket, hogy könnyű 
olyan iskolában bevezetni az új rendszert, 
ahol adottak a feltétlek, ezért mi is elkezd-
tük az egyes testnevelésórákat részben 
tanteremben, részben a folyosón tartani 
– mondta el az igazgató, aki szerint nem 
könnyű feladat az átállás, de a kreatív és 
elhivatott nevelők meg fognak tudni felelni 
a kíhívásnak. 

A bemutatóórán zsámolyokat raktak vé-
gig a folyosón, a diákok köztük ugráltak az 
ablakok és radiátorok mellett. Kiss Mihály 
arra is kitért, a folyosók ugyan nem vete-
kedhetnek a tornatermek felszereltségével, 
de a gyorsaságot, erőt és ügyességet fej-
lesztő gyakorlatokra kiválóan alkalmasak, 
különösen a téli időszakban. Az iskola ve-
zetője azt azonban elismerte, a testnevelés-
órák utáni tisztálkodás megoldása még ki-
hívást jelent a legtöbb intézmény számára.

A rendezvényen beszédet mondó Si-
micskó István sportállamtitkár közölte, 
az ország 3200 településén 457 tornate-
remre lenne szükség, de az ideális hely-

zetre botorság 
lett volna várni, 
hiszen akkor so-
sem tennénk sem-
mit a gyermekek 
egészségéért. Az 
államtitkár rámu-
tatott, az USA-
ban a 6–11 évesek 
20–30 százalé-
ka már elhízott, 
többségük pedig 
felnőttkorára is 
kövér marad. – 
Éppen ezért fon-
tos, hogy már az 
iskolában a gye-
rekek értékrendé-
be építsük a test-
mozgást – fűzte 
hozzá Simicskó 
István, aki a kor-
mány legfrissebb 
intézkedéseiről is 
beszámolt. 

– Első körben 
ezer pedagógus 
kapott oktatás-
módszertani to-
vábbképzést a Kölyök Atlétikai Program 
keretében, a pedagógusok között pedig 500 
millió forintos eszközcsomagot (bólyák, 
padok, labdák, kötelek) osztottunk szét 
amellyel gazdagíthatják a testnevelésórá-
kat. A cél, hogy 7000 pedagógust képez-

zünk ki, és így továbbgyarapítsuk a prog-
ramot a többi évfolyamra is, jövőre pedig 
infrastruktúrabővítésre is lehetőség nyílhat 
– tette hozzá az államtitkár.

(T. D.)

„...fokozatosan 
ingyenessé 
válnak elsőtől  
8. évfolyamig a 
tankönyvek.”

A szülők április 
25-éig kapnak 
értesítést, akik 
nem kerülnek 
be, azok a május 
2-ától augusztus 
30-áig tartó 
rendkívüli 
felvételi eljárásra 
jelentkezhetnek.
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A lovak dicsérete
Lovak, természet és történelem. Magyar Ari festőművész rajongásának e három tárgya köszön visz-
sza szívet melengető festményein, melyeket legutóbb a Budai Klub-Galéria tárt a nagyközönség elé. 
Az alkotó zenés kiállítás-megnyitójára ellátogató érdeklődők színes művészeti produkcióknak is tanúi 
lehettek.

A tárlatot Agonás Pál, a kerületi Fidesz alelnöke nyi-
totta meg, de a rendezvényt olyan elismert művészek 
is megtisztelték jelenlétükkel, mint Tabányi Mihály, 
az ország legidősebb tangóharmonikása, aki a francia 
sanzonok hangulatát hozta el a galériába. Később Mes-
kó Bánk előadóművész szavalatai teremtettek a fest-
ményekhez illő hangulatot, majd Hadnagy Patrícia és 
Mayer Márk aranyérmes versenytáncosok jártak el egy 
chachachát. A költészettel is foglalkozó Magyar Ari fest-
ményein a jászsági öltözetben pompázó lovas huszárok, 
a pilisszentkereszti Mária-szobor melletti lópihenők és 

varázslatos cseresznyefák elevenednek meg, tiszteleg-
ve az egyik legnemesebb állat és a természet szépsége 
előtt. – Annak ellenére, hogy lovas nép vagyunk, kiko-
pott a magyarságból a lovak tisztelete. Mikor esténként 
hazaérek Pestről a Jászság menti kis faluba, ahol lakom, 
gyakran kilovagolok, és azt tapasztalom, a szülők féltik 
gyerekeket a lótól. Pedig éppen a lovak félnek a gyere-
kek sikoltozásától. Fontos lenne, hogy a városi gyereke-
ket is visszavezessük a természet értékeihez – mondta el 
Magyar Ari.

(T. D.)

Idegsejtek titkai
Világszerte 121 millió ember szenved depresszióban, közülük évente 850 ezren önkezű-
leg vetnek véget életüknek, az Unióban évente 800 milliárd eurót fordítanak pszichiátri-
ai betegségek kezelésére – csak néhány megdöbbentő adat azon tény alátámasztására, 
hogy az agykutatás elképesztő jelentőséggel bír. A minden márciusban megrendezett 
Agykutatás Hetének budapesti szervezői – kompenzálva a riasztó adatokat – rajzpályá-
zatot indítottak iskolások számára, az elkészült munkákat pedig a Próféta Galériában 
mutatták be.

– A világ 
társadalma-
it rengeteg 
mentális és 
neu ro lóg i -
ai betegség 
sújtja, és az 
agykutatók 
azok, akik 
az okok fel-
f e j t é s é v e l 
foglalkoznak 
– mesélt a 
díjátadással 
egybekötött 
megny i t ón 
munkájáról 
S z a b a d i c s 
Eszter, az 
MTA Kísér-
leti Orvos-

tudományi Kutatóintézetének (KOKI) agyku-
tatója, aki szerint sajnos ma is igaz állítás: az 
agyunkról tudunk a legkevesebbet. A statiszti-
kák szerint minden negyedik ember átesik élete 
során depressziós szakaszon, de más mentális 
betegségek is gyakoriak. A kiesett munkaórák 
többségéért is a pszichiátriai megbetegedések 
tehetők felelőssé, tehát a problémának komoly 
gazdasági vonzata is van. – Éppen ezért egyre 
több cég ismeri fel, ha az agykutatásba invesz-
tál, megtérülnek a befektetések – tette hozzá a 
kutató.

Az Agykutatás Hetének szervezői idegsejtek 
titkai címmel általános iskolásoknak hirdették 
meg azt az országos rajzpályázatot, amelyre 
230 mű érkezett. A zsűri arra volt kíváncsi, a 
gyerekek hogyan képzelik el agyunk szerkeze-

tét, működését, a pályázók pedig életkorukhoz 
hűen egészen elképesztő kreativitással alkották 
meg munkáikat. A rajzok közt többen az ideg-
sejtek közötti kapcsolatokat ábrázolták, mások 
inkább az agy működését érzékeltették a fogas-
kerekektől kezdve a villanykörtéig. – Az egyik 
legmeghökkentőbb alkotás az volt, amelyen 
idegsebészek egy műtét során tűt döfnek a páci-
ens agyába. Mindenkit megnyugtatnék, nem így 
dolgozunk – mondta mosolyogva Eszter, akinek 
édesanyja, Vincze Angéla festőművész szervező-
ként és zsűritagként is részt vett a pályázatban.

Miután kiosztotta a legjobbaknak járó fényké-
pezőgépeket, a művésznő a fantáziadús munkák 
tudományos hátterére világított rá. A kisebbek 
még nem tanulják az iskolában az agy műkö-
dését, így csupán azokra az axonokról készült 
elektormikroszkópos felvételekre támaszkod-
hattak, amit előzetesen kiosztottak nekik. Ezeket 
színesítették gyermeki világuk emlékképeivel. 
– Merthogy – magyarázta Angéla – hároméves 
korunktól agyunk minden megtapasztalt han-
got, színt, zenét, illatot, benyomást elraktároz. 
Későbbi fantáziánk csak olyan dolgokból tud 
újat teremteni – legyen az sci-fi irodalom, egy 
marslakó kinézete vagy egy festmény –, amely-
nek alapjai már léteznek az elménkben, ehhez 
viszont intelligencia is kell. A tudósok szerint 
ugyanis 100-as IQ alatt nincs kreativitás.

Az Agykutatás Hete arra is felhívja a figyel-
met, hogy Magyarország ezen a téren a világ 
élvonalába tartozik. A Szentágothai iskola már 
a 20. század elején Európa vezető tudományos 
műhelye volt, a 2011-ben elsőként kiosztott, 
idegtudományi Nobel-díjként is emlegetett 
Brain Prize-díjat pedig megosztva három ma-
gyar kutató kapta meg.

(T. D.)

Kezdjetek el élni
„… legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor 
körbeállnak...  Ezerszer megbántam, oly sokáig 
vártam, hogy elmúlt az élet... ” - szól Márti dala is 
hamarosan Újbuda legzeneibb színpadán. Az Irigy 
Hónaljmirigy, Demjén Ferenc, a Tankcsapda után 
április 13-án Anna and the Barbies-t hallhatja az 
újbudai közönség a Barba Negra Music Clubban.

- Egy közeli barátunk, első vonalas Anna 
and the Barbies rajongó emlékére lett a 
szám címe, Márti dala – meséli Pásztor 
Anna. -  A vers megszólította az embe-
reket, több ezer levelet kaptam már, ki-
nek mit jelentenek e szavak: kezdjetek el 
élni! Mintha kulcs lenne, amely elfordít 
egy zárat- mondja Anna.  Volt olyan vál-
lalkozó, aki megírta, a dal hatására ala-
kította át az életét, kevesebbet dolgozik, 
többet van a családjával. Egy idősebb 
hölgy pedig az egyik zenei megosztó 
oldalon készített belőle képsort, amelyet 

azóta 70 ezren néztek meg – emel ki Anna néhány példát a ra-
jongók visszajelzéseiből, majd mosolyogva teszi hozzá, magyar 
tanár édesanyja is elemezte, szerinte egyszerű, ám nagy életigaz-
ságot tartalmazó dal ez. - Számomra megtiszteltetés, hogy éne-
kelhetem, átadhatom az embereknek – mondja Anna. 

- 2008-ban Újbudán vette át az év énekesőjének járó Arany Nyíl 
rockgála díját. Negyedszer lépnek fel a Barba Negrában. Mire 
számíthat most Újbuda közönsége? 

- Lehetetlenség nem jó bulit tartani, hiszen minden adott Buda-
pest egyik legjobb lehetőségekkel rendelkező klubjában. Dalaink 
pedig minden korosztályhoz szólnak, a helyszínen fogyasztva 
önfeled szórakozást nyújtunk majd. Idén egyébként március 21-
én az Eötvös 10-ben tartjuk első akusztikus koncertünket, zenei 
útkeresésünket Óz a nagy varázslóval pedig június 7-én folytat-
juk a Művészetek Palotájában. A koncertek mellett a Volt és a 
körmendi AlteRába is várjuk a közönségünket.

Mosolyogva írom Annával az interjút, miközben hallgatom a 
dalt: „Jó néha a sötétben holdat nézni/Hosszan egy távoli csil-
lagot idézni/Jó néha fázni, a semmin elmélázni/Tavaszi esőben 
olykor bőrig ázni/Tele szájjal enni, hangosan szeretni/Jó néha 
magamat csak úgy elnevetni.”

Baráth Andrea

KULTI

Hóemberrel  
a mosolyokért
Az általános megítélés szerint hóembert minden gyerek szeret épí-
teni, sőt, a felnőttek közül is sokan élvezik a derűs téli programot. 
Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő azonban úgy látja, ma-
napság mintha kiveszett volna a játékosság az emberekből. A képvise-
lő a téli időszakban is mindenkinek javallott vidámságdózis növelésé-
re tett kísérletet egy vetélkedő segítségével.

– Attól, hogy a kerületben előremutató rendeletek születnek, nem lesznek feltét-
lenül derűsebbek az emberek – jegyezte meg Junghausz Rajmund, majd hozzá-
tette, az viszont mindenkit jobb kedvre derít, ha például munkába menet meglát 
a buszmegállóban egy mókás hófigurát. A képviselő elmondta, ma sokan inkább 
otthon maradnak tévét nézni, holott ő gyerekkorában alig várta, hogy leessen 
az első hó, máris rohant játszani. Junghausz Rajmund az Őrmezei Közösségi 
Házzal közösen már harmadik éve kéri arra a kerületieket, ha leesik a hó, készít-
senek hóembert, és küldjék el a róla készült fényképet.

A versenyzők fantáziájának pedig semmi sem szabhat határt, hiszen amíg az 
egyik kategóriában az úgynevezett klasszikus hóembereket értékelik, addig a 
másikban a szabadstílusú hószobrokat díjazzák a szervezők. A 60 elkészült mű 
között láthattunk hókunyhót, hattyút, de még motorcsónak húzta vízisíelőt is, 
akit épp egy cápa kerget. A zsűri kiemelten díjazza az újszerű megoldásokat a 
forma és a helyszín tekintetében egyaránt, a versenyművekből készült kiállítást 
pedig március 22-étől az Őrmezei Közösségi Házban lehet megtekinteni.

A képviselő azt is örömmel konstatálta, hogy rengeteg család, baráti társaság 
vagy munkahelyi kollektíva szállt be a vidám játékba, és küzdött a nyereménye-
kért. A versenyen ugyanis nem kicsi a tét. A szervezők korábban fényképező-, 
illetve fagyigépet osztottak ki, és idén is értékes ajándékokkal készültek.

(T. D.)

ŐRMEZŐ
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ZENE
Március
27. 19.00 Third Plain koncert. Szatyor Bár és 

Galéria 
29. 20.00 Kálloy Molnár Péter: A gyermek énben-

nem – lemezbemutató. Belépő: 2500 Ft. A38 Hajó 
30. 20.00 Paul Gilbert. Belépő: 6500 Ft. A38 Hajó
Április
5. 19.00 HangArt – N. Jazz Klub a Karinthy Szalonban. 

Zenélnek Nagy János Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, 
meghívott barátai és tanítványai a Roland Zeneiskolából. 
KULTI – Karinthy Szalon

FILM 
Március 
29. 18.00 Kulti Filmklub: Csodás álmok jön-

nek. Belépő: 600 Ft, nyugdíjas: 300 Ft. KULTI  
Szalon

Április 
6. 11.00 Kulti Filmklub: János vitéz. Belépő: 300 Ft. KULTI – 

Őrmezei Közösségi Ház 
12. 18.30 Kulti Filmklub: A rajzoló szerződése. Belépő: 600 

Ft, nyugdíjas: 300 Ft. KULTI –  Karinthy Szalon

SZÍNHÁZ
Március
27. 19.00 Impro Café Budapest. Szkéné Színház 
 19.30 Hököm Színpad: Orfeum Játék – Zenés 

cabaret. Karinthy Színház 
28. 09.30 Bábszínház. KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház 
 11.00 Az Erdélyi Vándorszínház és a MU Színház közös 

produkciója: Kövérkirály. (Bemutató. Közös játék két rész-
ben 7–9 éveseknek) MU Színház 

 19.00 Szegény Dániel. Karinthy Színház 
30. 10.30 Csepp-csoda meseszínház: Süssünk-süssünk va-

lamit – az Álomzug Társulat előadása. Belépő: 900 Ft .TEMI 
Fővárosi Művelődési Háza 

31. 15.00 MU Színház – FÜGE: karamazov. MU Színház 
Április 
3. 19.00 Gardénia – A temesvári Csiky Gergely Színház ven-

dégjátéka. Szkéné Színház 
7. 15.00 Káva Kulturális Műhely: Gubanc (színház 6–10 

éves gyerekeknek és szüleiknek).  MU Színház 
12. 10.30 Honti György Babaszínház: „Évszakok” (0–5 éves 

gyermekeknek). Belépő: 400 Ft. KULTI – Gazdagréti Közösségi 
Ház 

 20.00 Kompánia: Elfeledett ének (színház-archeológiai 
kalauz). Jegyár: 2000 Ft. Artus Stúdió

MŰTEREM
Március
28. 17.30 Nyelvöltögető – karikatúrakiállítás 

megnyitója. KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
29. 18.00 Maszk nélkül, a Tarka Színpad tagjainak kiállítása a 

Színház Világnapja alkalmából. Megtekinthető április 8-áig, 
hétköznap 10–18 óráig. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház 

Április
2. A XXVIII. Vizuális Művészeti Hónap fotópályázat nyer-

tese, Juhász Norbert kiállítása. Budapesti Művelődési 
Központ 

5. 18.00 Soós Zsuzsanna festőművész kiállítása. Tető Galé-
ria 

9. 17.00 Maszk nélkül. A kiállítás megtekinthető április 24-
éig. KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház 

 18.00 Filo Veronika „Égi és földi költészet” című kiál-
lításának megnyitója. A tárlatot megnyitja Beck András 
irodalomkritikus, esztéta. Látogatható: 2013. április 26-áig. 
KULTI – Karinthy Szalon  

12. 17.30 Képtelen találmányok – kiállítás-megnyitó. 
KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház

PÓDIUM
Március 
28.  18.30 Szabadegyetem + „Sör és vér, szex 

és kokalevél”. Belépő: 800 Ft. Kulti Szalon 
 19.00 Az ötödik negyed – Beszélgetés és élő zene a 

Foglalt Páholyban. Hadik Kávéház 
Április 
4. 17.00 „A meg-nem-betegedés képessége”, Fehér József 

András előadása. Belépő: 600 Ft. KULTI – Albertfalvi Közössé-
gi Ház

 17.15 „Megnyugtattam és elcsöndesítettem lel-
kemet”. Élő Biblia minden korosztálynak. Molnár-C. Pál 
Műterem-Múzeum 

 18.00 Erdélyi Magyar Írók Ligája. Vendégek: László Noémi 
elnök, Király Zoltán. Háziasszony: Nagy Borbála Réka, Nagy 
László író, költő unokája. Hadik Kávéház 

5. 18.00 KULTI Spot – Beszélgetés Gonda Jánossal. KULTI 
Szalon

 18.00 „A gyógyítás ősi módszerei mint a természet-
gyógyászat forrásai”, Fehér József András pszichológus, 
kreativitáskutató és író előadása. Belépő: 600 Ft. Kulti – Őr-
mezei Közösségi Ház

11. 11.00–18.00 Költészet Napja a Karinthy Szalonban. A 
részvétel ingyenes. Kulti – Karinthy Szalon 

 18.30 Szabadegyetem+ „Boszorkányüldözés és vám-
pírkultusz”. Belépő: 800 Ft KULTI Szalon 

13. 10.00–14.00 Óperenciás – Égi és földi költészet, Filó 
Veronika Égi és földi költészet című kiállításához kötődő mú-
zeumpedagógiai foglalkozás általános iskolás gyerekeknek.

 Belépő: 1600 Ft/fő, részvételhez elő regisztráció szükséges. 
KULTI – Karinthy Szalon

KÖZÖSSÉGI 
PROGRAMOK
Március
27. 17.00 Író-olvasó találkozó Fábián Jankával, a nagy-

sikerű romantikus-történelmi regények írójával. A 
részvétel ingyenes! Kelenföldi Könyvtár 

 18.30 HaTEha szerdai táncház. Házigazdák: Kocsis Enikő 
és Fitos Dezső. Muzsikál a Szeret és Soós András a barátaival. 
Fonó Budai Zeneház 

28. 09.45, 10.30 és 11.15-től Ringató. Fonó Budai Zeneház 
 18.00 Tekerős-furulyás-dudás klub a Tallabillével, Juhász 

Zoltánnal és Dóra Áronnal. Vonón innen vonón túl – népzenei 
klub. Fonó Budai Zeneház 

29. 17.00 Csipi, húsvéti tojások. Diavetítés és kézműves 
foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak. A részvétel in-
gyenes! Kelenföldi Könyvtár 

Április
11. 11.00 Koszorúzás a Költészet Napja tiszteletére a Költők 

Parkjában Zelk Zoltán, Kálnoky László, Kormos István dom-
borművénél. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház/Költők Parkja

 11.30–19.00 III. Újbudai Versmondó Maraton. Ma-
gyar költők versei, szavalva, olvasva, énekelve. Jelentkezni 

lehet 0–100 éves korig: makraine.rita@gmail.com, vagy 
versmaraton2013@gmail.com e-mail címeken. Jelentkezési 
határidő 2013. április 8. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház/
Költők Parkja

12. 15.00 12. Újbudai Jancsó Adrienne Vers- és Prózamon-
dó Verseny az újbudai általános és középiskoláknak. Jelent-
kezési határidő 2013. április 8. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház

Helyszínek:
A38 Hajó, Petőfi híd (budai hídfő) Telefon: 464-3940 
Budai Klub-Galéria, 1111 Budapest, Budafoki út 9–11.
Budapesti Művelődési Központ, 1119 Budapest, Etele út 55. 
Telefon: 371-2783
Hadik Kávéház, 1111 Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon: 279-
0290
Karinthy Színház, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130. Telefon: 
203-8994
KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Gyékényes 
utca 45–47. Telefon: 204-6788
KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház, 1118 Budapest, Törökugra-
tó utca 9. Telefon: 246-5253
KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Kardhegy 
utca 2. Telefon: 424-5363
KULTI – Karinthy Szalon, 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22. 
Telefon: 209-3706
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos utca 8. 
Telefon: 310-0644
KULTI Szalon, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3. Telefon: 
279-3600
Moha Kávéház és Kultúrtér, 1114 Budapest, Bartók Béla út 
11–13. Telefon: 209-0658
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, Ménesi út 
65. Telefon: 06/30/201-1073
MU Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 209-
4014
Próféta Galéria, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. Telefon: 
06-20-313-2000  
Szatyor Bár és Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 36. Tele-
fon: 279-0290
Szkéné Színház, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület II. 
emelet
Tető Galéria, 1115 Budapest, Ecsed utca 13. Telefon: 788-6695

Pillanatok egy 
asztaltársaságról
Nyolc művész egy napon úgy gondolta, elegük van a magányos alko-
tásból, és Asztaltársaság néven művészi társulást alapítottak. A Glas-
gowból, Prágából, illetve Budapestről érkező vegyes művészcsoport 
Anyagok című kiállítása különös kisplasztikákkal, grafikákkal és fest-
ményekkel lepte meg a közönséget.

A Karinthy Szalonban megrendezett tárlat 
egyik legérdekeseb darabja Fellényi 
Péter hármas acélsorozata. Prog-
resszió című munkájában egy 
gránitgolyó robban meteoritként 
a fémlapba, amely látványosan 
meggyűrődve olyan fénytöréseket 
és formákat eredményez, amelyek 
példásan mutatják be az anyag kiaknázha-
tóságát. Másik munkája az El Camino, a híres 
zarándokút legfontosabb kellékeit, a vándorbo-
tot, kalapot és tarisznyát helyezi kompozícióba, 
melyek szintén acéllemezből készültek.

A grafikusként ismert Lőrincz Zsuzsa ezúttal 
egyedülálló drótszobrait is bemutatta. A sűrű drót-
hálóból font emberi alakok egyszerre mutatnak tö-
mör szoborhatást és légies könnyedséget a szel-
lős textúrának köszönhetően. A művek között 
minimalista, koncepciózus vagy geometrikus 
formákra, színhatásokra építő alkotásokkal is 
találkozhatunk, de a tájábrázolás és a figuratív 
képek sem hiányoznak az összeállításból.

(T. D.)

Aranka, a Hadik dívája
A Hadik Kávéházat és a pincéjében működő Szatyor Bárt Karinthy Frigyes felesége, 
Böhm Aranka asztaltársasága tette közismertté az 1920–30-as években. A budai ká-
véház nagyasszonya a maga korában nem csupán egyszerű hírességnek, hanem mai 
fogalmaink szerint celebnek és bulvárhősnek számított. Ennek ellenére napjainkban 
keveset tudunk kalandos életéről, férfiakhoz fűződő viszonyairól, tragikus haláláról. 
Ezért a Szatyor Galéria felkért hét fiatal kortárs képzőművészt, hogy egy kiállítás erejé-
ig szubjektíven interpretálja Böhm Aranka személyét, akiről így árnyaltabb képet kap a 
közönség.

– A Hadik Ház és környéke ki-
etlen hely volt Karinthyné 
megjelenéséig – állítja 
a tárlatot szervező 
Kaposi Dorka, a 
kávéházat ugyanis 
Böhm Aranka és 
írófeleségekből 
álló asztaltár-
sasága töltötte 
meg élettel, és 
kezdte legen-
dás törzshely-
lyé változtatni. 
Állandó jelen-
létükkel, plety-
kálkodásaikkal 
ugyanis bevonzot-
ták a korszak nagy 
íróit.  Böhm Aranka 
életútjának felidézését 
megnehezíti, hogy kevés olyan 
hivatalos dokumentum maradt fent 
élettörténetével kapcsolatban, amely hiteles 
képet nyújtana róla, de töredékes naplórészle-
tekből és a róla szóló anekdotákból biztosan ki-
vehető, hogy igazi drámai karakter volt.

– Sokan féltek határozott, kemény jellemétől és 
különösen csípős nyelvétől. Az élete során Ady 
Endrével és Déry Tiborral is viharos kapcsolat-
ba keveredő Aranka mindenkinek megmondta a 
magáét, de véleménye etalon volt, ha valamiről 
állást foglalt, az egész pesten végighullámzott – 
mesél a ‘30-as évek irodalmi életének hősnőjé-
ről az unoka, Karinthy Márton színházigazgató, 
aki csak szülei beszámolóiból meríthet, szemé-
lyesen már nem ismerhette nagyanyját, hiszen 

1944-ben Auschwitzban meg-
gyilkolták.

A mindig, mindenhol 
középpontban álló író-

feleség gyakran rá 
is játszott negatív 
szerepeire, hogy 
a kor „femme 
fatale”-jaként 
tündököljön, de 
Böhm Aranka 
jóval több volt, 
mint a róla alko-
tott első benyo-

más. A kiállítás 
szervezői éppen 

erre kívántak rá-
világítani azzal, 

hogy egy rövid élet-
rajz és néhány múzeumi 

fénykép alapján alkotásra 
kérték fel a fiatal művésze-

ket. Mindenki más tulajdonságára 
fókuszált, így volt, aki a Karinthy Frigyessel 

való kapcsolatát emelte ki, aki a dívát körüllen-
gő titokzatosságot hangsúlyozta, de a reflexiók 
között akadt olyan is, amely egyszerűen Aranka 
domborulatait domborította ki. Egy másik mű-
vész papagájként ábrázolta, utalva pletykássá-
gára, a legprovokatívabb, szadomazo-jelenetet 
ábrázoló fotó pedig ellenállhatatlan szexuális 
vonzerejét és dominanciáját érzékelteti. Sokan 
sokféleképpen látták Bőhm Arankát, egy azon-
ban biztos: a Hadik Kávéház falát díszítő illuszt-
ris írói körben most is egyedüli nőként néz le 
büszkén vendégekre.

(T. D.)

KULTI

GELLÉRTHEGY



16 2013. március 27.Újbuda

Kossuth-díjas 
újbudaiak
Kalász Márton

Kerületünkben, a Költők Parkjához közel élő író, költő és 
műfordító egyetemi tanár a kortárs irodalom egyik leg-
kiemelkedőbb alakja. Munkásságát már két ízben jutal-
mazták József Attila-díjjal, most pedig a Kossuth-díjat is 
átvehette a magyar és az egyetemes irodalmat egyaránt 
gazdagító költői életművéért, hiteles prózai alkotásaiért, 
jelentős műfordításaiért, irodalomszervező, irodalmi-
közéleti tevékenysége elismeréseként.

Az 1934-ben világra jött alkotó szülei biztosan nem sejtették, 
hogy a magyar irodalom egyik kiválóságát nevelik, és mivel a 
család németajkú volt, a kis Márton 10 éves koráig csak sváb 
szót ismert. Német anyanyelvűségét haszonnal kamatoztatta 
irodalmi munkásságában, kiváló műfordításaiban. Olyan re-
mekműveket adott a magyar olvasóközönségnek, mint Michael 
Ende Momo című regénye, Rolf Hochhuth A helytartó című 
drámája vagy Uwe Gressmann versei.

Kalász Márton az Ormánságban, Siklóson és Szigetvárott 
kezdte életét, ahol népművelőként és művelődési ház igazga-
tóként is dolgozott. A fővárosba rádióriporterként érkezett, a 
Falurádió műsort tudósította. 1960-tól tíz éven át volt az Eu-
rópa Kiadó szerkesztője, majd az Új Írásnál, a Jelenkornál és a 
Vigiliánál is dolgozott. A Magyar Írószövetség elnöki posztját 
is hat éven keresztül töltötte be, jelenleg is tagja az elnökségnek 
és a Magyar Művészeti Akadémiának is.

Tanár úrnak is sokan szólítják, hiszen a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Bölcsészettudományi Karán a német tanszéken 
oktatja az ifjúságot, de Németországban is sokat tett a magyar 
kultúráért. Berlinben az akkor megnyílt Magyar Kultúra Házá-
nak egyik első munkatársa, míg Stuttgartban a Magyar Kultu-
rális és Tájékoztató Központ igazgatója volt.

Kalász úr minden hazai kitüntetésnek duplán örül, mert kü-
lönös jelentőségűnek érzi, hogy magyarországi németként őt 
díjazza a magyar nép és irodalom. Az elismerésből pedig mos-
tanában bőven jutott neki, hiszen nemrég emelhette büszkén a 
magasba a Balassi-kardot, rá pár hétre pedig a Kossuth-díjat is 
átvehette.

Az irodalomkritika Kalász Márton sokrétű költészetét józan-
nak, mélyenszántónak tartja, amely mindig a jelenségek értel-
mét, a mögöttük meghúzódó lényeget és magyarázatot keresi. 

Világirodalmi érdeklődése folyamatosan megtermékenyítette 
líráját, főleg a legmodernebb alkotók versei keltették fel kíván-
csiságát.

Azon kivételesen értékes művészek közé sorolhatjuk, akik 
versben és prózában is a legjobbak közé tartoznak. Bár saját 
elmondása szerint keveset alkot, mindig tele van tervekkel. 
Mostanában édesapja történetét szeretné feldolgozni regény-
ben. Irodalmi hozzáállásában talán különlegesnek tekinthető, 
hogy egyaránt fontos számára a líra, a próza és a műfordítás. 
Kétnyelvűsége és kettős identitása miatt mindig kötelességé-
nek érezte, hogy közvetítsen a két nép irodalma között, és ezt 
nemcsak műfordításokkal, hanem irodalomszervező tevékeny-
ségével is igyekezett erősíteni.

Kalász Márton tervekkel teli ifjú lélek, aki bízik abban, hogy 
a magyar irodalmi élet árkait be lehet temetni, és e szent cél 
érdekében folytatja tovább értékes munkáját.   
           (D.B.S.)

Érdemes 
művész díj
A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze 
díj állami kitüntetést a rozsnyói születésű, 
Újbudán élő, Jászai Mari-díjas színművész, 
Sunyovszky Szilvia is megkapta 2013-ban. A 
cím azoknak adományozható, akik a magyar 
nemzeti kultúra, művészi alkotómunka (szín-
ház-, zene-, tánc-, artista-, mozgókép-, képző-, 
fotó-, iparművészet) területén huzamosabb 
ideig kiemelkedő művészeti értékeket hoztak 
létre, és már rendelkeznek a kultúráért felelős 
miniszter által adományozott művészeti díjjal.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozták 
Bihari Mihály számára. Bihari Mihály jogász, politológus, egyetemi tanár, a 
politikatudományok akadémiai doktora. A magyar politológiaoktatás egyik 
megszervezője, a politikai rendszerek neves kutatója. 2013-ig, 70. születés-
napjáig az Alkotmánybíróság tagja volt.

Voith Ági Jászai Mari-díjas színművész a Magyar 
Köztársaság Érdemes Művésze díjat vehette át, 
amely azoknak adományozható, akik a magyar 
nemzeti kultúra, művészi alkotómunka (szín-
ház-, zene-, tánc-, artista-, mozgókép-, képző-, 
fotó-, iparművészet) területén huzamosabb ideig 
kiemelkedő művészeti értékeket hoztak létre, és 
már rendelkeznek a kultúráért felelős minisz-
ter által adományozott művészeti díjjal. A híres 
színművészt többek között a Karinthy Színház 
Janika című darabjában tekinthetjük meg.

Szintén díjat kapott 
Oberfrank Pál, akit 
ugyancsak a Karinthy 
Színház színpadán, 
a Büszkeség és Bal-
ítélet című darabban 
köszönthet a közön-
ség. A színművész 
nemzeti ünnepünk 
alkalmából Jászai 
Mari-díjat vehetett 
át, amely kiemelkedő 
színművészeti, színé-
szi, rendezői, díszlet- 
és jelmeztervezői, 
látvány- és világítás-
tervezői, dramatur-
giai, színháztudomá-
nyi, színházelméleti 
és színházi kritikusi 
tevékenység elisme-
résére adományozha-
tó.

Kudász Gábor Arion 1978-ban szüle-
tett. Munkái a dokumentarista fotó és 
a megrendezett jelenetek megörökí-
tése között ingadoznak. Számos ha-
zai és nemzetközi díjat nyert. Hosz-
szú távú projektjeiben elsősorban a 
városiasodás és a környezetvédelem 
foglalkoztatja, az utóbbi időben az 
emlékezet működése, az intimpil-
lanatok megörökíthetősége érdekli. 
Kudász Gábor Arion fotóművészt 
Balogh Rudolf-díjjal jutalmazták, 
amely kiemelkedő fotóművészeti, 
fotóriporteri, illetve fotószakírói te-
vékenység elismerésére adományoz-
ható.

DÍJAZOTTAINK
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„Március 30-ig szeretettel várjuk  
az Allee Bevásárlóközpont melletti 
Kőrösy sétányon megrendezésre 
kerülő HÚSVÉTI VÁSÁRRA! 
Kézműves termékek, ajándéktárgyak 
és húsvéti fi nomságok várják a 
vásárra érkező látogatókat.

Szervező: BUDA-HOLD Kft. 
és az Allee Center Kft.”

Minőséget olcsóbban!

Postacímünk:
1106 Budapest, Keresztúri út 8/A.
Tel.: 264-4555, fax: 264-4551 
mobil: 06-70-364-7433  
E-mail: terjesztes@dunakiado.hu

Magyar királyok  
és uralkodók
27 részes könyvsorozat

Benedek Elek 
Összes Meséje
30 részes könyvsorozat

ÍZŐRZŐK
30 részes szakácskönyvsorozat

www.dunakiado.hu

Aktuális sorozatainkat keresse az 
újságárusoknál és a Postán!
Rendelje meg közvetlenül  

a kiadótól, így akár 5 kötetet 
ingyen kAP a sorozatból.

Legyen tAgjA  
ön is!
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Kossuth-díjat kapott  
Karinthy Márton 

Áder János köztársasági elnök az Országház Kupolacsarnokában adta át az idei Kossuth- és Széche-
nyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseit. Kossuth-díjat kapott többek közt Karinthy 
Márton rendező, a Karinthy Színház alapító igazgatója, aki Karinthy Frigyes unokájaként egyedül kép-
viseli a család irodalmi hagyományait. Már a ‘80-as években színházat csinált Hököm Színpad néven, 
amely a régóta vágyott színházi struktúraváltás első hírnöke lett. Ma ő tartja fent Buda egyetlen rentá-
bilis magánszínházát, de Ördöggörcs című könyvével is nagy sikert aratott.

•	 Milyen	érzésekkel	fogadta	Kossuth-díja	hírét?
Némi ambivalenciával fogadtam a hírt. Egyrészt határ-

talan örömöt éreztem, a visszaigazolás örömét, másrészt 
azt gondoltam, éppen itt volt az ideje, mert idestova 32 
éve működik Buda első számú színháza. Nagyon jó érzés 
az is, hogy 10 éve minden évben a kerület terjesztett fel 
a díjra, ami most úgy látszik, beért. A legnagyobb hála 
ebben az ügyben a közönséget illeti, amely akkor is ki-
tartott mellettünk, amikor bizony semmink sem volt, és 
csakis ez tartott el minket. De természetesen a színésze-
im is ugyanilyen kitartóak voltak a nehéz időkben.

•	 Mit	érez	munkája	legnagyobb	eredményének?
Azt, hogy létezünk. Ehhez ugyanis többszörös tabukat 

kellett megdöntenünk. Először is azt, hogy a háború után 
nem él meg magánszínház az országban, később pedig 
azt, hogy Budán nem él meg semmilyen színház. Való 
igaz, hogy mióta magyar színjátszás folyik Budapesten, 
mindig Pest volt a kultúrközpont, Budára, a Tabánba, a 
Vízivárosba inkább kirándulni, lakni jöttek az emberek. 
Én viszont ragaszkodtam a helyhez, mivel már a szoci-
alizmusban is itt kezdtünk el színházat csinálni a Hala-
dás mozi helyén. Mára mindkét tabut felszámoltuk, és 

pestről járnak át, hogy lássák a Karinthy Színházat. Ez 
igazán jó érzés.

•	 Tényleg,	miért	 tudott	fennmaradni	és	si-
keressé	válni	a	színház?	Van	recept?

A közönséggel és a színészekkel való szo-
ros kapcsolat kialakítása alapvető fontossá-
gú, és persze nem volt mindegy az sem, mit 
játszunk. De kellett hozzá a bulldog kitar-
tásom is, ami mindennap rávett arra, hogy 
előrevigyem a színházat. Aznap, mikor meg-
kaptam a telefont, elgondolkodtam, vajon 
hány évtizedig ébredtem fel úgy, hogy ma is 
be kell menni a színházba, és műsort kell csinálni. Ebben 
a Kossuth-díjban azért benne van az irodalmi elismerés 
is, hiszen rendezők ritkán szoktak irodalmi életművet 
hagyni. A 10 éve megjelent Ördöggörcs című családre-
gényem olyan siker volt, amit szerintem író csak egyszer 
élhet meg az életben, és ma már svédül is olvasható. Egy 
éve pedig nagypapa is vagyok, így mondhatjuk, hogy 
hosszú ideje ez a legszebb esztendőm.

                                                                              (T. D.)

Zombori Ottó, a MANT elnökségi tagja a nemzeti ünnep 
alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári 
tagozat) kitüntetést vehette át. Zombori Ottó csillagász, a 
TIT Uránia Csillagvizsgáló nyugalmazott igazgatója több 
évtizedes pedagógusi és ismeretterjesztő munkájáért része-
sült a magas állami elismerésben, amelyet a köztársasági 
elnök megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere adott át.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti 
ünnepünk alkalmából, a köztársasági elnök megbízásából 
március 14-én, csütörtökön, adta át a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, vala-
mint a Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszt állami 
kitüntetéseket. Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári 
tagozat) címet kapott mások mellett az Őrmezőn élő Pósa 
Zoltán Csaba József Attila-díjas író, költő, irodalomtörté-
nész is. 

Homolay Károly, a Budapest, XI. kerületi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola igazgatója részére Magyar Arany Érdem-
kereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozott Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Az igazgató 
több évtizedes pedagógiai munkája során mindig kiemelt 
figyelmet szentelt a tradicionális értékrend kialakítására és 
a hagyományok ápolására.
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Olvassa be 
telefonjával a 
QR-kódot, és 
nézze meg a 
galériánkat!
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Effesus-program
Egy panel- vagy egy hagyományos téglaházat vi-
szonylag könnyű szigetelni, de egy műemlék jellegű, 
történelmi épületet jóval nehezebb, mert az új hőszi-
getelő réteg felhordásával nehéz fenntartani az eredeti 
építészeti minőséget úgy, hogy az ingatlan ugyanakkor 
energiahatékonnyá is váljon. Ez nemcsak Újbudán, de 
Európa valamennyi városában probléma. Ezért a tör-
ténelmi városmagok energiahatékonyságának javítása 
érdekében létrehozták az Effesus-programot, amely 
egy európai uniós kutatási és fejlesztési projekt, és a 
műemléki épületek energetikai felújításának lehetősé-
geit tárja fel. 

Az Effesus-programban 17 országból 24 cég vesz 
részt. A kutatócsoport első munkagyűlése Brüsszel-

ben volt, a másodikat kerületünkben tartották március 
7-én. Ezen Hoffmann Tamás polgármester nevében Ta-
kács Viktor, Újbuda főépítésze köszöntötte a szakem-
bereket.

Magyarországot, pontosabban Kelet-Közép-Európát 
az újbudai székhelyű Horber Beruházási, Tanácsadó 
és Tervező Mérnökiroda Kft. képviseli. Horváth Zsolt 
ügyvezető elmondta: – A projekt végére egy olyan 
energiahatékonysági számítógépes program készül, 
amely ha megadjuk egy ház paramétereit, elvégzi a 
számításokat, és kiderül, miként kell felújítani az adott 
épületet úgy, hogy csökkenjen az energiafelhasználása 
és az arculata is megmaradjon. 

(K. E.)

Tabuk nélkül
Felvilágosítás orvosi keretek között – női nőgyógyász tart 
tinédzserambulanciát a Fehérvári úti rendelőintézetben.

A köztudatban az a nézet él, hogy a nők 
gyengédebbek és kedvesebbek a férfiak-
nál. Erre persze sok ellenpélda is van, 
viszont szerepkörénél fogva a nő az, aki 
gondoskodik a családi békéről és meleg-
séget visz a hétköznapokba. Valószínű-
síthetően emiatt fordul sok tini és felnőtt 
nő is a női nőgyógyászok felé. Dr. Jeney 
Krisztina nemrég kezdett el praktizálni a 
Gyógyír Kft. Fehérvári úti rendelőinté-
zetében. Viszonylag későn döntött úgy, 
hogy ezt a szakmát választja élete hiva-
tásául.

– Már kamasz volt a fiam, mikor elhatá-
roztam, nőgyógyász leszek. Korábban 
nem is kacérkodtam az ötlettel, mert a 
szüleim révén tudtam, milyen az egész-
ségügyben dolgozni, és nem vágytam rá. 

Aztán rájöttem, milyen nagy szükség van olyan nőgyógyászokra, 
akik megértik a másik embert, akikhez tényleg bizalommal fordul-
hatnak a páciensek, és úgy döntöttem, jelentkezem az orvosira – 
meséli az doktornő, aki szerint a tiniambulancián különösen fontos 
az empátia, hiszen a tizenévesek biológiai ismeretei rendkívül hi-
ányosak, és csak tetézi a gondot, hogy általában nem a szüleikhez, 
hanem a barátaikhoz fordulnak tanácsért. Felvilágosítás hiányában 
sajnos sok fiatal meggondolatlanul váltogatja alkalmi partnereit, 
éretlenségéből adódóan eszébe sem jut, hogy komoly baja is szár-
mazhat ebből. 

A szexuális élet kérdéseiről a legtöbb családban nem, vagy nem 
megfelelő módon beszélnek, ezért a szülők sokszor nem is tudnak 
tinédzserkorú gyermekük szexuális kapcsolatáról, a partnert pedig 
egyáltalán nem is ismerik. – Évről évre egyre korábban kezdenek el 
nemi életet élni a fiatalok. Nem ritka, hogy 12 éves lányokról derül 
ki, voltak már fiúval. A szülőknek mindenképpen azt javaslom, leg-
később 14–15 éves korukban hozzák el a lányokat vizsgálatra, mert 
így a szexuális felvilágosításról is tudunk velük beszélni. Egyéb-
ként érdekes, hogy akik a gyerekrendelőbe jönnek, 80 százalék-
ban szülői felügyelettel érkeznek. A kislány viszont dönthet arról, 
szeretné-e, ha a beszélgetés vagy vizsgálat alatt az apukája vagy az 
anyukája is a rendelőben tartózkodna – mondja a doktornő. 

Gyermek-nőgyógyászati kezelésre csütörtökönként 8–16 óra kö-
zött, péntekenként pedig páros héten 14–20, páratlan héten 8–14 
óra között várják az érdeklődőket.

Ingyenes legendavadászatra 
hívott a Duna!
A Víz Világnapján, március 22-én ingyenes kalandjátékkal és örömzenével 
indult útjára az idei Hív a Duna! programsorozat a budapesti Szent Gellért 
téren. A civil kezdeményezés ezúttal is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 
családi, kulturális és sporteseményekkel visszacsábítsa az embereket a 
Duna-part városi szakaszaira.    

Folyóparti kalandjáték várta az érdeklődőket a Víz Világnapján, március 22-én, pén-
teken 17 és 18 óra között a Gellért téri kútnál. A programsorozat idei első rendezvé-
nyén a résztvevők különböző feladatokat oldhattak meg, amelyeket a krimiestek.hu 
csapata állított össze. A környéken összegyűjtött válaszok egy legendához vezettek, 
amelyben egy múlt századi gróf, a Duna és néhány hidroplán is szerepelt. A Buda-
pest és a Duna-part titkos életét bemutató kincskereső kalandjáték után a Lánchíd 
pesti hídfőjének északi oldalán folytatódott az ingyenes program, ahol feltűnt a ze-
nélő bringa, de vízparti örömzenélést is tartottak az Ethnosound muzsikusai. 

A tavasztól őszig tartó Danube Flow – Hív a Duna! projekt célja, hogy népszerűsít-
se a Dunát, és élményekkel csábítsa vissza az embereket a folyó városi szakaszaira. 
A civilek ebben az évben is számos ingyenes programmal készülnek: áprilisban a 
budapesti Duna-partot mutatják be egy városi sétán, valamint a Római-partra szer-
veznek családi eseményeket, májusban pedig street fotó hétvége és interaktív, tudo-
mányos ismeretterjesztő gyereknap várja az érdeklődőket. A kulturális, sport- és sza-
badidős programok között tánc, kórusének és inverzgraffiti is szerepel. A részleteket 
a www.hivaduna.hu honlapon találják meg az érdeklődők.

(K.A.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VÍZ VILÁGNAPJA

Nyerj osztályoddal dunai hajókirándulást!

Kedves Diákok!
Újbuda Önkormányzata március 22., a Víz Világnapja alkalmából rajz-, képregény- és 
fotópályázatot hirdet a kerületi általános és középiskolák körében, három kategóriában:

1. kategória: rajzpályázat felső tagozatos általános iskolásoknak,

2. kategória: képregénypályázat középiskolásoknak,

3. kategória: fotópályázat mindkét korcsoportnak.
A pályázat témája: készítsetek olyan alkotásokat, melyek felhívják a fi gyelmet arra, a víz pótolha-

tatlan és sérülékeny lételem, melynek megóvása közös érdekünk és egyben felelősségünk is. Az 
elbírálás során elsőrendű szempont, hogy mi a pályázó mondanivalója, mennyire a hétköznapi 
életből merítette a témát, illetve mennyire kreatívan kapcsolódik alkotása a Víz Világnapjához. A 
pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el.

A pályázat nyereménye: A pályázat eredményéről levélben értesítjük a nyertes pályamunkát be-
küldők diákok iskoláját. A sikeres műveket, illetve alkotóikat és osztályukat dunai hajókirándulással 
díjazzuk, és megjelenési lehetőséget biztosítunk számukra az Újbudai Önkormányzat épületében, 
egy ebből a célból létrehozott kiállításon.

A pályázat benyújtása:

Maximális képméret, rajzok esetében: A3, fényképeknél: 3 MB

Beküldési cím, további információ: Cserháti László

Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. 1. emelet 104-es ajtó)

cserhati.laszlo@ujbuda.hu 

A pályázati jeligét kérjük feltüntetni: „Víz! Nem szükséges vagy az életben: 
maga az élet vagy.”

A minden beérkező rajz és kép csomagolásán a következő adatok szere-
peljenek: alkotó neve, iskolája, életkora; az e-mailben küldött alkotások 
mellé csatolmányként kérjük ezeket az adatokat mellékelni. A beérke-
zett pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni, illetve felhívjuk 
a pályázók fi gyelmét, hogy az alkotásokat Újbuda Önkormányzata a 
későbbiekben felhasználhatja kommunikációs tevékenysége során.

dr. Ho� mann Tamás sk.
Újbuda polgármestere

Beküldési határidő:

2013. április 26.

11.00 óra

Szónok verseny Újbudán
A kerület második szónok-
versenyét rendezte meg a 
felső tagozatos általános 
és középiskolások számá-
ra az Újbudai Pedagógiai 
Intézet. A vetélkedő célja, 
hogy a diákok már fiatalon 
megtanulják helyes nyelvi 
és retorikai eszközökkel 
kifejezni magukat, de a 
szónoklat tudománya ab-
ban is segít, hogy a tanu-
lók később sem legyenek 
majd zavarban nyilvános 
szereplések alkalmával. A 
megmérettetésen legjobban 
szereplő hat diák továbbju-
tott az országos Kossuth-
szónokversenyre.

Takács Viktor

MOZAIK

GELLÉRTHEGY
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Ne hagyja, hogy az érszűkület 

megváltoztassa életét

Figyeljen az intő jelekre! Ne hagyja, hogy a betegség 

határozza meg az életét!

Jelentkezzen be most! 
Az akció keretén belül 
mindazoknak, akik elkezdik 
a kezelést az e
havi kezelendő csoporttal 
Budapest XI. kerület, 
Edömér utcában található 
rendelőben,
20.000 Forint kedvezményt 
biztosítunk a kúra árából. 
Az akció keretén belül a
vizsgálat 3000 Forint. 
További felvilágosítás: 
www.medhungary.com, 
06-72/551-714, 06-
20/920-4447, 06-30/595-
4344, 06-70/290-3216

• Zsibbad a lába?
• Görcsöl a lábszára terheléskor vagy 

nyugalmi állapotban?
• Kevesebbet tud menni?
• Érzéketlenek a lábujjai?
• Hidegek, fáznak a végtagjai?
• Szédül?
• Gyakran fáj a feje?
• Zúg a füle?
• Memóriazavara van?
Ha ezek a panaszok jelentkeztek, elő-
fordulhat, hogy érszűkülete van. A korai 
stádiumban felfedezett betegség keze-
lésével elkerülhető a tragédia, az üszkö-
södés, mely az amputációhoz vezethet! 
A forradalmi találmánnyal, a Nashwan-
Parasound készülékkel mindössze 20 ke-
zelésre van szükség, hogy az infra-, ultra 
és hallható hang segítségével rugalma-

sabbá váljon az ér 
fala, illetve a be-
szűkült, elzáródott 
érszakasz környékén 
mellékerek képződjenek. Fon-
tos odafi gyelni az intő jelekre, de ajánlott 
azok számára is a fájdalommentes vizsgá-
lat és kezelés, akik életében az alábbiak 
szerepet játszanak:
• magas vérnyomás
• magas koleszterinszint
• cukorbetegség
• dohányzás
• mozgásszegény életmód
• állandó stressz
• túlsúly

A fájdalommentes vizsgálatot és kezelést 
az ország számos városában alkalmazzák.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére a Farkasréti Általános Iskolában szervezett ünnepségen március 14-én adták át a Pro Communitate Újbuda, a Pro Urbe 
Újbuda kitüntetéseket, valamint az Újbuda Kiváló Sportolója és Újbuda Kiváló Edzője elismerő címeket. 

Kerületi kitüntetések a nemzeti ünnepen

Csóti Márta, a Domo-
kos Pál Péter Általános 
Iskola volt igazgatója, a 
kerületben eltöltött több 
évtizedes példamutató 
pedagógusi pályája el-
ismeréseként, és a kö-
zösség érdekében tett 
kimagasló és odaadó 
munkájáért.

Posztumusz Árva Zoltánné tanító, a kerületben eltöltött több évtizedes példamutató pedagó-
gusi pályája elismeréseként.

Majzik Endre József-
né, a kerület szellemi 
és kulturális értékeinek 
gyarapításáért, ápolásá-
ért, áldozatos és kitartó, 
türelmes munkájáért.

Horváth László, a Fonó 
Budai Zeneház ügy-
vezető igazgatója, a 
magyar folklórkincs 
megőrzéséért és nép-
szerűsítéséért végzett 
értékes és eredményes 
munkájáért, mellyel 
hozzájárult Újbuda kul-
turális életének gazdagí-
tásához.

Kovács Levente István 
utánpótlás-sportolónak 
a 2012-es hazai és nem-
zetközi versenyeken 
elért kiemelkedő sport-
teljesítményei elismeré-
seként.

Terényi Antal szám-
szeríjásznak a 2012-es 
számszeríjász-világbaj-
nokságon nyújtott ki-
emelkedő sportteljesít-
ménye elismeréseként.

„Pro Urbe Újbuda” díj adományozható a kerület érdekében, annak fejlődéséért, a kerületi pol-
gárok életkörülményeinek javításáért, életének, vagyonának védelméért, a városrész szellemi és 
anyagi javainak gyarapításáért végzett kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbe-
csülést kiváltó tevékenységért.
A Pro Urbe Újbuda díj kitüntetettje:

„Újbuda Kiváló Sportolója” elismerő cím adományozható olyan, a XI. kerületben lakó vagy 
kerületi sportegyesületben versenyző sportolóknak, akik hazai és nemzetközi sportversenyeken 
kiemelkedő helyezést értek el.
Az Újbuda Kiváló Sportolója elismerő cím kitüntetettjei:

„Újbuda Kiváló Edzője” elismerő cím adományozható olyan, a XI. kerületben lakó vagy kerületi 
egyesületben tevékenykedő edzőknek, illetve sportszakembereknek, akik utánpótlás-nevelésben, 
a sportolók versenyekre történő felkészítésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek.
Az Újbuda Kiváló Edzője elismerő cím kitüntetettjei:

Kolossa István vízilab-
daedzőnek az úszósport 
népszerűsítésében, a 
dél-budai úszósportélet 
megszervezésében és 
irányításában, az után-
pótlás-nevelésben és a 
sportolók versenyekre 
történő felkészítésében 
nyújtott kiemelkedő, 
magas színvonalú mun-
kájának elismeréseként, 
mellyel megalapozta 
úszóbajnokaink olimpi-
ai, Európa- és világbaj-
noki eredményeit.

Nánai Ferenc karateedző 
részére az általa fel-
készített versenyzők 
eredményeihez nyúj-
tott kiemelkedő, magas 
színvonalú munkájának 
elismeréseként, mely 
megalapozta tanítványai 
olimpiai, Európa- és vi-
lágbajnoki, valamint ki-
magasló 2012-es ered-
ményeit.

„Pro Communitate Újbuda” díj adományozható a városrész polgárai, azok közössége életkörül-
ményeinek javítása, a kerület szellemi és anyagi javainak gyarapítása érdekében kifejtett kima-
gasló társadalmi tevékenységért.
A Pro Communitate Újbuda díj kitüntetettjei:

KERÜLETI KITÜNTETÉSEK
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dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bél-
rendszeri panaszokkal küszködő 
pácienseket! Nyelőcső-gyomor-

hasnyálmirigy-epe-máj-bélrendszeri 
problémákkal forduljon 

hozzánk bizalommal!
Gyomorégés? Re� ux? Pu� adás? 

Székrekedés? Hasmenés? Fájdalom-
mentes endoszkópos vizsgálatok, 

vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 
06-20-5155134

Gasztroenterológiai 
magánrendelés a XI. 

kerületben!

Fittness + wellness                  2850 Ft/fő

tel.:  06 1 505 3600 • www.hotelrubin.CoM

hétvégi  

büFéebéd

+ wellness                  

3450 Ft/Fő

gyermeknek  

csak 2190 Ft/fő 

hétvégi  

büFéeb
éd                  

1950 Ft/Fő

gyermeknek  

1190 Ft/fő

squash  
grátisz szauna világgal: 
megújult sókamra • új infraszauna

squash + 
wellness
4250 Ft/2Fő    

Étkezési jegyeket 
elfogadunk!

1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

Pozsonyi kiflik, beiglik, pogácsák, édes és sós tea-
sütemények ünnepekre, esküvőkre, üzleti, családi 
rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
H-Sze és V: 10:00-22:00, Cs-Szo: 10:00-23:00 a 
(06 1) 481 3003 telefonszámon és a 
w w w. t r o f e a o n l i n e . c o m - o n .
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I., 
VIII., X., XII., XIX., XX., és XXII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

www.trofeagrill.com

2013. április 6-7. (Szo-V)    Lurdy-Ház
Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.   •   Nyitva: 10.00-19.00
Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, ill. ezekből készült dísztárgyak 
és ékszerek kiállítása és vására.
Játszóház • Kisállat és kígyósimogató • Ezoterikus szolgáltatások 
(aurafotó, íriszdiagnosztika, sorselemzés, stb.) • 
Új!: ” Egészség-sziget”, szakmai előadások
Belépőjegy: felnőtt: 400Ft, gyerek (18 éves korig) 200Ft
A belépőjegy ellenértéke a helyszínen kupon 
formájában levásárolható!

LURDY-HÁZI ÁSVÁNY- 
ÉS ÉKSZERBÖRZE

+36-70-340-7471  •  www.asvanyborze.com

8.titled-1   1 2012.05.03.   14:33:47

Házi kürtőskalács
Egy jól elkészített házi rusztikus kürtőskaláccsal bárkit le lehet 
venni a lábáról, hiszen az egyik legkedveltebb desszert a magyar 
gasztronómiában. Egyetlen hátránya, hogy munkaigényes, épp 
ezért kerül irreálisan sokba a vásárokon, strandokon vagy fesz-
tiválokon, pedig otthon is elkészíthető egy kis házi praktikával.

Az alábbi recept a grillezéshez passzított, de a gáztűzhelyen is 
elkészíthető egy lukacsos 
főzőplatnival a gázrózsa 
felett kis lángon. Ami még 
kérdéses, mire tekerjük fel 
a kalácsot. Ez is megoldható 
egy kis házi praktikával, ha 
nincs kéznél kürtőskalács 
henger. Egy fóliával betekert 
borosüveg, vagy egy alufóli-
ás papírhenger (természete-
sen sütőfóliával körbeteker-
ve) épp úgy megteszi, mint 
egy törött lapátnyél. Ha va-
laki attól tart, hogy az üveg 
szétrepedne, érdemes vízzel 
feltölteni a palackot, ám azt 
nehéz forgatni a platni vagy 
a faszén parázs felett. Ha 
viszont csak a tészta kapja 
a hőt, nem kell tartani a bal-
esettől.

A tészta: A lisztet átszitál-
juk és elkeverjük egy evő-

kanál kristálycukorral, a csipet sóval és a reszelt citromhéjjal. A 
tejet felmelegítjük egy evőkanál étolajjal vagy olvasztott vajjal, 
és felfuttatjuk benne az élesztőt. Közben a liszthez adjuk a tojás 
sárgáját, majd az élesztős tejet, elkeverjük és dagasztjuk. Minél 
hosszabb a dagasztás, annál biztosabb, hogy foszlós lesz a kalács. 
A tésztát lisztezett asztalra borítjuk, és gyúrjuk, amíg matt nem 
lesz a felülete. Ezt követően egy órára állni hagyjuk, kelesztjük.

Közben előkészítünk egy lapos 
tányért, amelyet érdemes a ka-
lácssütő hengerünkhöz mérni, 
mert a feltekert tésztát a tányérba 
szórt cukorban kell megforgat-
nunk – kétszer is. Első körben 
a natúr kristálycukrot öntjük a 
tányérba (jó tanács, nem kell 
méricskélni a cukrot, ha két tá-
nyért használunk, az egyikben a 
natúrcukor, a másikban pedig az 
ízesített van, mert az első a sütés 
előtt, a másik pedig utána kell majd).

A kétszeresére kelt tésztát átgyúrjuk, majd mutatóujj-vastagsá-
gú „hurkákat” sodrunk belőle. Minél hosszabb, annál jobb, ám 
ez hely függvénye is. A sütőhenger felületét megolajozzuk vagy 
megvajazzuk a maradék zsiradékkal, a hurkákat pedig egyenlete-
sen, spirálisan feltekerjük rá (az első kissé nehézkes lesz, ha jól 
megolajoztuk a felületet; nem kell finomkodni, érdemes jó erősen 
odaragasztani a tészta elejét a henger felületéhez). Egy hurka biz-
tosan nem fedi az egész felületet, tehát jöhet a következő, amit 
az előző spirál végéhez tapasztunk. Ezzel egyenletesen hézag 
nélkül befedjük a henger felületét, majd a tészta tetejét lekenjük 
az olajjal vagy a vajjal, hogy hozzáragadjon a cukor. A tésztás 
hengert megforgatjuk a natúrcukros tányérban, és indulhat a sü-
tés. Egyenletes forró felület felett, folyamatosan forgatva sütjük a 
kalácsot. A hő kérdése a legfontosabb. Nem szabad lángoló vagy 
elviselhetetlenül forró felület felett sütni, mert akkor a kalácson 
lévő cukor gyorsan karamellizálódik, és a hő nem járja át megfe-
lelően a tésztát.

Mikor forgatás közben a kalács felülete rézbarnává válik, érde-
mes mérsékelni a hőhatást, például magasabbra emelni a kalácsot 
a hőforrástól. Akkor készül el, amikor a teteje grillázsbarnává 
válik. Ekkor kell a fahéjjal vagy kakaóporral kevert cukorba for-
gatni a kalácsot, majd egy hirtelen mozdulattal leverni a kürtő 
formát a hengerről.

Hozzávalók 4 személyre:
• 25 dkg finomliszt
• 1,5 dl tej
• 7 g élesztő
• 1 tojás sárgája
• 4 evőkanál étolaj vagy 

olvasztott vaj
• 25–30 dkg kristálycukor
• fél citrom vagy lime 

héja
• csipet só, kiskanál fahéj 

vagy kakaópor

Ropogós fiorentina steak
Minden grillezés alapja az egyszerű 
füstös íz kombinációja a friss fűsze-
rek zamatával. Ezt kínálja az olasz 
klasszikus, a fiorentina módra ké-
szített hátszín-bélszín kombó. Nem 
kell megijedni, ha nem kapunk a 
hentesnél olyan húst amelyre erede-
tileg szükség van. A szépen erezett 
marha hátszín, rostélyos is pontosan 
megfelel a célnak, ami alapja lehet 
egy kiváló vasárnapi ebédnek vagy 
délutáni kerti partinak. Alább grillre-
cept található, de a húst el lehet ké-
szíteni otthon serpenyőben is.

A fiorentina steak alapja a jó minő-
ségű marhahús, amelynek érleltnek 
kell lennie (több napig felkasztva 
hűvös száraz helyen tartott). Otthon 
is elvégezhető az érlelés, de érde-
mesebb a hentestől beszerezni. Az 
újbudai csarnokban és a Vásárcsar-
nokban is találni érlelt marhahúst. 
Az olasz recept szerint olyanra van 
szükség, amelyen a hátszín és a bélszín egyben van a csonttal. Ha 
lehet, hüvelykujj-vastagágú szeleteket vágassunk belőle.

A friss húst az öklünkkel kinyomkodjuk, fellazítjuk a rostokat, 
ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, majd enyhén bedörzsöljük 
olívaolajjal. A grill alatt elkapargatjuk a parazsat, hogy a húsról 
lecsöpögő zaft és olaj nem kapjon lángra, ne égesse meg azt. A 

rácsra dobjuk a szeletekett, mindkét ol-
dalukat 3-3 percig sütjük, ha a hüvelyk-
ujjunknál vastagabb a steak, szánjuk 
több időt a sütésre, közben pedig egy 
olívaolajba mártott rozmaringággal ke-
negessük a szeleteket (az sem baj, ha az 
olajba beletörünk egy gerezd fokhagy-
mát). Mikor mindkét oldala színt kapott, 
5 percre félretesszük.

Előkészítjük a pancsettát, amihez a 
szuper- és hipermarketben is hozzá le-
het jutni. Ha nincs, kérjünk a hentestől 
sertés hasa alja szalonnát, amit a lehe-
tő legvékonyabbra vágjunk, vágassunk. 
Dobjuk a pancsettát a grillrácsra, kenjük 

meg az olajos rozmaringággal, 
sózzuk, borsozzuk, majd süs-
sük aranybarnára. A szalonna 

mellett pirítsuk meg a félbevágott pékárut, majd a pirítóst kenjük 
meg jófajta mustárral, és tegyük bele a pancsettát (ez lesz a kö-
ret.)

Kaparjuk vissza a parazsat, koncentráljuk a hőt, ha lehet minél 
forróbb legyen, majd tegyük vissza a grillrácsra a steaket és pi-
rítsuk aranybarnára, miközben kenegetjük a rozmaringággal. Ha 
mindent jól csináltunk, a steak kívül ropogós, belül omlós, eny-
hén rózsaszín, de nem véres lesz. Végül a pancsettás-mustáros 
meleg szendviccsel tálaljuk. Elbírja a zöldséget, a salátát és a jég 
hideg sört vagy a könnyű rozé bort is.

Az igazi ínyencek adhatnak hozzá ajolit is, ami nem más, mint 
mozsárban péppé tört friss fokhagyma olivaolajjal keverve. Ez a 
krémes emulzió a sáfrányt épp annyira szereti, mint a zöld fűsze-
reket (snidling, medvehagyma, rozmaring, kakukkfű stb.). Egyet-
len fontos dolog az ajolival kapcsolatban: mivel rendkívül erős 
ízű, a húst csak nagyon halványan érdemes vele megkenni, mert 
így kiemeli a zamatokat, ellenkező esetben azonban a húson a 
fokhagyma íz dominál.

Hozzávalók 4 személyre:
• 2 szelet, 1 cm vastag érlelt 

hátszín-bélszín rostélyos 
(egyenként 1,5 tenyér 
nagyságú)

• 4 szelet pancsetta, vagy 
sertés hasa alja szalonna

• 1 dl olívaolaj
• 1 friss rozmaringág
• 4 ciabatta vagy kovászos 

zsemle
• 1 gerezd fokhagyma
• só, bors

RECEPT

Ünnepi sonkaleves répával 
A sonkát egy napig hideg vízbe áztatjuk, másnap két liter vízben tesszük fel a 
gázra. Kis lángon puhára főzzük. Eközben megtisztítjuk és felaprítjuk a zöld-
ségeket. 

Ha a sonka megfőtt, kivesszük a vízből és feldaraboljuk. A zöldségeket, a son-
kát és az apróra vágott hagymát beletesszük a sonkalébe főni. Közben a lisztet 
simára keverjük a borral, tejföllel és tejszínnel, majd ezzel habarjuk be a son-
kalevet, természetesen csak akkor, amikor már megpuhultak a zöldségek is. Jó 
étvágyat!

Hozzávalók: 
• 50 dkg répa és 

vegyes zöldség  
• 40 dkg nyers sonka 

(füstölt, lehet csü-
lök) 

• 1 csomag petrezse-
lyem 

• 1 hagyma 

• 1 dl tejföl
• 1 dl tejszín 
• 1 dl száraz vörös-

bor
• 1 evőkanál reszelt 

torma 
• pici liszt 

Ajolihoz:
• 5–6 gerezd fokhagyma
• 0,5–1 dl olíva olaj
• fűszerek
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A gasztronómia közérdekké vált
A 8–10 éve indult gasztroforradalom eredménye, hogy két bu-
dapesti étterem is megkapta a legnagyobb kitüntetésnek számí-
tó Michelin-csillagot: az Onyx és a Costes étterem. Ám a hazai 
éttermi gasztronómiai reform tavaly mély lélegzetett vett, és az 
eddigi milliárdos nagyságrendű befektetések után némi hasznot 
kívánt elérni. Ennek okán most nem kapott új étterem csillagot, 
a két magasan kalibrált hely azonban megtartotta azokat, ami 
ugyancsak szép eredménynek számít.

A most megjelent francia hátterű, európai kiadású Michelin 
Main Cities of Europe című kiadványból kiderült, hogy Ke-
let-Európa újabb országa került fel a gasztrotérképre, mégpe-
dig nem más, mint Lengyelország. A Main Cities of Europe 
32. kiadása 2154 éttermet és 1574 hotelt minősített. Az idei 
gasztrokalauzban 9 új kétcsillagos és 50 új egycsillagos étte-
rem található. Ezzel összesen 412 vendéglátó-ipari egység ren-
delkezik legalább egy Michelin-csillaggal – köztük 15 három, 
80 két csillaggal –, ami közel tizedével több a 2012-esnél. A jó 
ételeket elérhető áron kínáló Bib Gourmand-étteremekből 265-
öt sorol fel a kiadvány, ebből 54 számít újoncnak.

Ami Magyarországot illeti, nemcsak új Michelin-csillagos, de 
új Bib Gourmand-hely sincs a 2013-as listán, viszont a Csalo-
gány 26, a Bock Bisztró, az Arcade Bistro és a Vár: a Speiz is 
megőrizte ezt a besorolását. (A Michelin tesztelői hazánkban 
csak budapesti éttermekben kóstoltak, de más országok eseté-
ben sem ritka, hogy kizárólag a fővárosra koncentrálnak.) 

Az újoncok között a kelet-közép-európai régióból csupán egy 
étterem szerepel, mégpedig az egy csillagot kiérdemelt varsói 
Atelier Amaro.

Bár a magyar éttermi fejlődés megtorpanni látszik, a fogyasztói 
érdeklődés nem. Minden eddiginél nagyobb sikere van a torkos 
csütörtöknek és a nemrég véget ért éttermi hétnek, ami azt mu-
tatja, az itthoni közönség is igényli a magas gasztronómiát, és a 
húsleves–rántott hús kombináció mellett más alapanyagokat is 
szeretne a tányérján látni mesteri ételkészítési technológiával. 

Az elmúlt év gasztroforradalmi sarokkövét Széll Tamás, az 
Onyx étterem sztárséfje rakta le tavaly a világ legrangosabb 
szakácsversenyének (Bocuse d’Or) elődöntőjében, ahol megle-
hetősen jó helyezéssel jutott be a lyoni döntőbe. A több hóna-
pos felkészülés után egy igazi hungarikum menüt állított össze, 
ami a Rubik-kockára emlékeztetett. Soha nem szerepelt még 
magyar a szakács-világbajnokságnak nevezett versenyen, így 
az elnyert 9. hely kifejezetten jó eredménynek számított a 24-
ből.

A Széll által elhozott eredmény nem csak a magyar kony-
haművészetet öregbíti. A belföldi éttermi piacon kifejezetten 
jó marketinglehetőség, hiszen újra reputációt ad a hazai sza-
kácsoknak. Ennek ellenére a szakértők szerint ma aligha van 
100-nál több olyan étterem, amely képes a magas minőséget 
a fogyasztó elé vinni. A gasztroforradalom következő lépése, 
hogy a piacon működő gyenge éttermeket felzárkózásra kény-
szerítse, ám ehhez az kell, hogy a fogyasztók valóban elvárják a 
minőséget, és ne elégedjenek meg a középszerűséggel, ha már 
több ezer forintot fizetnek egy-egy tál ételért.

(Újbuda)

Befagyott a 
wellnesshotelek 
forgalma
Az időjárás-előrejelzés és a foglalások 
alapján kevés hotel- és panziótulajdo-
nos gondolta volna, hogy az idei első 
hosszú hétvégén az ország számos 
pontján telt ház lesz. Persze nem min-
denki érkezett oda, ahova szeretett 
volna.

A március 15-i hétvégén úgy tűnt, minél na-
gyobb volt a környéken a hóakadály, annál 
több rosszkedvű vendég érkezett a legköze-
lebbi szálláshelyekre. Az egyik keszthelyi ho-
telbe például pénteken hajnalban kopogtatott 
be egy teljesen kimerült és átfázott társaság. 
Nagykanizsán, Székesfehérváron és Bábol-
na környékén csütörtökön este már kiadó 
szobát sem volt egyszerű találni, de rég nem 
volt ekkora forgalmuk a pécsi és a kaposvári 
panzióknak sem. Miközben szinte valameny-
nyi zalakarosi szállodába is sorra érkeztek a 
lemondások, a település határában két külföldi 
turistákat szállító busz akadt el az ítéletidőben 
sokat javítva ezzel két ház kapacitáskihasz-
náltságán is.

A győri hotelek többségének elsősorban az 
hozott a „konyhára”, hogy a járhatatlan utak 
miatt sokan kénytelenek voltak meghosszab-
bítani tartózkodásukat, de akadt az autópályá-
ról még időben „letérő” vendég is. Ráadásul 
a hóakadályok miatt sokan még a szombat éj-
szakát is kénytelenek voltak egy-egy alkalmi 
szálláshelyen tölteni. Nem véletlen, hogy több 
Turinform irodában – például Szombathelyen 
– azon dolgoztak a hétvégén, hogy bajba ju-
tott embereknek megpróbáljanak olcsó szállást 
szerezni. Bár a négycsillagos wellnesshotelek 
eleve nem túl sok jóra számítottak az idei első 
hosszú hétvégén, az ítéletidő beköszöntével 
csak újabb lemondások érkeztek. A sárvári és 
balatoni hotelekbe a vendégek 60–70 száza-
léka nem érkezett meg. Akadt olyan szálloda, 
amelynek – szó szerint – csak néhány vendége 
volt.

(Újbuda)

Alacsony árakkal indul a 
hotelszezon
A piacon minden korábbinál nagyobb, önpusztító árverseny kezdődött, amely a szakemberek szerint újabb csődhul-
lámot indíthat el. Nagy kérdés, hogy hová menjünk nyaralni? Ha igaz, most belföld lesz a trendi, és odafigyeléssel még 
spórolni is lehet a nyaraláson.

A Danubius Hotels Group Zrt. a közelmúltban hozta 
nyilvánosságra, hogy mindkét pécsi szállodája – a Ná-
dor és a Pátria – két éve veszteséges, ezért kénytelenek 
különböző átszervezésekkel csökkenteni a működési 
költségeket. A Pátria idén már csak szezonálisan – hét 
hónapig – üzemel, és ha nem tudják javítani hatékony-
ságát, jövőre bezárják. Ha megfelelő ajánlatot kapnak 
– a folyamatosan csökkenő vendégszám miatt –, a szállodák más 
irányú hasznosítását, sőt, értékesítését is fontolóra veszik.

A hosszú és meglehetősen vendégszegény tél után a szezon egé-
szét illetően is peszszimisták a balatoni és a Velencei-tavi szállás-
adók. Szinte mindenütt a belföldi forgalom stagnálásával, illetve 
mérséklésével számolnak. Az egyik balatonfüredi hotel igazgató-
ja szerint az előfoglalási adatokból arra lehet következtetni, hogy 
még a hosszú hétvégére érkező törzsvendégek is rövidebb időt 
kívánnak idén a szállodában tölteni.

A gyenge forintot kihasználva, most azon dolgoznak, hogy kül-
földről jöjjenek többen. A Balatonnál és másutt sem segíti a turiz-
must, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatok ez 
évben jóval kevesebbet szánnak különböző vendégeket csábító 
rendezvényekre, kulturális programokra. A hírek alapján a tóparti 
településeken idén az erre szánt összegeket mintegy 15–20 száza-
lékkal kurtították meg a helyhatóságok. Mindemellett várhatóan 
az sem lesz túl vonzó, hogy a Balatoni Hajózási (BH) Zrt. a folya-

matosan növekvő költségei miatt közel 8 százalékos 
jegyáremelésre kényszerül.

Sternócky Balázs, a siófoki Hotel Azúr értékesítési 
és marketingigazgatója elmondta, bár a január-február 
nem sikerült rosszul, az idei első hosszú hétvége nem 
döntött rekordokat. Egyelőre abban bíznak, hogy az 
iskolaszünethez kapcsolódó húsvéti ünnepek idején 

javul a helyzet. – Stagnál a konferenciaturizmus és a vidéki szál-
lodák is egyre jobban szenvednek az árversenytől – tette hozzá 
Strenócky.

Nincs hurráhangulat a Velencei-tó partján sem. Behán István, 
a gárdonyi Vital Hotel Nautilus igazgatója szerint az előfogla-
lások alapján keserves évük lesz a vidéki szállásadóknak, közte 
a négycsillagos hoteleknek is. Az ez évi első hosszú hétvégét az 
égiek sem segítették, de a legnagyobb baj, hogy önpusztító ár-
verseny kezdődött a piacon. Egyre több „ház” 30–40, sőt, nem 
ritkán 50 százalékkal olcsóbban kínálja szolgáltatásait. Ráadásul 
a fizetőképesség folyamatos csökkenése miatt, egyre inkább az 
ár a döntő. A közelmúltban több egyeztetést is kezdeményeztek 
annak érdekében, hogy ennek véget vessenek, de a különböző 
finanszírozási hátterű cégekkel nem tudtak egyezségre jutni. 
Behán úgy véli, hotelcsődök sorozata várható az elkövetkezendő 
időszakban.

(Újbuda)

50%

Kis odafigye-
léssel spórolni 
is lehet: akár 
50 százalékkal 
olcsóbban 
foglalhatunk 
szobát, vagy 
bérelhetünk 
házat

50%
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Olvasói novella

Séta Újbudán
A verőfényes tavaszi nap sugarai gyengéden simogatták arco-
mat. Úgy döntöttem, felmegyek a Gellért-hegyre, kiszellőz-
tetem magam a hosszú téli esték után. Megmozgatom lábiz-
maimat, tágítom tüdőmet, felülkerekedve a városra ülő kissé 
szmogos levegő felett. Elindultam a hegy lábától. Megcsodál-
tam a Gellért fürdő elegáns, robosztus homlokzatát. Úgy állt 
ott dekoratív megjelenésével, mint egy jólöltözött öreg hölgy, 
aki mutatja: lám, időskorom ellenére is van tartásom, megjele-
nésem, patinám. Majd’ megborzadok, mert eszembe jut, hogy 
az ‘50-es években le akarták bontani, mondván: „ez az úri Ma-
gyarország egyik csökevényes maradványa”. Hál’ Istennek a 
rombolás valamely úton-módon meghiúsult. 

Felfelé kaptatok a sziklakápolnához, ahol Szent István király 
szobra fogad. Leszállva lováról, ölében egy templom makettje, 
mely a kereszténységet hirdeti. Ott áll esőben és hóban, mintha 
őrködne a város felett. Mellette egy nagy feszület mered az ég 
felé, mely büszkén hirdeti a város keresztény mivoltát. Visz-
szaemlékszem: ezen a helyen prédikált Mindszenty József bí-
boros, Magyarország hercegprímása valamikor az ‘50-es évek 
elején. A hídfőnél álltunk barátaimmal, és tátott szájjal hall-
gattuk az igét. Számomra olyan élmény volt, mintha Krisztus 
mondta volna beszédét az olajfák hegyén. Látomásként hatott 
rám. Nekem ő volt az első ember, aki közvetlenül a II. világ-
háború után többezres tömeg előtt hirdette az emberi szerete-
tet, a megbocsájtást és a békét. Megállok a sziklakápolna előtt, 
melynek bejárata úgy tátong előttem, mintha a hegy szája len-
ne. Odabent oltár, szentképek, szentek szobrai és áhítat, mely 
csendben bejárja a barlang minden zegzugát. A barlangot el-
hagyva tovább ballagok. Egy játszótérre érek. Megtalálom a 
kis padot, ahol ifjú koromban egy bájos kislánnyal számoltuk 

az égen a csillagokat. Emlékszem, tavaszi zsongás 
vett körül bennünket. A májusi szellő orgonaillatot 
hozott felénk. Mi szinte lángoltunk a szerelemtől. A 
holdfényben két fekete szeme szentjános bogárként 
csillogott, fénye visszatükrözte a hold sugarát. Fény-
lő hollófekete haja a vállára omlott. Rózsaillatú lehe-
letétől elbódultam. Összesimulva sokáig hallgattunk. 
Éreztem pici szíve dobogását, mely egyre harsányabban 
lüktetett. Fogai igazgyöngyként villantak elő meggypiros 
ajkai közül. A szerelemtől forgott velünk a világ. Ma már csak 
egy forró májusi esteként ragyogja be emlékeimet. Diákszere-
lem volt, de még most is úgy álltam ott, a mára megkopott kis 
padnál, mint egy szentély előtt, mely titkon őrzi szertelen és 
gondtalan ifjúságom emlékét. 

Továbbindulok a hegy csúcsa felé, lassan kibon-
takozik a város látképe. Felérek a Citadellához, 
a pálmaágat tartó béke angyala alá. Keresem a 
szovjet katonát, de már nem volt a talapzatán. El-
gondolkoztam, miért kellett eltávolítani? Ő nem 
a szovjet hatalmat szimbolizálta, hanem annak 
a több száz ezer katonának állított emléket, akik 
életüket áldozva törölték el a fasizmust, az em-
beriség egyik torzszüleményét! A kilátóhoz érve a 
város méltóságteljesen terül el alattam. A hidak a 
Duna felett, mint emberi karok „kapaszkodtak” Pest 
és Buda partjaihoz. A pesti oldalon, ahol gyermekko-
romban halászbárkák horgonyoztak, és a horgászok a 
parton bográcsban főzték a halászlevet, ma modern üdülőhajók 
sorakoznak. A város templomtornyai gőgösen meredeznek az 
ég felé, a rakpart felett klasszikus homlokzatú házak büszkél-

Copfos kislányból lett igazi díva
Mit tesz egy kétgyermekes dolgozó családanya? Megszervezi, hogy gyermekei időben beérjenek az óvodába, vagy éppen iskolába, játszik velük, rendben 
tartja a háztartást, főz, mos, vasal, bevásárol, és mindezt persze munka mellett. De mi van azokkal az édesanyákkal, akiknek hivatása eltér a szokványostól? 
Mi van akkor, ha az anyuka történetesen a legfelkapottabb női énekesek egyike?

Nincs ember ma Magyarországon, aki ne hallott volna Wolf Katiról. Ő az, akit már akkor ismer-
tünk, amikor még nem tudtuk, hogy ismerjük. Ő énekelte Vuk dalát, amelyet olyan bájosan adott 
elő, hogy egy ország szívébe lopta be magát. Aztán egy-két évtized kihagyás után egy szerény, 
ám annál nagyobb hangi adottságokkal rendelkező édesanya tűnt fel egy tehetségkutató műsor 
színpadán. Wolf Kati neve ismét berobbant a köztudatba.

– Én már ötévesen is úgy gondoltam, énekesnő vagyok, és nem akartam visszaülni az iskola-
padba. Zenész családban nőttem fel, ahol azt mondták, lehetek én is zenész, de csak akkor, ha 
megtanulom a szakmát, így zenészként végeztem. Ugyanakkor mindig a könnyűzene vonzott. 
Több együttesnek is voltam tagja, értünk el kisebb-nagyobb sikereket, de átütő erejűt egyikkel 
sem. A személyiségemből hiányzik a törtető gén, így nagyon jól jött a tehetségkutató az életem-
be. Viszont ahhoz, hogy a lehetőséggel élni tudjak, kellett az a 16–18 évnyi szakmai tapasztalat, 
amíg megtanultam a pályát – meséli az énekesnő.

– Az X-Faktorral tulajdonképpen megvalósultak az álmaim, az Eurovíziós Dalverseny már csak 
a hab volt a tortán. Nagyon jól éreztem magam, fantasztikus volt, hogy az egész ország egy 
emberként állt mellém. Azóta is rengeteg szeretetet kapok a publikumtól, mai napig odajönnek 

hozzám, hogy elmondják, milyen büszkék rám – folytattja. Az énekesnőt 
nagyon szereti a közönség, ő pedig hálás érte. Tudja, milyen nehéz kivívni 
a tiszteletüket. A rajongóinál és a munkájánál épp ezért csupán egy dolog 
fontosabb számára: a család. A férje és két kislánya, akikkel Újbudán élik 
mindennapjaikat. 

– Mikor velük vagyok, az teljesen más, mint a színpad csillogó világa 
és az éneklés. Engem az is kikapcsol, ha csak lemegyünk négyesben 
a játszótérre. A gyerekek játszanak, én meg addig tudok beszélgetni a 
férjemmel, nevetgélünk, sétálgatunk, jól érezzük magunkat – árulja 
el. Wolf Kati megdolgozott a sikerért. Telt házas koncerteket tudhat 
a háta mögött, ő volt Magyarország képviselője az Eurovíziós Dal-
fesztivál döntőjében, címlapok asszonya és gyermekek példa-
képe lett. Mégis megmaradt annak, aki a vetélkedő előtt volt: 
édesanyának, aki a többi mamához hasonlóan főz, mos, va-
sal, takarít, és nem utolsósorban játszik gyerekeivel.

kednek. Egy hirdetmény hívja fel a figyelmem a 
Citadella alatti múzeumra. Bevitt a kíváncsiság.  

 A bejáratnál két II. világháborús német katona 
„fogadott” állig felfegyverkezve. Persze ezek csak 
beöltöztetett bábúk. A hegy gyomrában szintén 

katonák – különböző bevájt üregekben – há-
borús tevékenységekkel vannak elfoglal-
va. A látottak felkavaró érzéseket váltot-
tak ki belőlem. Felidézték az értelmetlen 
háború borzalmait, melyeket gyerekként 
ugyan, de átéltem. A hegyről lefelé veze-
tő szerpentinúton a Tabán felé indulok. 
Megállok Szent Gellért püspök emlék-

művénél. Eszembe jut méltatlan mártírha-
lála; magam elé képzelem a latrokat, amint 
betuszkolják egy hordóba, majd szögeket 

ütvén bele és begurítják a Dunába. A keresz-
tényhitéért kellett mártírhalált szenvednie.

A Tabán lejtőjéhez érve eszembe jutott, valaha 
sokat szánkóztunk itt barátaimmal. Megálltam a 
sarki vendéglőnél, ahol Mátyás király vadászat 
utáni lakomáit tartotta. Itt a vaddisznópörkölt no-
kedlivel még ma is lucullusi lakomának számít! A 
Lánchíd felé sétálva elhaladok a Várkert mellett. 

Ide is ifjúkori emlékeim fűződnek. „Be” so-
kat táncoltam itt önfeledten, élő zenére, szür-
csölgetve a nem éppen felemelő aromájú 
Bambit. A harsány zene hangjait visszaver-
ték az ódon vár meredek támfalai. A lányok 
abroncsos szoknyái, mint harangok billegtek 
karcsú derekukon a vad mambó és csacsacsa 
hallatára. A fiúk spanyolöves csőnadrágban, 

nyersgumi talpas cipőben ropták a táncot. A 
Vörös Moszkva kölni és a Figaró arcvíz illata 

felhőként lengedezett a táncparkett felett. Vidá-
mak és boldogok voltunk. A vadgesztenye sor 

alatt továbbhaladva a siklóhoz érek, mely lomhán 
kapaszkodik utasaival a várhegy felé. Majd kissé 
fáradtan, magányosan hazafelé indulok, elszállt if-
júságomat „siratva”. 

Ezek a séták, a múlt felidézett emlékei, boldog 
ifjúságom táplálnak és öntenek még lelket belém. 

Esteledik. A Bartók Béla úton kigyúlnak a fé-
nyek. A Gárdonyi-szobor kitartóan áll talap-
zatán. Előtte egy anyóka mesél unokájának, 
aki ölébe hajtott fejjel hallgatja. A szökőkút 
csobogása nyugalmat áraszt. A Hadik Kávé-
házban – ahová Karinthy, Krúdy is szívesen 
betért egy feketére – a vendégek egy kávé mel-
lett halkan beszélgetnek, a szerelmespárok ösz-

szebújva tervezgetik jövőjüket. A Móricz Zsig-
mond körtér még este is darázsfészekként zsong 

a forgalomtól. Szent Imre szobra néma fejbólin-
tással szemléli az eseményeket. A tér közepén álló 
körépítmény roskadozó falai kissé lehangolóak, 
de van remény a felújítására! A Feneketlen-tavon 
a vadkacsák egy-egy hápogása már jelzi a tavasz 
ébredését. 

A vasúti híd alatt átérve, a Szent Imre Kórház felé 
veszem utamat. Vajon mennyi fájdalom „lakik” e 
falak között, és mennyi remény a gyógyulásért? 
A Hadak útjára hazaérve a toronyházak óriásként 
nyújtóznak az ég felé. Kellemes fáradtsággal 
térek haza kis garzonomba. Az erkélyen még 
szippantok egyet Buda friss levegőjéből. A 4-es 
metró irodaháza alatti sínpályán az Alstom sze-
relvények kecsesen, hangtalanul siklanak próba-
útjukon. Hát ez volt az én sétám a múltban és a 

jelenben. Örömteli érzés fog el, mert élvezhetem 
e városrész látványát. Rájöttem, Budapest tényleg 
egy gyöngyszem a vén Európában! 

 (Rimóczi Ferenc)
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LAKÁS, INGATLAN
INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.
com
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles energetikai tanú-
sítvány készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel 
+36/30/655-7825, www.epitesiellenor.hu
IMMOTÉKA 15 éve a budai ingatlanok specialistája. Igé-
nyes ügyfélkör, referenciák. T.: 201-1821, www.immoteka.
hu
ELADÓ 65 nm-es, budapesti, 3 szobás lakás, közvetlenül 
tulajdonostól. (10 M Ft) Tel.: 06/20/943-2734.
STOCZEK utcában, 68 nm-es, nívós, erkélyes lakás, tulaj-
donostól eladó. 06/20/467-6467.
ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL gazdagréti lakásra cse-
rélnénk duplakomfortos váli családi házunkat (22 M Ft). 
06/30/245-8236, minkanizsa@yahoo.com

BÉRLEMÉNY
KIADÓ lakást keresek a kerületben! Árendás Krisztina. 
06/30/480-9070. 
KERESEK bérbeadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-
7546.

GARÁZS
GARÁZS eladó az Osztyapenkónál, 1,5 M. 214-2782.
GAZDAGRÉTEN, Nevegy utcában teremgarázsban 
beállóhely kiadó. 06/20/974-7510.

OKTATÁS
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást 
vállal. 06/30/479-7247.
OKJ-S DAJKA, pedagógia, gyógypedagógiai asszisz-
tensi kisgyermekgondozó, gyermekfelügyelő képzés. 
(nysz01006404), 06/30/269-1061, www.kaszszakkepzes.
hu
EGYÉNI és minicsoportos angolórák közvetlen, gyakor-
lott tanárnőnél a körtérnél. 06/30/206-3587.
ALLEE-NÁL angol, német. 466-5301, 06/30/259-7091.

VíZ, GÁZ, VILLANY, FűTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat. 
Bontás nélkül azonnal! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-
9021, 06/20/934-4664.
VÍZSZIVÁRGÁS, csőrepedés műszeres keresése, javítása 
lakásban és udvaron. 06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások 
és teljes vezetékcsere, földmunkával is. 06/30/914-3588.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, 
központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs 
János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
WWW.VIZ-GAZ-FUTES-BP.HU Fige Zoltán.
CIRKÓFŰTÉS létesítése, beüzemelése egy héten belül, 
teljes ügyintézéssel, garanciával. Tipp-topp munkavégzés 
magán és közületi megrendelésre! Cirkócsere 3 nap alatt 
kéménnyel együtt! +36/30/630-7862, www.cirkofutes.hu

LAKÁSSZERVíZ
KIADÓ lakást keresek a kerületben! Árendás Krisztina. 
06/30/480-9070. 
KERESEK bérbeadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-
7546.

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

TV, ANTENNA, SZÁMíTóGÉP
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes 
kiszállással. 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való 
kivágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.
ZÁRAK szerelése, javítása 0–24-óráig, 06/30/863-7680.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 285-
2882, 06/30/878-8977.
TÁRSASHÁZAK könyvelése, közös képviselete. www.
aszkontir.hu +36/20/433-2768.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Cégünk társasházak közös 
képviseletét vállalja többéves szakmai és jogi tapasztalattal, 
Budapest egész területén. www.hazkepviselet.hu; info@
hazkepviselet.hu; 06/70/338-6722.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, bádogozást, kőműves-
munkát azonnali kezdéssel, garanciával vállalok. 291-5966, 
06/30/458-6231.
TÁRSASHÁZUK szakszerű kezelését garanciával vál-
laljuk. Mi nem ígérgetünk, velünk meg lesznek elégedve! 
Prima Home Kft. www.primahome.hu 06/30/623-9290.
KERTGONDOZÁST, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, per-
metezést vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb mun-
káig. 06/20/411-4349.
CSEMPÉZÉST burkolást vállalok. 06/30/943-
9282.        
KONTÉNERES sittszállítás: 06/20/4646-233.

OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák szakértelemmel, lélek-
kel. +36/30/418-6663.
TETŐ-, VÍZ- és hőszigetelések 12–15 év garanciával 
homlokzatok hőszigetelése, 24 éves vállalkozás. VIA-
Épszakker Kft. 326-5312.

GYóGYÁSZAT
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes 
tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 
06/70/547-7299, www.bkwsu.org/hungary
LÉZERAKUPUNKTÚRA, reumatológia, fogyasztás, 
szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás csípő- és térdko-
pás kezelése, fejfájásellátás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi 
vizsgálatok. Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

RÉGISÉG
GELLÉRT Galéria mindennemű régi tárgyait kp.-ért meg-
vásárolja. Üzlet: 466-4761, mobil: 06/20/9812-897.
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyve-
ket, könyvtárakat azonnali ingyenes kiszállással. Tel.: 
06/30/742-4558.
VIRÁG Erika műgyűjtő! Helyszíni készpénzfizetéssel vá-
sárol koloniál, antik bútorokat, festményt, órát, porcelánt, 
ezüstöt, csillárt, szőnyeget, zongorát, rádiót, kitüntetéseket, 
pénzeket, hagyatékot kiürítéssel is. 06/30/324-4986.

ÁLLÁS
XI. KERÜLETI általános iskola gyakorlattal rendelkező 
tanítónőt keres. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre 
kérjük: kissildi_@freemail.hu
FODRÁSZT és masszőrt keresek gazdagréten bejáratott 
üzletben, vendégkör előny. Érd.: 60/20/392-2256.

TÁRSKERESÉS
TÁRSKERESŐ iroda garanciával, év eleji kedvezmény-
nyel! 06/30/217-5151.
PROKRISZ keresztény társkereső: 06/30/254-0414, www.
prokrisz.hu

KÖNYVEK
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

KÖZLEMÉNY
BUDAPEST, XI. KER. Tétényi-Bikszádi Óvoda Gyerme-
keiért Közhasznú Alapítvány köszöni a 2012. évi 1%-os 
felajánlást. Az 531 775 Ft összegből 4 csoport homokozója 
fölé napvitorlát szereltettünk fel, valamint gyermekprogra-
mokra, kirándulásokra fordítottuk.

APRÓHIRDETÉS

IMPRESSZUM

PÁRTOK ESEMÉNYEI
A XI. KERÜLETI FIDESZ 
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlanel-
adás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. 
Minden páros kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás. Minden hó 
első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. Délutánon-
ként 14–18 óráig aláírásgyűjtés.

A XI. KERÜLETI MSZP
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; 
adó-, könyvvezetési 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
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Az iroda nyitva tart minden csütör-

tökön 14–18 óra között. Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári 
Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet 
a KDNP-irodában. Március 26. 18.00 Szellemi vitakör. Téma: Vallás és 
művészet. Április 8. 18.00 Szentimrevárosi Kertbarát Kör.

LMP-HíREK
Fadrusz utca 2., web: delbuda.lehetmas.hu
Hétfőnként Zöld Női Klub – nőként a közéletben és hasznos 
ökopraktikák. Keddenként Fröccs! – politikai vitaestek. Gajárszki Áron 
ökofilmklubja havonta új filmekkel és témákkal: www.okofilmklub.
hu. Híreink, blogunk: delbudamaskepp.blog.hu. Kapcsolat: bp1122@
lehetmas.hu

JOBBIK-HíREK
Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Április 3. 18.00 Szabó György beszámolója a Fővárosi Közgyűlés Job-
bik frakciójának munkájáról.

Beküldési 
határidő: a meg- 
jelenést követő 

hét keddje. Cím: 
1118 Bp., Csíki-

hegyek u. 13. 
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FOGADóóRÁK

Hétfő: 8–19
Kedd: 8–18

Szerda: 8–19
Csütörtök: 8–18

Okmányiroda nyitva tartása

Péntek: 8–16

KERESZTREJTVÉNY DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Április 3-án 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/428-1495
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) 
önk. képv. Egyeztetés telefonon: 
06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Minden testületi ülés után két nappal,a szombati 
piacnapon 10–12 óráig a Vahot utcai (kelenföldi) 
piacon köztéri fogadóóra.
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda 
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig. 
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 
17–23.). janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig. 
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
junghausz.rajmund@fidesz.hu. Minden hó első 
péntekén 17–18 óráig. ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint 
előzetes egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. képv., 
alpolgármester. Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-
0130. ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői: minden hónap első keddjén 16.30–18 
óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hónap második szerdáján 15–16.30 óráig.
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119.
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 372-4672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Április 17-én 17 órától. Villányi út 20/A
Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Minden hónap első és harmadik csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda)
Bejelentkezés csütörtökönként du.: 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig.
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.) sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
ogy. képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától. 
Budafoki út 9–11. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi 
út 20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv. Minden 
hónap utolsó keddjén 17 órakor. Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP) 
önk. képv. Minden hónap utolsó csütörtökén 
17–19 óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig.
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. (Bartók Béla 
út 141.) 06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

Áprily Lajos: Március
c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (I, A, Á, A). 13. Olajbogyó. 14. 
Öregedés. 15. Irídium vegyjele. 16. Leereszkedő jóindulat. 18. 
Budapesti egyetem névbetűi. 19. Ízeltlábú állat. 20. Vanádium és 
oxigén vegyjele. 22. Gyenge talaj. 24. Szamárhang. 25. Szopóka. 
26. Francia területmérték. 28. Dunakeszihez csatolt település. 30. 
Prófécia. 32. Ritka férfinév. 34. Félig bátran! 36. Norvég, spanyol és 

olasz autójel. 37. Szerte. 38. Bölcs zsidó király. 40. Kós Károly. 41. Egykori 
rendvédelmi hivatal névbetűi. 42. Kecskebeszéd. 43. Menyasszony. 44. 
Rácz Aladár. 45. A TBC elleni küzdelem úttörője (Frigyes). 46. Kézzel 
megfoghat. 47. Működik az óra. 48. Nagy Konstantin szülőhelye. 49. 
Osztrák festő (Gustav). 50. Akkurátus. 53. Göngyölegsúly. 55. … mays, 
tengeri. 56. Politikus (Gábor). 57. Dél-afrikai gépkocsijelzés. 59. Spanyol 
festő (Salvador). 61. Súlyarány, röv. 63. Kocsma része. 64. Heves megyei 
település. 66. Olimpiai bajnok birkózó (András). 68. Rádium vegyjele. 69. 
Ajtónálló. 71. Idegen női név.
Függőleges: 1. Zsugorodik. 2. Tova. 3. Népies lyuk. 4. Francia férfinév. 
5. Leszármazott. 6. Kettőzve: vizek városa. 7. Klasszikus köszöntés. 8. 
Fiatalos mulatság. 9. Ázsiai hegység. 10. Az elején ráejt! 11. Kisfaludy 
Sándor. 12. Jóindulatú izomdaganat. 17. Nyiladékban van! 19. Magyar 
kutyafajta. 21. Lopva. 23. Határozott. 25. Titokban elemel. 27. Hunor 
és Magor anyja. 29. Ólom-szulfid. 31. Hideg eső jelzője. 33. Keresztül. 
35. Fizessen, …! (1937-es magyar filmvígjáték) 37. Az idézet második 
sora (G, Á, J, J). 38. Tréfás alkohol. 39. MÉI. 40. Sütemény. 42. Tragikus 
sorsú olasz politikus (Aldo). 43. Női név. 45. Vonó része. 46. 
Spanyol személyes névmás. 47. Becézett férfinév. 49. A 
próféta utóda. 51. Keresztes vitéz. 52. Európai nép. 54. 
… Hafun, Afrika legkeletibb foka. 58. Az alapmérték 
trilliomodrészét jelöli. 60. Halpete. 62. Hacsaturján 
keresztneve. 64. Pont, angolul (DOT). 65. Mongol 
népeknél fejedelmi cím. 67. Bécsi fagylalt. 69. A 
búcsúzás szava. 70. Simon Templar. 72. Adogatás 
eleme!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 37.
A 5. szám rejtvényének megfejtése: „Titkon a Bükkben moc-
can a rügyben, mint csibe héjban kandin a lomb”. Nyertese: dr. Bacskai 
Antal, Szolt u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében 
(Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.
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HELYI ÉRTÉK

KÖZÖS

Helyi érték –
lokálpatrióta 
műsor hétfőn 

19.15-kor

Közösségépítés Újbudán 
a sport erejével
A korábbinál jóval szorosabb „együttműködést” ígér Nagy Róbert, a kerületi Sportház (egykori 
SportMax 1) komplexum marketingvezetője, aki egyben a testtartást és mozgáskoordinációt javító 
naroterápia atyja is.

A Sportházat az év 
elején vette át az 
új menedzsment 
Mészöly Géza ve-
zetésével, aki egy-
ben ezzel egy újabb 
bázist is talált a 
Mészöly Focisuli 
labdarúgó-utánpót-
lásneveléssel fog-
lalkozó egyesület 
számára.

– Első körben a 
kerületi igényekhez 
illesztettük a komp-
lexum szolgáltatá-
sait, és igyekszünk 
a létesítmény ma-
ximális kapacitását 
is erre a célra ki-
használni. Elérhető 
árakat alakítottunk 

ki, de fontos volt számunkra az is, hogy ne engedjünk 
a szakmai minőségből – mondta Nagy Róbert. Mindez 
jelentős árcsökkenést és szélesebb szolgáltatást is je-
lent a fogyasztók számára. Az új koncepció nem egy 
arctalan, kizárólag gépekre vagy modern eszközökre 
fókuszáló wellness-fitnesz centrum létrehozása, hanem 
a sok csapatsport elérhetősége mellett számtalan test-
reszabott szolgáltatást is nyújtó lehetőség felkínálása.

Újdonság az is, hogy az élsportolóknak kidolgozott 
tréningeket, terápiákat a „civilek” számára is elérhető-
vé tegyék személyi edzők, terapeuták, vagy az ország-
ban elsőként felhasznált, számítástechnikai megoldás-
sal kínált személyre szabott edzéstervek segítségével.

Nagy Róbert szavaiból kiderült, a Sportház nem el-
sősorban trendi sportcentrum kíván lenni. A vezetőség 

meggyőződése, hogy a komplexum akkor tölti be va-
lódi küldetését, ha az egész család számára testnevelő 
jellegű hellyé válik. A cél az, hogy a kerületiek beépít-
sék életvitelükbe a Sportház szolgáltatásait, hiszen leg-
nagyobb előnye, hogy szinte minden sportolási lehető-
séget egy helyen talál meg a mozogni vágyó. Mindezt 
egy festői környezetben, autóval és tömegközlekedés-
sel is jól megközelíthető helyen, 650 ingyenes parko-
lóval ellátva.

A Sportházban természetesen megmaradt az uszo-
da, a tanmedence, ahol a gyerekeknek a babaúszástól 
egészen a versenyúszásig tartanak foglalkozásokat. 
Hozzáférhető a squash, és persze a foci kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. A Mészöly Focisuli utánpótlás-
nevelés támogatására, a foglalkozás első hónapja in-
gyenes.

A magánszemélyek mozgási lehetőségén kívül intéz-
mények, cégek, iskolák vagy óvodák számára is test-
reszabott ajánlatokat dolgoz ki a Sportház vezetősége. 
– Szoros együttműködést tervezünk a helyi iskolákkal, 
óvodákkal, egyesületekkel, valamint vállalkozásokkal 
is. A cél, hogy minél többen, többet és rendszeresen 
mozogjanak – tette hozzá Nagy Róbert.

A 2000 nm-es, multifunkcionális rendezvénycsarnok 
sokoldalúságának köszönhetően bármilyen esemény 
lebonyolítására lehetőséget ad. A vezetőség további 
elképzelései között szerepel, hogy saját rendezvényso-
rozatokkal színesítse a ház életét. – Az első ilyen prog-
ramunk, az áprilisi 27-én megrendezett nyílt napunk 
lesz, melyre szeretettel várunk kicsiket és nagyokat 
egyaránt.

A Sportház csapatának közös célja, hogy mindezek-
kel a szolgáltatásokkal – a sporton keresztül – egy, a 
korábbinál jóval erősebb közösséget alakítson ki a ke-
rületiek és az agglomerációban lakók számára.

(Újbuda)

Az organikus építőművészet 
előfutára
„A népek világküzdelmében csak erős és eleven kultúrával tarthatjuk felszínen magunkat. Ebben érintkezik a nemzeti cél a magasabb örök 
emberi céllal. Az eleven kultúra nem élősködik az idegen, elmúlt korok művein, hanem újat alkot a maga életéből, a maga lelkéből valót.

Alkossunk hát mi is újat, a mi népünknek valót, a mi népünk formakincséből, és formáljuk azt a mi lelkünk szerint. És mindenekelőtt le-
gyünk őszinték érzésben, formában, anyagban. Kevés szavú a nép igaz fia, férfiasan hallgat, de ha megszólal, értelmes és szabatos, vagy 
ragyogó virágos, mint a Kelet költészete.”

Medgyaszay István

Önök ismerik felmenőik életét? Őr-
zik emléküket? Mesélnek gyerme-
keiknek, unokáiknak nagyszüleik 
sorsáról, életéről? Az ősök emléké-
nek megőrzése nem csak génjeink 
feladata! A Bartha család példaér-
tékű múltja átmentésében: a neves 
építőművész nagyapa személyes 
tárgyait, tervrajzait, relikviáit már 
több évtizede egy házi emlékhelyen 
tárják a nagyközönség elé.

Egy sokgenerációs familía él a 
Gellérthegy oldalában, a Ménesi út 
59/B alatt található házban, amelyet 
1920-ban a kor egyik legelismer-

tebb és ünnepelt építőművésze, Medgyaszay István épített maga, 
illetve családja számára. Hagyatékát elsőként veje, Bartha Zoltán 
vette gondozásba, majd a családtagok addig rendezgették a fantasz-
tikus életutat bejárt polihisztor írásait, képeit, tervrajzait, úti emlé-
keit, amíg úgy nem döntöttek, hogy mindezt a sok csodát mások 
számára is láthatóvá teszik, és otthonuk helyiségeinek egy részében 
kialakították neves ősük emlékhelyét. Ma a két unoka, Ládonyiné 
Bartha Gabriella és testvére, Bartha Ágoston gondozzák a tárlatot, 
és fogadják az előzetes bejelentkezés alapján érkező látogatókat.

Az emlékhely úgy alakult ki, hogy Medgyaszay István halálát 
követően az utódok nem dobták ki a „kacatokat”, nem rejtették 
el a padlás legsötétebb sarkában, hanem felismerték, olyan érték 
került birtokukba, amit meg kell őrizniük, és meg kell mutatniuk 
másoknak is. Bartha Zoltán, aki festőművészként maga is alkotó 
ember volt, az első perctől kezdve tudta, mivel tartozik apósának. 
Szegényes fizetésének jelentős részét épületfotók felnagyítására, a 
kiállítás berendezéseire, képkeretekre költötte. Elhivatottsága azért 

is dicséretes, mert Medgyaszay emléke és mun-
kásságának jelentősége igencsak elhal-
ványult a szocializmus ideje alatt, hiába 
volt az építőművész ünnepelt híresség a 
két világháború között.

A jellegzetes stílusban alkotó, új építé-
szeti technikákat feltaláló és meghono-
sító építész 1877-ben született. Az orga-
nikus építészet előfutárát tisztelhetjük 
Medgyaszay Istvánban, aki csodát tett 
a korában még újnak számító vasbeton-
nal is. A 20. század elején divatossá váló 
bauhaus irányzattal szemben egy modern, de 
mégis népi motívumainkat felhasználó, ősi magyar szimbolikánkat 
épületeken megjelenítő stílust hozott létre. Természetesen komoly 
gyűjtőmunka előzte meg mindezt: Erdélyben és a Dunántúl több 
pontján aprólékos munkával rajzolta le és fényképezte a magyar 
nép által kreált remekműveket, majd építette be saját terveibe. Az 
ősi építészet nyomai után kutatott Indiában és Afrikában is.

Medgyaszay István emlékét kerületünkben is több lakóház és 
egyéb épület őrzi. A reformátusok Magyar Advent temploma, Az 
Orlay és Elek utca első lakóházai, valamint a Fadrusz utcai Nap-
udvar lakóház is bizonyítja tudását és tehetségének nagyszerűsé-
gét. Az ő tervei alapján épült a veszprémi és soproni színház, a 
gödöllői művészházak, illetve számos vidéki templom is.

Élete fő műve, a haynaui elnyomás Gellért-hegy tetején magaso-
dó szimbóluma, a Citadella helyett tervezett, grandiózus Nemzeti 
Pantheon sajnos sosem valósulhatott meg, de a pusztán papíron és 
látványképeken fennmaradt remek épületterv a mai tervezőkre is 
hatással van, és bízhatunk abban, hogy a jövőben valakinek sikerül 
megvalósítania Medgyaszay álmát.                                       

(D.B.S)

Meg kell előzni 
a gyermekkori 
elhízást
Az elhízás járványszerűen terjed 
a világban, és ezt már nem 
tekinthetjük pusztán esztétikai 
problémának. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) 1998-ban 
krónikus betegségnek nyilvání-
totta. 

Az elhízás önálló rizikótényező sok 
más megbetegedés esetében is, ráadá-
sul számos kísérőbetegséggel jár. Az 
elhízással és annak kezelésével szer-
zett sokéves tapasztalatát felhasznál-
va alapította meg dr. Bedros J. Róbert, 
a Szent Imre Kórház főigazgatója 
2007-ben a Magyar Obezitológiai és 
Mozgásterápiás Társaságot, amely-
nek küldetése, hogy – összhangban a 
Nemzeti Népegészségügyi Program-
mal – visszaszorítsa az elhízás elter-
jedését, propagálja az aktív testmoz-
gást, valamint segítse a mozgásban 
gazdag életmód kialakítását. Legfőbb 
feladatának azonban a gyermekkori 
elhízás megelőzését tekinti. 

A táplálkozással összefüggő be-
tegségek jelentős része megelőzhető 
egészséges étkezéssel. Egy, az Euró-
pa Bizottság számára készült jelen-
tés szerint Európában a 65 évesnél 
fiatalabbak szív- és érrendszeri ok-
ból történő elhalálozások több mint 
harmada a táplálkozással hozható 
összefüggésbe. A megfelelő táplálko-
zás feltehetően ugyanilyen arányban 
csökkentené a keringési betegségek 
kockázatát is. Európában a dagana-
tos megbetegedések 30–40 százaléka 
megelőzhető lenne egészséges táp-
lálékbevitellel. Ezáltal mérsékelhető 
az elhízás, a csontritkulás, a fogszu-
vasodás és a dentális erózió előfordu-
lásának kockázata is. A témával bő-
vebben a Csemetéink című műsorunk 
foglalkozik.

GELLÉRTHEGY
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