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SIKERSZToRI

újbuda a legkere
settebb kerület  
az ingatlanpiacon
az FHb jelzálogbank Nyrt. által működ
tetett otthontérkép statisztikája alapján 
a lakáskeresők körében a legnépsze
rűbb fővárosi kerület a XI., majd a II. 
kerület és angyalföld következik.

 
Az Otthontérkép alapja az FHB lakásárindex-
adatbázisa, amelyben hétezer lakás szerepel. 
Az alkalmazás térképen jeleníti meg az ada-
tokat, így egyszerűen leolvasható például az, 
hogy egy adott kerületben hány lakás eladó, és 
mennyi azok átlagos ára.

Az Otthontérképen található lakások közül a 
legdrágább egy, a Hegyvidéken, azon belül is 
a Svábhegyen épült luxusvilla, amit jelenleg 
mintegy 2,3 milliárd forintért hirdetnek.

A legolcsóbb egy egyszobás, 10 négyzetmé-
teres, a józsefvárosi Dobozi utcában található 
lakás, amely 2,75 millió forintért vár új tulaj-
donosra. 

(MTI)

Egy nap, amikor csak  
a gyerekeké volt a tér
újbuda önkormányzata idén  
is nagyszabású rendezvénnyel kedves
kedett a gyerekeknek. 

Hagyományosan a Bikás Parkban rendezte a 
kerület a hivatalos gyereknapi programokat, 
amelyre ezrek voltak kíváncsiak. A park jelen-
legi formája ezzel lényegében el is búcsúzik, 
ugyanis a városvezetés 500 millió forintból több 
ütemben fejleszteni kívánja a kerület ikonikus 
közterét. A beruházás keretében játszóházakat, 
kávézót, mesterséges tavat, görparkot és modern 
sportpályákat terveznek. Ezzel a park maga mö-
gött hagyja a nyolcvanas évek megkopott stílu-

sát és az új igényeknek 
megfelelővé válik. A 
sport, a kikapcsolódás, 
a minőségi szabadidős 
programok eltöltésé
nek részévé kíván 
válni, amely több tíz-
ezer háztartás közvet-

len környezetében helyezkedik el. A fejlesztés 
egyébként passzol a városvezetés stratégiájába, 
amelynek célja a lakókörnyezet megújítása, a 
kerület barátságosabbá és élhetőbbé tétele. En-
nek már eredményei is vannak, hiszen a kerület 
ingatlanárai a válság ellenére is stabilak ma-
radtak, az otthonkeresők között előkelő helyen 
állnak az Újbudai lakások, a már itt élők pedig 
egyre többen és egyre szívesebben veszik igény-
be a szolgáltatásokat.

A Bikás Park fejlesztése nem titkoltan azt a 
célt szolgálja, hogy a kerület olyan közteret, 
parkot alakítson ki, mint a 
Millenáris. A fejlesztések 
első fázisa már idén nyár 
végén elkezdődik a zöld te-
rek ráncfelvarrásával. Ettől 
kezdve folymatosan újul 
meg a mintegy 8 hektáros 
terület, amelyre a dombon 
álló három szürkemarha 
vigyáz. A fejlesztés egyben 
óvja  a magyar értékeket is, 
hiszen a kerületi park nem 
csak a helyiek körében köz-
kedvelt.

Cikkünk a 6–7. oldalon

500 
milló 
forint

Táncok, szokások, ételek   
a Nemzeti Összetartozás napján 
a történelmi Magyarország területén található magyar 
testvérvárosok, tájegységek zenéi, ételei, szokásai 
kapnak főszerepet azon a családi napon, amely a kerü
letben kelti életre a hazai ételek minifesztiválját június 
2án, a Feneketlentó mellett, az Edömér utcában.

A gasztronómiai és kulturális fesztiválon az utcán felállított 
bográcsokban különböző határon túli magyar tájegységek ételei 
készülnek majd, melyeket a rendezvény látogatói folyamatosan 

Védettséget kapnak  
épített értékeink
Helyi értékek védelméről szóló rendeletet  
fogadott el a képviselőtestület május 16án.

Népdalfesztivált rendeztek  
a domokos suliban
a „Virágok vetélkedésére” 12. alkalommal 
gyűltek össze a határon túlról.

Munkanélküli anyukákon 
segít az új állásklub
az egyedülálló édesanyáknak szerveznek 
álláskereső klubot.
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kóstolhatnak. A kulináris programot zenéstáncos előadások 
színesítik, elsősorban az ételek régióiból származó autentikus 
népzenék, hagyományőrzők, népművészek képviselőivel, vala-
mint a Fonó Budai Zeneház közreműködésével. Kerületünk ez-
zel a rendezvénnyel kíván csatlakozni a Nemzeti Összetartozás 
napjához. A határokon átívelő összetartozás jegyében minden 
érdeklődőt szeretettel vár Újbuda Önkormányzata.

(D. A.)

Nemzeti Összetartozás napja
Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 
évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti 
emléknapot 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és  
12 tartózkodó szavazat mellett iktatta törvénybe az 
Országgyűlés. A törvény elfogadásával Magyarország 
kinyilvánította: „A több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzetnek, melynek 
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal 
a magyarok személyes és közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme”. Az akkori köztársasági elnök 
2010. június 3-án aláírta a törvényt, így az 2010. június 
4-én hatályba is lépett.

a tervezett fejlesztések  
egyik látványterve
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Ismeretlen ismerős
Feljelentést tett egy 84 éves kerületi lakos 
ismeretlen tettes ellen, aki május 15én 
délután, a Sáfrány utcában régi ismerőse-
ként mutatkozott be neki, majd gépkocsi-
jával hazaszállította, és felment hozzá be-
szélgetni. A sértett idős hölgy az idegen nő 
távozását követően vette csak észre, hogy 
a szekrényben lévő ridikülje, amelyben  
400 000 forint készpénz volt, eltűnt.

Kollégisták réme
A kerületben található egyik kollégium 
lakói közül többen is feljelentést tettek is-
meretlen tettes(ek) ellen, akik a kollégiumi 
szobákból ruhaneműt, parfümöt és elektro-
nikai eszközöket tulajdonítottak el. A bűn-
cselekménnyel okozott kár több száz ezer 
forint. Az esetek során a kollégiumi szobák 
ajtaja nyitva volt. FIGYELEM! Hasonló 
esetek megelőzése érdekében javasoljuk, 
hogy szobánkat ne hagyjuk őrizetlenül. 
Amennyiben abban nem tartózkodik senki, 
azt kulccsal zárjuk be.

Hamis pénzzel fizettek
Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy 
két ismeretlen férfi május 11én a délutá-
ni órákban a kerület egyik zöldséges üz-
letében hamis tízezer forintossal próbált 
fizetni. Az eladó felismerte a hamis bank-
jegyet, így a két férfi futva távozott a bolt-
ból. Nem egyedi az eset, hiszen május 6án 
délelőtt az egyik újbudai bevásárlóköz-
pontban rendőri intézkedést kértek, mert 
ott többen is olyan Erzsébetutalvánnyal 
igyekeztek fizetni, amely az UV fény alatt 
látható relief alnyomatot nem tartalmazta.

Retrócsalás
Több személyt is elfogott a rendőrség a 
Vahot utcai piacon, mivel VHSkazettákat 
és DVDlemezeket kívántak értékesíteni, 
melyek eredetéről igazolással nem rendel-
keztek. A kerületi rendőrkapitányság csa-
lás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást egy őrizetbe 
vett 49 éves őrbottyáni lakos ellen.

Nyakláncrablások
Arany nyakláncot téptek le több sértett 
nyakából május 6án, a 47es villamos 
Budafoki kocsiszín megállójánál, illetve 
május 7én, a Szentpéteri utcában. A hely-
színről elmenekülő elkövetőket a XI. ke-
rületi rendőrkapitányság nyomozói rövid 
időn belül elfogták. FIGYELEM! A hason-
ló esetek megelőzése érdekében javasoljuk, 
hogy nyakláncukat és egyéb ékszereiket 
lehetőleg rejtve viseljék közterületen.

KéK HíREK

Az erősebb  
napokon 6–7  
ezer látokgató is 
megfordul  
a piacon. 

KőéRbEREK

Tudta-e Ön, hogy 
• a globális felmelegedés nemcsak elősegíti a 
különböző vérszívók szaporodását, de ma már 
olyan helyeken is előfordulhatnak, ahol ez ko-
rábban elképzelhetetlen volt (kert, park, játszó-
tér)!
• Buda és környéke különösen veszélyeztetett 
területnek tekinthető a zöld öveteket miatt!

A kullancsok által terjesztett vírusos agy-
velőgyulladás egy nagyon komoly betegség, 
mely védőoltással megelőzhető! A vírus elle-
ni oltási sort érdemes minél hamarabb elkez-
deni, hiszen a maximális védelem kialakulásához gyorsított sor nélkül hat hét szükséges! 
Amennyiben ön egészségtudatosan éli mindennapjait, akkor Önnek is érdemes odafigyelnie 
a megelőzésre. A kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás elleni védőoltás már egy 
éves kor felett is adható. A védőoltás két alapoltásból, majd emlékeztető oltásokból áll, és 
ajánlatos a kullancsszezon előtt megkezdeni az oltási sorozatot, mivel a védelem a második 
oltás beadása  után 1014 nappal alakul ki.

Az Országos Epidemiológiai Központ előzetes adatai szerint 2011ben 38 kullancs okozta 
agyhártyagyulladásos esetet jelentettek (2009ben ez a szám 70, 2010ben 50 volt). Ugyan-
csak előzetes adatok alapján tavaly 1682 volt a bejelentett Lymekóros megbetegedések szá-
ma (2009ben 1738, 2010ben 2355 volt az esetszám). A Lymekórt okozó baktériummal 

a vérszívók 1030 százaléka, a vírusos agy-
hártyagyulladás kórokozójával 0,05 száza-
lékuk fertőzött. Ha a természetben túrázunk, 
az esti kullancsellenőrzés elengedhetetlen.

Az Egészségügyirovatot a

támogatta.

EgészségRovAT

Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk 
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

• kardiológia szűrési csomagok
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok
• bőrgyógyászat
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok 

Várjuk Önt is MagánorVosi CentruMunkban!
Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.
Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaioltokozpont.hu

Fosztogatnak a Kőérberki dűlőn
az Egérút–balatoni út–dobogó út által határolt kiskertek bérlői és tulajdonosai 
lakossági fórumot szerveztek. az érintettek a rendőrkapitánytól és Kupper andrás 
alpolgármestertől kértek segítséget a betörésekkel, rablásokkal és fenyegetésekkel 
sújtott környék rendezéséért.

Környezettudatos szemlélet
az Ádám jenő Általános Iskola 7. és 8. évfolyamos diákjai a szelektív hulladékgyűjtésről, a köztisztaságról,  
a hulladékgazdálkodásról, valamint az áldozattá válás elkerüléséről hallhattak előadásokat, majd kvízjátékokon, 
illetve vetélkedőkön bizonyíthatták környezetvédelmi tudásukat május 15én.

Az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. vezetője, Lőrincz Gergely fel-
adatának tekinti, hogy az ifjúság körében minél jobban elter-
jedjen a tudatos környezetvédelem, ezért a városrész iskoláiban 
környezettudatos napot szervezett a FKF Zrt.vel és a kerületi 
rendőrkapitánysággal együttműködve. 

A harmadik alkalommal megrendezett eseménynek az Ádám 
Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola adott otthont, ahol 

a diákok lelkesedve várták az elméleti ismereteket, hiszen az 
Ökoiskola és Madárbarát címmel is rendelkező intézményben 
nem idegen a környezettudatos személetmódra nevelés. 

Bernát Zsuzsa igazgatónő elmondta, gyakorta látja a gyere-
keket önszántukból rendet tenni az iskola körül, sőt, még a kert 
kigazolásában is szívesen segítenek.

(K. E.)

bővülő piac a Vahot utcában
Az Újbuda Prizma Kft. 2012 márciusában vette 
át a Vahot utcai vásár üzemeltetését. Az egyko-
ri „MDFpiac” több mint húsz éve áll a kerületi 
lakosok, vásárlók rendelkezésére 
– időjárástól függetlenül –, min-
den szombaton 06.00 órától 13.00 
óráig tart nyitva.

A piac egyre népszerűbb, lá-
togatottsága igen nagy, egy-egy 
szombati napon akár 6–7 ezer 
ember is megfordul standjai kö-
zött. A vásárlók minőségi igényéhez igazodva a 
közeljövőben új szolgáltatással, új termékekkel 
kívánják bővíteni az áruválasztékot, így elér-

kezettnek látták az időt egy bioszakasz kialakí-
tására. A bővítés és a várhatóan megnövekedő 
forgalom miatt a parkolási rendszer is átalakul. 

Ennek megfelelően a vásáron 
árusító termelők, illetve az oda 
érkező vásárlók számára a par-
kolót egy új, mindenki számára 
könnyen elérhető helyszínen ala-
kítják ki. A piac megközelíthető-
ségéről, illetve annak életéről az 
Újbuda Prizma Közhasznú Non-

profit Kft. honlapján, a www.ujbudaprizma.hu is 
tájékozódhatnak.

(Újbuda)

Helyi védettséget kapnak  
épített értékeink
Megalkotta az épített örökség helyi értékeinek védelméről szóló rendeletét a képviselőtestület május 16i 
ülésén. Nyolcvanmillió forintot osztottak szét a pályázó lakóházak között felújítási célokra, emlékmű hirdetheti 
az Árpádkori település helyét a Kőérberki Tóváros Lakóparkban. 

A májusi testületi ülés napirend előtti felszólalásait követően le-
vetítették a Bikás park tervezett átalakítását bemutató kisfilmet. 
A napirendi pontok tárgyalásakor először több óvodavezetői pá-
lyázat elbírálására, majd a 2013. évi költségvetési rendelet I. ne-
gyedévi módosítására került sor. A kerületben korábban nem volt 
„helyi védettség”, Újbuda Önkormányzata azonban szükségesnek 
látta, hogy a világörökségi, illetve az országos és fővárosi védett-

ség mellett megalkossa az épített örökség helyi 
értékeinek védelméről szóló rendeletét. Ez nem-
csak épületekre, hanem más építményekre – pél-
dául a Gellérthegyi támfalakra – is vonatkozik. 
Amint a testületi ülésen Takács Viktor, Újbuda 
főépítésze elmondta, a rendelet megszövegezése előtt egyeztettek 
több civil szervezettel, emellett a Nemzeti Örökséggazdálkodási 
és Szolgáltatási Központtal is; valamennyien támogatták a terve-
zetet. A védelemre érdemes objektumok tervezett listája folyama-
tosan bővül majd – a Kulturális Bizottság félévente aktualizálja. 
A rendelet nem jelent semmiféle anyagi terhet a védett értékek 
tulajdonosainak, viszont jogot biztosít a helyhatóság számára, 

hogy egy tervezett átépítés vagy felújítás alkalmával irányíthassa 
a munkálatok módját és minőségét. A rendelet a kerület számára 
lehetőséget teremt egy pénzügyi keret létrehozására is, amelyet a 
védett értékek felújítására fordíthatnak. 

Döntöttek arról is, hogy Kissné Tóth Katalin, az Újbudai Hu-
mán Szolgáltató Központ vezetőjének nyugdíjazására tekintet-
tel az intézmény vezetői álláshelyére pályázatot kell meghir-

detni. A Kőérberki Tóváros Lakópark 
építésekor bukkantak rá a Kána nevű, 
még a középkorban elpusztult Árpád 
kori település nyomaira. A képviselő 
testület úgy határozott, jóváhagyja a 
Kánaemlékmű felállítását a lakópark 
területén, és annak megvalósításához 
1 728 470 forintot biztosít. 

Nyolcvanmillió forint keretösszeg 
állt rendelkezésre idén a lakóházfel-
újítási pályázatra. Ebből gázvezeték, 
kémény, homlokzat, tető és gépé-
szeti rekonstrukciókat támogattak. 
Vitát váltott ki egy támogatási kére-
lem: Turbók János, az Agárdi Pop-
strand főrendezőjének kérelme. Újbu-
da Önkormányzata öt éve támogatja 
a rendezvényt, amiért cserébe a XI. 
kerületi lakók 50 százalékos kedvez-
ménnyel vehettek részt a koncerteken, 
továbbá tiszteletjegyeket is biztosított 

a kerületi intézmények részére. Turbók idén 
is felajánlotta, hogy amennyiben Újbuda  
1 500 000 forinttal támogatja a koncertek 
megszervezését, úgy a félárú kedvezményen 
túl 4 270 000 forint értékben biztosít jegyeket 

az Újbudán közérdekű tevékenységet végző intézmények ré-
szére. Gajárszki Áron, az LMP frakcióvezetője élesen támadta 
az előterjesztést, mert szerinte erről a lehetőségről az újbudaiak 
nem is tudnak. Végül a kérelmet a testület többsége támogatta. 
Szintén támogatták a kerület sportkoncepciója intézkedési ter-
vének kétéves értékelését. 

(V. L.)

A polgármester kéré-
sére egyperces néma 
felállással emlékezett 
a testület az áprilisban 
elhunyt szabó Ferencre, 
aki 1998–2010 között 
szocialista önkor-
mányzati képviselő volt 
Újbudán. 

A dűlőn kiskerttel rendelkező lakók szóvivője, 
Szabó Imre arról tájékoztatott, az elmúlt évek so-
rán egyre súlyosabbá vált a bűnözés a területen. A 
telkekről lelopják a kerítést, levágják a lakókocsik 
alumíniumoldalát, tövestől tépik ki a zöldségeket 
és a gyümölcsfákat, ha pedig a tulajdonosok ki-
hívják a rendőröket, megfenyegetik őket.

Szabó Imre szerint köztudott, hogy a terrorért 
egyetlen család felelős, a rendőrök azonban – ál-
lításuk szerint – többszöri tettenérés ellenére sem 
vonták felelősségre az elkövetőket, inkább haza-
küldték őket. A lakók az ellen is szót emeltek, 
hogy tudomásuk szerint Újbuda Önkormány-
zata területeket kíván bérbe adni az agglomerá-
cióból érkező roma családoknak is, ezzel pedig 

végleg elüldöznék a környékről a kistelkeseket. 
A lakók nemcsak a közbiztonságot hiányolták, 
a terület elhanyagoltságáért is panaszt emeltek. 

Kohári Péter, Újbuda rendőrkapitánya elmond-
ta, a rendőrök minden bejelentésre kimennek a 
helyszínre, de a ritkán lakott térségekben nem 
tudnak állandó jelenlétet biztosítani. Ígéretet tett 
arra, hogy a helyzet kezelése érdekében kezde-
ményezi a Polgárőrség és az Újbudai Közterület
felügyelet bevonását az ellenőrzésekbe. A felek 
megállapodtak abban, hogy telefonon tartják a 
kapcsolatot, és hogy a szomszédok fokozottan 
ügyelnek majd egymás kertjére is. Kupper And-
rás elmondta, a terület szabályozásáról további 
egyeztetések várhatók a jövőben. (T. D.)
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Aktuális sorozatainkat keresse az 
újságárusoknál és a Postán!
Rendelje meg közvetlenül  

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári el-
látásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. tv. 79. 
§ának felhatalmazása alapján a XI. kerületi Önkor-
mányzat közművelődési feladatairól szóló 18/1999./X. 
13./XI. ÖK. sz. önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott közművelődési feladatainak megvalósítására 
közművelődési megállapodást kötött az alábbi jogi 
személyekkel:
· Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány (Petőfi Musi-

cal Stúdió),
· A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.,
· Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Köz-

hasznú Egyesület,
· Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Non-

profit Kft.,
· Budai Művészház Alapítvány,
· Budapesti Vonósok Alapítvány,
· Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.,

· Gesualdo Kamarakórus Egyesület,
· MolnárC. Pál Műteremmúzeum Nonprofit Kft.,
· Szentimrevárosi Egyesület,
· Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft.,
· TEMI Fővárosi Művelődési Háza.

 
Továbbá

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajá-
tos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 
tv. 3. §ának felhatalmazása alapján közszolgáltatási 
szerződést kötött a:
· Karinthy és Karinthy Művészeti Nonprofit Kft.vel
· MU Színház Egyesülettel

 
Budapest, 2013. április 30.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

HIRdETMÉNY

Munkanélküli anyukákon 
segít az új állásklub
a nők munkaerőpiaci reintegrációjáért dolgozó jóllét alapítvány és az újbuda 
Prizma Állásközvetítő Iroda ezúttal kifejezetten az egyedülálló édesanyáknak szer
vezett álláskereső klubot, ahol közös tapasztalatcserén és tanácsadáson keresztül 
segítik a nehéz helyzetbe került szülőket.

Tájépítészeti ötletek tára
újbuda Önkormányzata és a Corvinus Egyetem közötti együttműködés keretében 
a 4–5. éves tájépítészeti hallgatók területfejlesztési ötleteiket mutatták be a hiva
talban május 15én.

– Önkormányzatunk rendszeresen ad feladatot 
a Tájépítészeti Kar végzős hallgatóinak, hogy 
dolgozzanak fel egy adott zöld felületet terü-
letrendezés és tájépítészeti szempontok szerint 
– mondta Hégli Imre, a Környezetvédelmi Osz-
tály vezetője. 

A legutobbi alkalommal a csoportoknak két 
feladatuk volt. Az egyik a kamaraerdei tanös-
vény továbbfejlesztése, a másik a gazdagréti 
lakótelep melletti zöld terület rekreációs célú 
lehetőségeinek feltárása. 

A csoportok ötleteikben közös pont volt a Ka-
maraerdő legmagasabb pontjára építhető kilá-
tó, a gazdagrétiek számára pedig a sok zölddel 
kialakított, többfunkciós pihenőpark és játszó-
tér. 

A Környezetvédelmi Osztály vezetője el-
mondta, a bemutatott ötleteket megtekinti a 
város vezetése, majd megvizsgálva azok gaz-
dasági és jogi lehetőségeit, beépülhetnek a ke-
rület területfejlesztési terveibe.

(K. E.)

A Hamzsa klubban megtartott találkozóra csu-
pa olyan hölgy érkezett, aki a gyes vagy gyed 
után képtelen volt munkát találni. – Az 
elvált, vagy más okból gyermekük-
kel egyedül maradt nők állász-
szerzési esélyei az átlagnál is 
rosszabbak, hiszen kevesebb időt 
tudnak munkakereséssel tölteni, 
komoly lelki megrázkódtatáson 
vannak túl, és gyermekeik 
okán pluszköltségeik is 
vannak – elemezte a 
helyzetet Kánya 
Kinga, a Jóllét 
Alapítvány szak-
értője.  A jelenlé-
vők között volt 
olyan, aki négy 

gyermek mellett szeretne részmunkaidőt vál-
lalni, aki két autista gyermeket nevel, és aki 
csupán édesanyja ápolásából tengődik. Kánya 

Kinga elmondta, aki tudatosan tervezi meg 
visszatérését, és távolléte alatt is tartja 

a kapcsolatot munkahelyével, munkál-
tatójával, nagyobb siker-

rel illeszkedhet vissza 
a munka világába. 
Az alapítvány HR
szakértők bevonásá-
val próbált segíteni 
a résztvevőknek a 
hatékony munka-
keresésben és a si-
keres állásinterjúra 

való felkészülésben.
(T. D.)

mindenkit meglop a drogfüggő
a piros folt akár egy Rejtőnovella címe is lehetne, ebben az esetben 
azonban nem vidám a téma, mert a jelenség, ami mögötte húzódik. 
szinte mindennapos, és megfertőzi a társadalmi együttélést.

– Anatómiai kutatások bizonyítják, hogy az emberi agy közepén fellelhető 
egy, a CTvel is kimutatható piros folt, más néven örömközpont, ami leg-
alább annyira fontos szervünk, mint a szív. Ha ez eltűnik, az ember meghal… 
Nincs hol átélni az örömöt, ami nélkül nincs élet – hangzott el lapunk kér-
désére a válasz a Drogprevenció másképp című előadáson, amelyet Újbuda 
Önkormányzata szervezett. Hogy mitől tűnik el a piros folt: a drogoktól. A 
drogfogyasztás anatómiai hatásairól Balogh Sándor igazságügyi orvosszak-
értő és Marosi Antal „apaújságíró” tartott beszámolót.

– Attól, hogy az Önkormányzat már nem fenntartója a kerületi iskoláknak, 
továbbra is odafigyel az ott folyó nevelésre, mert minél több megközelítés-
ben foglalkozunk a drogkérdéssel, ami, ha bevalljuk, ha nem, jelen van az 
iskolákban, annál nagyobb hatékonysággal tudunk fellépi ellene – mondta  
Molnár László alpolgármester.

Az előadók hangsúlyozták: szinte elkerülhetetlen, hogy a gyerekek va-
lamilyen formában kapcsolatba ne kerüljenek a drogokkal. A terjesztő az 
elbizonytalanítás pszichológiai eszközéhez nyúl, és olyan érzést igyekszik 
kelteni a leendő fogyasztóban, mintha kimaradna valamiből. Ezt kell elmon-
dani – számukra érthetően – a gyerekeknek, mert a díler külső tulajdonságait 
senki sem ismeri, nincsen rá pontos személyleírás. 

Sokan mondják, hogy a drogfogyasztás olyan, mint az alkoholizmus, de 
amíg öreg alkoholisták klubjáról beszélhetünk, öreg drogosok klubjáról 
nemigen hallottunk, mert olyan nem létezik. A kábítószerfogyasztás, mind 
amellett, hogy halált okoz, kiiktatja az emberből a szocializáció igényét, és 
nyomában mindig ott húzódik a bűnözés, mert a drogfüggő saját családját is 
meglopja, hogy pénzhez jusson. 

Balog Sándor előrevetítette, hogy ha a társadalom nem törődik a drogfo-
gyasztás súlyos kérdéseivel, olyan mértékű demográfiai változások következ-
hetnek, mint a háborúban. A kábszer pusztán egyvalakinek jó: annak, aki 
eladja, nem hiába a drogterjesztők jellemzően nem fogyasztók. 

mIsszIó

(K. E.)
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Magyarország  
jobban teljesít
a Keresztény Értelmiségiek Szövet
ségének győri szervezete „Mit? 
Miért? Hogyan? Magyarország 
jobban teljesít…” című ország
járó kerekasztalbeszélgetés 
sorozatának fővárosi rendez
vényét a XI. kerületben, a budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
dísztermében tartották május 
22én.

A rendezvény házigazdája, Lanczendorfer Erzsébet, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője Kövér 
Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét, Fónagy Jánost, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát, 
valamint Fodor Csaba politológust, a Nézőpont Intézet mun-
katársát hívta vendégül. Az eseményen megjelent kerületünk 
két országgyűlési képviselője, Simicskó István és Rétvári Ben-
ce is.  

Az előadóknak 20–20 perc állt rendelkezésükre, hogy vála-
szoljanak a képviselő asszony kérdéseire. Kövér Lászlót arról 
faggatta, mennyire elégedett a kormány három évének telje-
sítményével, miben és kinél teljesít jobban Magyarország, mi 
állhat a hazánkat érő külföldi támadások hátterében, illetve 
hogy teljesülte a kormányváltáskor megígért elszámolta-
tás. Fónagy Jánosnak a már megvalósult, illetve a jövőbeni 
rezsicsökkentésekről, valamint a július 1jétől bevezetendő  
eútdíjról kellett beszámolnia. Fodor Csaba pedig a szocialista 
EPképviselők – Lanczendorfer véleménye szerint – nemzet-
ellenes megnyilvánulásairól, a baloldali választási együttmű-
ködés lehetőségéről, esélyeiről, valamint a Nézőpont Intézet 
legfrissebb méréseiről adott számot.  

(V. L.)

EmbERKÖzEL
Húszból hatodik lett  
az önkormányzati focicsapat
a budapesti Kerületek V. Foci Tornáját 2013. május 11én Óbudabékásmegyer Önkormányza
tának válogatottja nyerte, újbuda a hatodik helyet szerezte meg az induló húsz csapatból.

ÚTRAvALó
Csíksomlyó
Idén május 19én ünnepelte a keresztény világ pünkösdöt, a 
Szentlélek eljövetelét, amelyet jézus Krisztus mennybemenetele 
előtt ígért meg az apostoloknak. Ezen a napon ünnepeljük az 
egyház születésnapját is.

Pünkösdkor a magyarság számára a legna-
gyobb, több száz ezer zarándokot vonzó búcsú-
járó hely Csíksomlyó, amely évszázadok óta a 
székelyek Mária-kegyhelye. A ferences rend ál-
tal alapított csíksomlyói kegytemplomban áll a 
„híres” szobor, a sugárkoszorúval övezett Má-
ria, aki a földgömbön és a holdsarlón nyugszik, 
feje körül tizenkét csillagból álló glória.

Kontra Jenőt, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem tanárát csíksomlyói 
élményeiről kérdeztük.
• Mióta járnak Csíksomlyóra?
Amióta a nagybúcsúkat újra engedték, tehát a ‘90es évek eleje óta, Kálai 
Emil atyának köszönhetően. Először ‘69ben jártam Erdélyben, és természe-
tesen Csíksomlyót is felkerestem, de akkor még nem volt rám ilyen hatással.
• Milyen hatással? 
Valami különös atmoszférája, szellemisége van ennek a helynek. Csíksom-
lyóról mindig kettős, lelki és fizikai szinten kell beszélni. Őseink Máriatisz-
telők voltak, de nem az Újszövetségbeli Máriát, hanem a „napba öltözött Asz-

szonyt”, a Babba 
Máriát tisztelték, 
ezért a Szent Ist-
ván által európai 
kereszténnyé tett 
magyarság na-
gyon könnyen 
át tudta venni 
a Mária-tiszte-
letet. A fizikai 
szint pedig a vég-
vár jelentősége. 
Egyrészről Szent 
István 1002ben 
várat emeltetett a 
NagySomlyón, 
és nem messze 
tőle, a KisSom-
lyón épült a Szal-
vátorkápolna, 

amiről nem is gondolnánk, milyen régi kegyhelye a magyaroknak. A két hegy 
közötti nyereg szolgál a búcsú helyszínéül.
• Akik még nem voltak Csíksomlyón, miért menjenek oda?
Elég nehéz elmagyarázni. Ugyanis az, aki a televízióban látja a közvetítést, 
már félig meddig részt is vesz benne, de csak a helyszín nyújt igazi élményt. 
Biztos vagyok benne, hogy ekkora tapasztalásban még soha nem volt része. 
Ez a hely a magyarság számára a legmeghatározóbb, nincs mese. A csík-
somlyói pünkösdi búcsú annak, aki ott van, egy évig tartó erőt ad. Ezért 
érdemes elmenni minden esztendőben, és természetesen a fantasztikus szé-
kely vendégszeretetért.

(K. E.)

AKTUÁLIS

A korábbi évekkel ellentétben ezúttal nem a III. kerületi 
TUE Sportközpont adott otthont a versengésnek, hanem 
a – talán az előzőnél is jobb feltételeket biztosító – XIII. 
kerület, angyalföldi Vasas Fáy utcai Sportközpontja. Az 
előző négy torna közül az elsőt a Hegyvidék csapata 
nyerte, a folytatásban kétszer Rákosmente, tavaly pedig 
Pestszentlőrinc csapata volt a legjobb.

A védnöki tisztet vállaló Simicskó István spor-
tért és ifjúságért felelős államtitkár arra hívta 
fel a figyelmet, hogy nagy szükség van a lab-
darúgást és a testmozgást népszerűsítő ilyen és 
ehhez hasonló szabadidős sporteseményekre, 
majd egy mérkőzés erejéig bemutatta  focitu-
dását is Újbuda csapatának tagjaként. 

(D. A.)

LágYmáNYos
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Kisvállalkozások  
az élelmiszeriparban
Néha olyan helyről jöhet a segítség, ahonnan nem is  
gondolnánk. a Corvinus Egyetem tanszékein komoly szakmai 
támogatást kaphatnak a cégek, ha élnek vele.

– Biztatnék bármilyen élelmiszeriparban dolgozó kisvállalkozást, hogy 
nyugodtan forduljon az egyetemhez, és keresse meg a profiljába illő tanszé-
ket, hiszen mi is akkor tudunk jól működni, ha nem csak egy laboratórium-
nak kutatunk  – mondta el Badakné Kerti Katalin, a Gabona és Iparinövény 
Technológia Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. Egy termék kifej-
lesztésétől a termék gyártásához szükséges technológiai sor összeállításán 
keresztül minőségellenőrzési kérdésekig, HACCP, ISOrendszerek felállí-
tásáig, szinte bármiben tudnak segíteni.

A sörfőzés rejtelmeibe Kis Zsuzsanna egyetemi adjunktus adott bepillan-
tást: – Magyarországon három alappillér van technológia és termék szem-
pontjából: a multik, a középvállalatok, illetve nagyjából 80 kisüzemi sör-
főzde. Emellett megfigyelhető egy felfutó folyamat – főleg Budapesten és 
környékén –, az úgynevezett sörforradalom. Kreatív fiatalok összeálltak, és 
megtanulták az alaptechnológiát. Kis infrastruktúrával és nagyon meredek 
ötletekkel: keserű söröket, nagyon barna söröket, ízesített söröket, gyöm-
bérsört, mézsört, kőrissört, csokis sört, kávés sört készítenek, amelyeket 
megversenyeztetnek. Ahogy mi tapasztaljuk, e termékeknek nagyon nagy a 
piaca és a felfutása. Itt, a Sör és Szeszipari Tanszéken ezekbe a kutatások-
ba, technológiafejlesztésekbe szoktunk belefolyni, ha megkeresnek minket, 
és szaktanácsot kérnek. Például a Soproni Démon termékfejlesztése is itt 
történt, de készítettünk már kismamáknak tápsöröket mézzel, homoktövis-
sel vagy csipkebogyóval. Nagyon egészséges mikro, makroelemtartalom 
szempontjából, és kicsit magasabb a vitamintartalma is. Sportolóknak ké-
szítettünk magas kalóriatartalmú és természetesen alkoholszegény söröket 
azért, hogy a folyadékbevitel mellett a mikro, makroelemeket is pótolják. 
Szintén ízesített termékekkel, bodzával, vadnövényekkel különböző mé-
zekkel is próbálkoztunk, hogy szélesítsük a magyar palettát.

Sok élelmiszeripari cég megy manapság csődbe, de nagyon sok új vál-
lalkozás is alakul. Vajon a kezdeti felfutó szakasz után, miért nem tud sok 
kisvállalkozás nyereségessé válni? Mit mond a tapasztatlat? Hogy lehet egy 
új termékkel berobbanni a köztudatba? Mik a lehetőségek és a buktatók? 
Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Haszonkulcs következő adásában.

(H. L.)

HAszoNKuLcs

AKTUÁLIS

LágYmáNYos

őRmEző

2013. június 7.–9. (P.–Szo.–V.) Millenáris Fogadó 

Nyitva: 10.00–19.00 • 1024 Budapest, Fény utca 20-22.

Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, illetve ezekből 
készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.
Aranymosás • játszóházak • kígyósimogató
„Egészség-sziget” • szakmai előadások
• ezoterikus szolgáltatások

GeolóGiát bemutató interaktív proGramok  
az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum  
szervezésében!

Millenáris ásványbörze  
és Geo napok6.

Tel.: 06-70/340-7471 • www.asvanyborze.com

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
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a tavaszt ünnepelték a 
Kossuth Gyermekotthonban
ugrálóvár, gyöngyfűzés és vidám színpadi műsor várta azokat az őrmezői gyere
keket, akik ellátogattak a Kossuth Lajos Gyermekotthon Tavasz Ünnepére.  
a rendezvényt három éve azért indították el, hogy a lakótelepiek jobban megis
merjék az otthon lakóit, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzájuk.

A külsős és a bentlakó gyerekek aszfaltrajzversenyen, 
ügyességi vetélkedőkön és pónilovagoláson vehettek 
részt, de a színpadon ügyes táncosok és tehetséges éneke-
sek is bemutatkoztak. Az igazgató, Dóka Rita szerint azért 
is fontos a kapcsolatépítés, mert korábban előfordult már, 
hogy a szülő nélkül nevelkedő, problémásabb gyerekek 
összetűzésbe kerültek a környékbeliekkel. 

– Elég nehéz gyermekeink vannak, de szerencsére egyre 
kevesebb a konfliktus az őrmezőiekkel. Ez a délután éppen 
azért hasznos, mert az idelátogatók megtapasztalhatják, 
hogy alapvetően milyen szeretetre méltó gyerekek laknak 
itt – mondta el az igazgatónő.

A gyereknapi programkavalkád alkalmával az őrme-
zői „Kossuthdíjat” is átadták, amit olyan külső szervezet 
vagy személy kaphat meg, amely a legtöbbet teszi az intéz-
mény gyermekeiért. Junghausz Rajmund önkormányzati 
képviselő ezúttal a Sárkány Zrt. informatikai cég vezető-
inek adta át az elismerést. A vállalkozás tavaly egy adriai 
vitorlázó körút során kossuthos gyerekeket nyaraltatott 
egy héten keresztül saját költségén.

FőváRosI HíREK
Közel száz programmal várja három hónapon át – június 14étől augusztus 
20áig – az érdeklődőket a 10. alkalommal megrendezendő Budapesti Nyári 
Fesztivál. A komolyzenei koncertektől a színházi előadásokon és néptán-
con át a könnyű műfajig számos terület kedvencei lépnek közönség elé a 
Margitszigeten, a Városmajori Szabadtéri Színpadon, valamint az idén 75 
éves Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Utóbbi felújítására a kormány és a 
főváros idén és jövőre 700 millió forintot költ. A korszerűsítés fontos eleme, 
hogy a színpad új, különféle irányból nyitható, bővíthető tetőt kap.  

•
A polgárosodó Magyarország már több mint egy évszázada úgy tekint Sió-
fokra, ahol nyaralni szép és érdemes – mondta Tarlós István főpolgármester 
a Balatonparti városban május 18án, amikor átadta Balázs Árpád polgár-
mesternek a Nyár Fővárosa kulcsát. Siófok idén hármas jubileumot ünnepel, 
hiszen 150 évvel ezelőtt vált fürdőhellyé, 120 évvel ezelőtt gyógyfürdő-
helynek nyilvánították és 45 éve kapta meg városi rangját.

•
Zsiráfborjú született a Fővárosi Állat és Növénykertben május 18án, ép-
pen a Sandra nevű anyaállat névnapján. A kicsi néhány órával a világra 
jövetele után már lábra is állt, és azóta is rendesen táplálkozik. A jövevény 
magassága nagyjából 170 cm, és bár kétséget kizáróan még nem sikerült 
megállapítani, hogy pontosan milyen nemű, ránézésre nőstényről van szó. 
A most született állat a huszonnyolcadik budapesti születésű zsiráfborjú.

•
Valamennyi reprezentatív szakszervezet aláírta azt a megállapodást, amely 
a BKK munkavállalóinak 2013. évi bérfejlesztését rendezi. A megállapodás 
a korábban, a BKVnál megkötött megállapodással összhangban született, 
és vonatkozik a közútkezelési, jegyellenőrzési, tömegközlekedésszerve-
zési, forgalomirányítási, jegyértékesítési és más szakterületeken dolgozók 
foglalkoztatására. A január óta tartó tárgyalássorozat eredményeként a 
bérfejlesztés három pillérre épül: éves szinten átlagosan 3%os alapbér-
emelésre, egy igen jelentős szolgáltatási teljesítményhez kötött ösztönzési 
rendszerre, illetve a béren kívüli juttatások rendezésére. A megállapodás 
sikeresen hangolja össze a munkavállalói és a munkáltatói érdekeket.

Triatlonban is élen az ELTE!
Sűrűsödnek az egyetemisták napjai: nyakukon a vizsgaidőszak, az újabb szenzá
ciós ELTEs sporteredmények azonban bebizonyították, a hírhedten szigorú jogi 
tanulmányok, valamint két, rendkívül időigényes földmérőterepgyakorlat mellett 
is lehet keményen edzeni és remek eredményeket elérni. az éremben bővelkedő 
évadkezdést az ELTE sportolói az ELTEbEaC Polythlon Klub versenyzőivel karöltve 
még tovább tudták fokozni. az ELTE online majdnem minden hétvégét követően 
beszámol a jobbnál jobb hírekről!

Az egyetemi versenyek közül a kerékpár ME-
FOB és a 23. Szarvasűzők futósikerét követő-
en május 12én, a III. Eger Nagydíjon taroltak 
triatlonistáink, amely rendezvény egyben a 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Baj-
nokság is volt, ahol a hagyományoknak meg-
felelően sprint távon (750 m úszás, 20 km ke-
rékpár, 5 km futás) döntik el a bajnoki címeket. 

Mind a férfi, mind a női egyéniben ELTEs 
hallgató állhatott a dobogó legfelső fokára, a 
sportág egyetlen londoni résztvevője, a jogász-
nak tanuló Kovács Zsófia (ELTE ÁJK) és a le-
endő geológus Borsányi Dániel (ELTE TTK) 
személyében. 

Ráadásként férficsapa-
tunk sem maradt érem 
nélkül, a Borsányi Dá-
niel, Őszi Krisztián (IK) 
és Dobrovich Attila 
(ELTE TÁTK) összeál-
lítású team, az ELTE
BEAC Polythlon Klub 
tagjai nagyszerű versenyzéssel a 3. helyen vé-
geztek. 

A rangos esemény fontosságát és a telje-
sítmény valódi értékét mutatja, hogy a közel 
1500 induló között olyan kiemelkedő sporto-
lók, olimpikonok is szerepeltek – összefogva a 

sportág népszerűsítéséért, valamint 
a paratriatlon versenyzők támogatá-
sáért –, mint Hosszú Katinka, Biros 
Péter vagy Ungvári Miklós. 

A díjakat Áder János köztársasági 
elnök és Székely Mózes, a versenyt 
finanszírozó Magyar EgyetemiFő-
iskolai Sportszövetség főtitkára ad-
ták át, akik Simicskó István sportért 
és ifjúságért felelős államtitkárral és 
Bíró Marcellel, a Magyar Triatlon 
Szövetség elnökével együtt a jóté-
konysági váltóversenyben is részt 
vettek.

(Újbuda)

(T. D.)

Hívja asztalhoz  
szomszédait!
Hívja meg szomszédait egy koc-
cintásra! Jó alkalom ez arra, hogy 
megismerjük a körülöttünk élő-
ket, és mosolyt csaljunk az arcuk-
ra. Velük élünk, minden nap ta-
lálkozunk, néha mégsem tudunk 
egymásról semmit.

Jelentkezzen házigazdának: 
jelentkezes@szomszedunnep.hu 
www.szomszedunnep.hu 
Rendezzen egy közös  
összejövetelt velük! 

Hova szervezze az ünnepet? 
Szervezheti az utcára, a háza ud-
varába, a kertbe, esetleg egy közeli 
parkba. 

Hogyan szervezze? 
Lépjen kapcsolatba velünk!  
(szórólap, meghívók letölthetők  
a honlapunkról) 

FELHÍVÁS

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QRkódot

LágYmáNYos

szENTImREváRos



Szórakoztató nagyüzemmé vált a Bikás Park gyereknapkor
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Az építmények em-
berközeli léptéke, 
a naturális anyagok 
használata barátsá-
gosságot sugall majd, 
maradásra ösztönzi  
az idelátogatókat.

Családi szabadidő- és sportközpont fejlesztése indul a Bikás parkban 
A dombtetőről kémlelő három bika 
évtizedek óta a pihenést, a sportolást 
és a családi rendezvényeket szimboli-
zálja a Bikás parkban. Buda egyedülálló 
adottságú közparkja azonban mára 
elöregedett, a zöld környezeten kívül 
kevés lehetőséget biztosít a kerületi-
eknek. Ezen kíván változtatni Újbuda 
vezetése, így félmilliárd forintos beru-
házásba kezd, és több ütemben fejleszti  
a Bikás park teljes területét.

Véletlenül született a domb
A Tétényi út–Bártfai utca által határolt te-
rület kialakulásával kapcsolatban az egyik 
legelterjedtebb városi legenda, hogy a kelen-
földi lakótelep építése közben egy teherautó 
megsüllyedt a sárban, nem tudták kihúzni, 
ezért inkább ráhordtak mindenféle építési 
törmeléket, sittet, így alakult ki a nyolc mé-
ter magas domb. Amit viszont biztosan tud-
hatunk, hogy a Bikás park 1974-ben épült a 

Kelenföldön lévő lakóteleppel párhuzamosan, 
majd 1981-ben került a domb tetejére Kiss Ist-
ván alkotása, a Monda nevű szoborcsoport, 
amely valójában három magyar szürkemarhát 
ábrázol. Eredetileg a szarvuk között a Napot, 
a Holdat és a csillagokat jelképező díszek áll-
tak. A környék lakossága szívesen használja 
sportolásra, kikapcsolódásra a területet, annak 
ellenére, hogy állapota sok kívánnivalót hagy 
maga után: átláthatatlan úthálózat, leromlott 
infrastruktúra (például közvilágítás) és kevés 
„funkció” várja az idelátogatókat. 

Harmóniában a természettel
A fejlesztést több lépésben valósítja meg Új-
buda Önkormányzata, a várható ütemezést és 
a látványterveket Hoffmann Tamás polgár-
mester, valamint a tervezők, az S73 Tájépítész 
Iroda és az Archikon Kft. mutatta be sajtótájé-
koztatón. A városvezető kiemelte: a tervezés 
során hangsúlyos szerepet 
kapott az ökodizájn, a kör-
nyezettudatosság és ener-
giahatékonyság, valamint az 
akadálymentes használat. 

– Olyan szabadidőközpon-
tot igyekeztünk a Bikás park-
ba tervezni, amely a környező 
lakótelepek ellenpontjaként 
közelebb visz minket környezetünkhöz, ahol 
mindenki otthon érezheti magát a természet-
ben – jelentette ki Hoffmann Tamás. Az épít-
mények emberközeli léptéke, a naturális anya-
gok használata barátságosságot sugall majd, 
maradásra ösztönzi az idelátogatókat. Az 
infrastruktúrát a passzívház tervezési alapel-
vei mentén alakítják ki, így az energiaellátás 
nemcsak környezettudatosan valósulhat meg, 
de alacsonyabb bekerülési és üzemelteté-
si költséget is eredményez. – Mottónk éppen 
ezért: „Bikás park – Újra otthon a természet-
ben!” – hangzott el a helyszíni bemutató során. 

Összhangban a metróval
A sajtópikniken az Év Tájépítésze díjjal kitün-
tetett S73 iroda vezetőtervezője, Balogh Péter 
István, valamint az Archikon Kft. részéről 
Nagy Csaba építész ügyvezető tartott pre-
zentációt a beruházásról. Balogh Péter beve-
zetőjében arról beszélt, a tervezéskor azt sem 
hagyhatták figyelmen kívül, hogy a park átme-
nő forgalma a 4-es metró üzembe állása után 
mindenképpen nőni fog. – Tehát ezúttal nem 
a tömegek bevonzása a cél, hisz az adott lesz, 
hanem annak kiszolgálása. Úgy kell megépí-
tenünk a parkot, hogy az átmenő forgalom ne 
károsítsa a területet, hogy a park cél-, illetve 
tranzitterület funkciója megéljen egymás mel-
lett – fűzte hozzá a tájépítész.

Tó, kávé, gördeszka
Egy közpark hagyományosan a rövid távú 
rekreáció elsődleges helyszíne. A reggeli vagy 
esti futás, a torna, a játszótér használata, va-
lamint a nyugodt pihenés, beszélgetés tarto-
zik leggyakrabban ezen tevékenységek közé. 
Éppen ezért különösen fontos, hogy a Biká-
son minden generáció megtalálhassa kedvelt 
időtöltését. Mivel a park rengeteg új funkciót 
kap, a zónát úgy tervezték meg, hogy az egyes 

foglalatosságok a lehető legjobban elkülönül-
jenek egymástól. A tájépítész prezentációjában 
ismertette: a zajosabb, városiasabb szélterüle-
teken, vagyis a park külső ívén a nyüzsgőbb 
közösségi programok, aktív szabadidős tevé-
kenységek kapnak helyet. Ezen a részen újul 
meg vagy épül fel a játszótér, az ingyenes 
sportpályák, az extrémsportot kedvelőknek 
a görpark és a szabadtéri edzőterem. A ter-

vezők ügyeltek arra is, hogy középen sértet-
len maradjon a nagy kiterjedésű zöld rét, ahol 
mindenki hódolhat a nyugodt, csendes pihe-
nésnek. A mesterséges tó, illetve az annak a 
medréből kiemelt föld felhasználásával ké-
szülő napozódomb is a csendes kikapcsoló-
dási lehetőségek számát bővíti. – Különleges 
adottság, hogy ilyen gyönyörű, fiatal, erőteljes 
fák nőttek fel az elmúlt 40 évben, ezért arra 

törekszünk, hogy lehetőség szerint továbbnö-
veljük a zöld felületeket – tette hozzá Balogh 
Péter. De nemcsak a fákat, hanem minden ér-
tékes és jól használható elemet, így a játszó-
teret, pihenőkerteket is megőrzik a beruházás 
során, nem utolsósorban azért, hogy elkerüljék 
a felesleges költségeket. 

Épületek is lesznek
Első hallásra mindenkiben felmerül, hogy 
egy parkban miért van szükség épületekre. 
Nagy Csaba, az Archikon Kft. építésziro-
da tervezője szerint fedett létesítményeknek 
igenis van helyük a Bikáson, hiszen számos 
lehetőséggel gazdagítják az itt eltöltött időt. 
Ráadásul mindegyik a környezetébe simuló, 
ökoelvek alapján megépített objektum lesz. 
Az iroda három épületet tervezett a parkba: 
egy kávézót, amely fontos közösségi tér lesz, 
egy, a körzet szükségleteit kiszolgáló épületet, 
valamint egy játszóházat. A kiszolgáló egy-
ségben állomásozik majd a parkőr, itt lesznek 
a vizes blokkok, mosdók. –  A játszóház mind 
közül a legkorszerűbb lesz, amely preventív 
jelleget is kap azáltal, hogy a gyermekeknek 
vonzó alternatívát kínál a csellengéssel szem-
ben, sőt, rendezvények, gyerekprogramok 
megtartására is kiválóan alkalmas lesz – árul-
ta el a részleteket Nagy Csaba, aki szerint a 
játszóház kivételes előnye, hogy az időjárási 
körülmények nem befolyásolják az itt zaj-
ló programokat, így ha esik, ha fúj, a szülők 
mindig számíthatnak rá. De télen mutatkozik 
majd csak meg igazán a ház haszna, hiszen 

ilyenkor is nyitva áll a gyerekek és a rendez-
vények előtt, és nem utolsósorban a park sem 
lesz olyan kihalt hat hónapon keresztül. Az 
esti időszakban is meg fog változni az élet a 
környéken: a nagyobb átközlekedés és a jobb 
infrastruktúra miatt már senkinek nem kell 
félve átvágni a parkon.

A tér mindenkié
– A beruházás igazi értékét a közösségben 
való gondolkodás adja, mintegy kialakítva 
ezzel Dél-Buda Millenáris parkját. A szak-
emberek és civil szervezetek együttműkö-
dése révén a park nagy vonzerővel bíró új 
funkcióit úgy alakították, hogy minden kor-
osztály megtalálja a leginkább kedvére való 
kikapcsolódást – mondta a sajtótájékoztatón 
Simicskó István, a kerület országgyűlési kép-
viselője. A nemzeti értékek védelméért küz-
dő politikus arra is utalt, a park jelképévé vált 
szoborcsoport hungarikumként számon tar-
tott magyar szürkemarhákat ábrázol, így ha 
a parkot a tervekben megismert színvonalon 
újítják fel, a Bikás park is nemzeti kincsünk-
ké válhat.

Hoffmann Tamás arról tájékoztatott, hogy 
idén nyár végén elkezdődik a megvalósítás, az 
első lépcsőben az utak, a közvilágítás és a zöld 
felületek rendbetétele, valamint a tereprende-
zés történik meg, ezután alakítják ki a mes-
terséges tavat, a görparkot, a sportpályákat, a 
játszóházat és a kávézót. A polgármester el-
mondta, a lakossági visszajelzéseknek megfe-
lelően a kutyások helyzetét is rendezik. – Két 

kutyafuttatót építünk külön a kis- és nagytestű 
ebek számára, a konfliktusok elkerülése vé-
gett – tette hozzá. A városvezető azt is közölte, 
a többi ütem megvalósulása a kerület anyagi 
teherviselő képességétől is függ, hiszen sem-
milyen külső forrást nem akarnak igénybe 
venni a beruházáshoz. – Ebbe a nagy mun-
kába azért tudtunk belevágni, mert mostanra 
elértük, hogy Újbuda Önkormányzata stabil 

Az új igényeknek megfelelő zöld teret hoznak létre

egyensúly ban működjön, melyben a bevételek 
olyan arányban haladják meg kiadásainkat, 
hogy azok lehetőséget nyújtanak fejlesztések 
kivitelezésére – mondta el Hoffmann Tamás. 
Az első ütem fejlesztéseit már idén birtokba 
vehetik a kikapcsolódásra, sportolásra és pihe-
nésre vágyók. A teljes projekt befejezése 2015-
ben várható. 

(T. D.)

fókusz fókusz

A nők munkaerő paci reintegrációjáért dolgozó Jól-lét Alapítvány 
és az Újbuda Prizma Állásközvetítő Iroda az egyedülálló anyu-

káknak szervezett álláskereső klubot, ahol tapasztalatcserével és 
tanácsadással segítették a szülőket. (Részletek a 3. oldalon.)

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete alapján kiírja pályá-
zatát az „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói 
Ösztöndíj” elnyerésére.
 
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon sportolók 
felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intézményben, 
nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és sportáguk-
ban valamely korosztályos nemzeti válogatott keretnek a 
tagjai. Olyan sportágak esetén, amelyekben az eredményes 
szerepléshez elengedhetetlen több sportág készségeinek el-
sajátítása (pl. öttusa, tízpróba) a nappali tagozaton folytatott 
tanulmányok követelményétől el lehet tekinteni egyéb okta-
tási formában való részvétel esetén (főiskolák, egyetemek esti, 
távoktatási tagozatai).
Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére adományozható. 
Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára szól, havi 
összege bruttó 20–50 ezer forint/fő.
 
A pályázás feltételei:
– Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó 
lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak.
– A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tár-
gyévben 13. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben 
be nem töltött 25. életév. (18 év alatti fiatalok esetén a pályá-
zatot a törvényes képviselő nyújthatja be.)
– A pályázatot benyújtó fiatal megelőző évi tanulmányi ered-
ménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizo-
nyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz 
csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát. A 
pályázónak az ösztöndíj folyósításának ideje alatt folyamatos 
tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie.
– A pályázónak az általa gyakorolt sportágban hazai és nem-
zetközi versenyeken a korosztályának megfelelő 1–6. helyezés 
valamelyikét kell elérni.
– A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért 
felelős sportegyesület és a sportági szakszövetség javaslatát, 
valamint igazolást az eredményről.
– Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más ön-
kormányzati forrásból támogatást nem igényelhet.

 Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ön-
kormányzatának az „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 
17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályáza-
ti adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel 
(rövid önéletrajz, az eddigi sportolói tevékenység bemutatása, 
iskolai előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogató 
javaslata, szakszövetségi igazolás az elért eredményekről és 
támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat, diákiga-
zolvány, tajkártya másolata) együtt lehet.

A pályázati adatlapok beszerezhetők minden év július 1-jétől 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1113 Buda-
pest, Bocskai út 39–41.), és letölthetők az önkormányzat hon-
lapjáról (www.ujbuda.hu).
A pályázat beadásának határideje: tárgyév augusztus 30. 12 óra.
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság munkatársai-
nak (1113 Budapest, Bocskai u. 39–41. I. emelet 105-ös szoba, 
tel.: 372-34-82) személyesen, a pályázati kiírásban meghatá-
rozott határidő utolsó napjáig munkaidőben lehet benyújtani, 
vagy postai úton küldhető be az önkormányzat címére (1113 
Budapest, Bocskai út 39–41.). A borítékra kérjük, írják rá „Újbu-
da Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj”.
Az ösztöndíjak adományozásáról az Újbuda Sportjáért Non-
profit Kft. javaslata alapján, a polgármester előterjesztésére a 
képviselő-testület dönt.
 
A formailag hibás és hiányos pályázatokat a polgármester 
érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről 
értesíti a pályázót.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását 
követő képviselő-testületi ülés napja.
Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.
A pályázó az önkormányzati döntés ellen fellebbezéssel nem 
élhet.
 
Budapest, 2013. május 8.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

További  
információkért 

olvassa be  
telefonjával  
a QR-kódot

KELENFÖLD

Már az elmúlt években is tömeget vonzott 
az Bikás parki Gyermeknap, amelyen idén 
talán még a vártnál is többen vettek részt. 
A jókedvet még az olykor borús időjárás 
sem tudta elrontani, önfeledt játékok, 
készségfejlesztő és informális programok 
na meg persze rengeteg sztárfellépő várta 
a szülőket és gyerekeket. A látogatók 
közül pedig minden korosztály találhatott 
kedvére valót.

Bőven gondoskodtak a szervezők arról, hogy 
ne legyen hiány a felhőtlen, szórakozással töl-
tött pillanatokból. Volt lovagi torna, trambulin, 
élő lovaglás, ugrálóvár, arcfestés, babaprogram. 
Ha ez még mindig nem lenne elég, idén a Bikás 
dombon kiemelt eseményként a Vöröskereszt 
tevékenységével is megismerkedhettek a látoga-
tók, de a Katolikus Karitász is kivonult a hely-
színre a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
programjaival, hogy tanácsukkal segítsék a csa-
ládokat. „A legnagyobb problémát még mindig a 
dohányzás okozza. A cigire szoknak rá legköny-
nyebben a fiatalok és erről tudnak lemondani a 
legkevésbé. A legveszélyeztetettebbek a 14-15 
évesek, de nem ritka, hogy már általános iskolá-
ban is kipróbálják a dohányzást a gyerekek. Mi 
igyekszünk a prevencióra fektetni a hangsúlyt, 
de természetesen a leszokásban is tudunk segíte-
ni.” – fogalmazott a szervezet képviselője.

Benne voltak a TV-ben
Az Újbuda Televízió idén igazán sajátos, krea-
tív programmal érkezett Kelenföldre. A médi-
asátorban idén is minden járókelő lehetőséget 
kapott arra, hogy a TV képernyőjén keresztül 
üzenjen szeretteinek és ismerőseinek. Volt, aki 
édesanyjának szavalt verset, sokan pedig ének 
vagy tánctudásukat villantották meg a kamerák 
előtt. A legtöbben azonban a friss gyermeknapi 
élményükről számoltak be. Ezek alapján a leg-
népszerűbb programnak – idén is – az ugráló-
vár bizonyult.

Programok és versenyek 
A Gyermeknapon bemutatkoztak azok a szer-
vezetek is, akik nap mint nap azon fáradoznak, 
hogy kerületünk barátságos, rendezett otthont 
nyújtson számunkra. Az Összefogás Újbudáért 

Egyesület például kreatív kézműves foglalko-
zással készült, hogy az ugrándozás során elfá-
radt kicsik rajzokkal és gyöngyfűzéssel pihen-
jék ki a magukat. Szintén a rendezvény keretein 
belül hirdették ki a Víz világnapja alkalmából 
meghirdetett környezetvédelmi pályázat nyer-
teseinek névsorát is. A versenyre a kerületi is-
ko lák diákjai nevezhettek olyan fotókkal és 
rajzokkal, amelyek a ivóvíz fontosságára hívták 
fel a figyelmet. A zsűri a rajzkészségen túl a kre-
ativitást és a mondanivalót is díjazta. Az első 
helyezettek egész osztályukkal, míg a különdí-
jasok egy-egy kísérővel a fedélzeten vághatnak 
neki egy hajóútnak júniusban. A beérkezett al-
kotásokból pedig egy igazi kiállítást rendezett 
az Önkormányzat. Mindeközben a színpadon, 
gyermekeknek és felnőtteknek szóló együtte-
sek váltották egymást, fellépett többek között 
a Napvirág Zenekar, Janicsák Veca, Kocsis Ti-
bor, az Irígy Hónaljmirigy, valamint a kerüle-
tünkben élő Wolf Kati is.

Az önkéntes csapat
„A következő picit kevesebb, mint tíz évben el 
kell érnünk, hogy a stratégia mentén innovatív 
módszerekkel fejlesszük a tevékenységeinket és 
segítsük az embereket kilábalni a nehéz hely-
zetből, és talán ami legfontosabb: mindezt a 
segíteni kész emberek összefogásával ” – fogal-
mazott Nagy Tibor, a Vöröskereszt Budai Régió 
vezetője, aki a szervezet tevékenységét játékos 
formában népszerűsítette a rendezvényen. Az 
összefogás tényleg elengedhetetlen része a stra-
tégia megvalósításának, mely egyben a társada-
lom fejlesztésének záloga is. Ezt jól jelzi, hogy 
a Pest Megyei Kutató Mentő Szolgálat csatlako-
zása után nem sokkal Kőváry Barna, mint au-
tóversenyző-műsorvezető is csatlakozott a szer-
vezethez, illetve a társadalom számára fontos 
problémák megoldásához. „Amikor beléptem 
a Vöröskereszthez, elsőként az Ifjúsági Szerve-
zettel kezdtünk el dolgozni egy projekten. A cé-
lunk az, hogy népszerűsítsük az elsősegélynyúj-
tást és elősegítsük a félautomata deffibrillátor 
kihelyezéseket”. A rendezvényen rendőrautók, 
rendvédelmi bemutatók, arcfestők, sminkesek 
és persze kirakodó vásár várta a családokat.

(K. A.)
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FILM
31. 18.00 KULTI Filmklub: Krisztus utolsó megkísértése 

Kulti Szalon 
1. 10.30 KULTI Filmklub: Óz, a csodák csodája. Belépő: 

300 Ft KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház 
 10.30 KULTI Filmklub: Münchausen báró kalandjai.  

Belépő: 300 Ft KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház 
 10.30 KULTI Filmklub: Sivatagi Show. Belépő: 300 Ft  

KULTI – Őrmezei Közösségi Ház 

KÖZÖSSÉGI 
PROGRAMOK 
29. 10.00 „Művészet a Múzeumban” 

– felnőtteknek. Részvételi díj: 3000 Ft + 500 Ft 
anyagköltség.   
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum

 18.30 HaTEha szerdai táncház Házigazdák:  
Kocsis Enikő és Fitos Dezső  Muzsikál az Üsztürü zenekar,  
a Folkkocsmában pedig a Szökős Zenekar. Fonó Budai 
Zeneház

31. 15.00 Alma rajzszakkör 5–16 éves korosztálynak.  
TEMI Fővárosi Művelődési Háza

 16.00 Albertfalvi Közösségek Ünnepe  
Albertfalvi Közösségi Ház

 17.00 A nyulacska házikója, A szegényember és  
az ördög. Diavetítés óvodásoknak és kisiskolásoknak.  
A részvétel ingyenes! Kelenföldi Könyvtár

 18.00  Bubabál – A Csürrentő együttes gyerektáncháza. 
Belépő gyermekeknek: 350 Ft ( 3 éves kortól). Kísérőknek: 
150 Ft. TEMI Fővárosi Művelődési Háza 

1. Albertfalvi Közösségek Ünnepe  Albertfalvi 
Közösségi Ház

5. 10.00 „Művészet a Múzeumban” – felnőtteknek. 
Részvételi díj: 3000 Ft + 500 Ft anyagköltség. Molnár-C. 
Pál Műterem-Múzeum

 14.00 Kirándulás a Kopaszi-gáthoz, beszélgetés  
az előadókkal, légzőgyakorlatok a szabadban.  
 TEMI Fővárosi Művelődési Háza

7. 17.00 Sicc Meseországban, Bogyó és Babóca :  
A papírsárkány. Diavetítés óvodásoknak  
és kisiskolásoknak. A részvétel ingyenes!  
Kelenföldi Könyvtár

 19.00 Falkafolk balkáni táncház. Belépő: 700 Ft. 
TEMI Fővárosi Művelődési Háza 

 

MŰTEREM
31. 16.30 „Szövött szőnyegek” Tímár Júlia 

szőnyegkiállítása. KULTI –  Albertfalvi 
Közösségi Ház 

 18.00 A Kelenvölgyi Festőiskola kiállításának 
megnyitója. KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház 

 18.00 „Szerelmem Őrmező” képeslaptervező 
pályázat kiállítása. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház 

7. 18.00 „Párizs, bor, jazz” – A „MCP és Párizs” kiállítás 
finissagea. Zongorán közreműködik: Lachegyi Máté. 
Belépő: 2500 Ft. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum 

PÓDIUM
30. 18.00 Beszélgetés egy művészeti 

alapítványról,  
a Humart a Művészetért Közhasznú Alapítvány kiállítása 
kapcsán. Meghívott vendég: Németh Ágnes. KULTI – 
Karinthy Szalon 

 19.00 Az ötödik negyed – Beszélgetés és élő zene  
a Foglalt Páholyban. Vendég: Gyémánt Bálint (dzsessz) 
Házigazda: Bornemissza Ádám Hadik Kávéház 

8. 10.00 Óperenciás – Humart a Művészetért Közhasznú 
Alapítvány kiállításához kötődő múzeumpedagógiai 
foglalkozás általános iskolás gyerekeknek.  

Belépő: 1600 Ft, részvételhez előregisztráció szükséges. 
KULTI – Karinthy Szalon 

SZÍNHÁZ 
29. 19.00 Székely Csaba: Bányavakság. 

Szkéné Színház 

31. 20.00 Élőkép Színház: Etűdök alapszínekre.  
Szkéné Színház 

1. 20.00 Élőkép Színház: Etűdök alapszínekre.  
Szkéné Színház 

2. 20.00 A fajok eredete. Szkéné Színház 

3. 19.00 Parti Nagy Lajos: Bivaly-Szuflé.  
Szkéné Színház 

4. 19.00 Parti Nagy Lajos: Bivaly-Szuflé. 
Szkéné Színház 

6. 20.00 Pintér Béla és Társulata: Árva csillag.  
Szkéné Színház 

7. 20.00 Pintér Béla és Társulata: Árva csillag.  
Szkéné Színház 

ZENE 
30. 18.00 A Weiner Leó Zeneiksola koncertje  

a Budapesti Vonósokkal. Szent Imre Gimnázium 
Díszterme 

31. 20.00 Bankos és barátai feat. Fixi4. Belépő: 1200 Ft 
A38 Hajó 

1. 19.30 Jazz By-the-Way: Gerendás Péter és Oláh 
Dezső jazz koncertje. Belépő: 700 Ft.  MOHA Kávéház  
és Kultúrtér 

7.  19.00 HangArt – N. Jazz Klub. Zenélnek:  
Nagy János és meghívott barátai: Szaniszló Richárd – 

vibrafon, Frankie Lato – hegedű Belépő: 600 Ft KULTI 
– Karinthy Szalon 

HELYSZÍNEK
 A38 Hajó, Petőfi híd (budai hídfő) Telefon: 464-3940 

 FONÓ Budai Zeneház 1116 Budapest, Sztregova utca 3. 
Telefon: 206-5300

 TEMI Fővárosi Művelődési Háza 1119 Budapest, 
Fehérvári út 47. Telefon: 203- 3868

 Hadik Kávéház 1111 Budapest, Bartók Béla út 36. 
Telefon: 279-0290

 Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest, Etele út 55. 
Telefon: 371-2873

 KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház, 1116 Budapest, 
Gyékényes utca 45–47. Telefon: 204-6788

 KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház, 1118 Budapest, 
Törökugrató 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

 Szent Imre Gimnázium Díszterme 1118 Budapest, 
Villányi út 27. Telefon: 466 5213

 Szkéné Színház, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 
épület II. emelet

kulti

AlbertfAlvA

ŐrmezŐ

május–június

Szobrot  
avattak a Petőfi 
Laktanyában
A Magyar Honvédség vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandára 
névadójának állított emléket a Petőfi 
Laktanya parkjában, amelyben hama-
rosan több szobrot is felavatnak majd, 
így szoborparkot létesítenek a Buda-
örsi úton.

Az elsőként felavatott alkotás közel százéves, 
1917-ben mintázta az akkor már miniszterként 
tevékenykedő, az I. világháborúban vitéz-
sé géről híres vezérezredesről Ligeti Miklós 
szobrász. A mű eddig a Hadtörténeti Múzeum 
kincse volt, és a Szurmay Sándor nevét tavaly 
felvevő helyőrség nagy örömmel vette át és 

avatta fel a műalkotást. 
Kovács Vilmos 
ezredes, a Hadtör-
téneti Intézet és 
Múzeum parancs-
noka ünnepi be-
szédében elmond-
ta, hogy Európában 
az Osztrák–Magyar 
Monarchiában IV. 
Károly király adta 
elsőként rendeletbe, 
hogy az utódoknak 
kötelességük őrizni 
és ápolni a hősök 
emlékét. A Magyar 
Honvédség Napja, 
valamint a Hősök 

Emléknapja így má-
jus közepén és végén ennek a történelminek is 
nevezhető szép kötelességnek tesz eleget évről 
évre.

A műalkotás leleplezését és felszentelését 
követően Kun Szabó István dandártábornok 
előléptetésekkel, kitüntetésekkel és ajándé-
kokkal köszönte meg a helyőrség legkiválóbb 
tisztjeinek, katonáinak és dolgozóinak mun-
káját.

(D. B. S.)

Furcsa találmányok kiállítása
Az Albertfalvi Közösségi Ház a KULTI Kultúr kuriózumok sorozata keretében egy igazán élvezetes kiállítással 
lepte meg közönségét. A tárlat azokat a – zömében a 19. században kiötlött – találmányokat mutatja be régi 
rajzok és korabeli nyelvezetű magyarázatok segítségével, melyek hol megdöbbenést váltanak ki a látogatóból, 
hol pedig mosolygásra késztetnek. Ilyen például az úszógép, ami az úszás fáradalmait csökkentette volna, vagy 
a kézzel-lábbal hajtott óriáskerekű bicikli. A képeket nézve azt érezhetjük, kimeríthetetlen és határokat nem 
ismerő volt elődeink fantáziája.

– A kiállításon látható találmányok a mai ember számára talán 
humorosan hatnak, de a kerék feltalálása óta éppen az emberi 
ötletesség gazdagítja mindennapjainkat – mondta el a tárlatot 
bemutató Városi Hédi. Az ipari forradalommal a közlekedés te-
rén indult meg leginkább a tervezők fantáziája, megszámlálha-
tatlan furcsa járművet találtak ki. Mivel azonban a közlekedési 
eszközök megjelenése aggodalmat keltett az emberekben, vé-
dőeszközöket is ki kellett találni hozzájuk. Ilyen volt például a 
villamoselütés-gátló berendezés, amely hókotróként tolta volna 
félre az áldozatot. De a kor igényei hívták életre az igen mor-
bid halottébresztő készüléket is, amely nevével ellentétben nem 
életre keltette a holtakat, hanem az élőknek jelzett egy csen-
gővel, ha véletlenül magához tért a jobblétre szenderült egyén. 
Mivel akkoriban nem ismerték a kóma állapotát, gyakran te-
mettek el olyanokat, akik valójában még éltek. De volt olyan 
feltaláló is, aki szerint jó ötlet fémmel bevonni a halottakat, 
akiket így díszes emléktárgyakként tarthatunk a nappalinkban.

Vakmerő és elképesztő ötleteiket a feltalálók sokszor any-
nyira komolyan vették, hogy amikor a szabadalmi hivatal 
elutasította őket, párbajra hívták ki a grémium egy tagját. A 
mindennapokat praktikusabbá tévő találmányok is igen nép-
szerűnek bizonyultak, legalábbis egy darabig. A keményka-
lap tetejébe épített fotóapparátot bármikor elő lehetett kapni, 
csak kissé nehéz lett tőle a fejfedő. Persze a hölgyek sem ma-
radtak ki a sorból. A számukra tervezett találmányok híven 
tükrözik, hogy a nőknek már akkor is ki kellett használniuk 
minden percüket. Egy feltaláló olyan szerkezetet fabrikált 
számukra, amely miközben ringatja a baba bölcsőjét, vajat 
is köpül egyben, de a szoknya alá, a fenékre erősített ösz-
szecsukható szék is a kényelmüket szolgálta. A találmányok 
többsége nem állta ki az idő próbáját, de ne feledjük, mai 
használati tárgyaink is ilyen kezdetleges és esetlen próbál-
kozásokból születtek.

(T. D.)

Díjazták a legjobb táncosokat
A magyar kortárs tánc legszínvonalasabb alkotásainak elismerésére és népszerűsítésére alapított Lábán Rudolf-díjat 
immár nyolcadik alkalommal adták át a Tranzit kávézóban. A két modern táncnagyhatalom, a Trafó és a MU Színház 
2005-ben hozta létre szakmai elismerését, amely mára a műfajban az ország legnívósabb kitüntetésévé vált.

Lábán Rudolf a 20. századi európai modern táncművészet legje-
lentősebb újító személyisége volt, aki térharmónia-elméletével 
és a kinetográfia, azaz táncjelírás megteremtésével mozgásmű-

vészeti iskolát alapított. A díjátadáson ezúttal egy meglehető-
sen erős mezőnyből került ki az a nyolc produkció, amelyből 
az esztétákból, kritikusokból és szakújságírókból álló tíztagú 
zsűri kiválasztotta azt a kettőt, amelyet a díjra érdemesnek tart. 
Az ítészek az újító merészség és a minőség elegyét vizsgálták 
a döntésnél.

A műsorvezető, Winkler Nóra felvezetőjében elmondta, ta-
valy óta a két díjazott csak szakmai elismerésben részesülhet. 
(Korábban összesen kétmillió forint járt az elismerések mel-
lé.) Ugyanakkor hozzátette, a csökkenő támogatások ellenére 
is színvonalas darabok születnek az országban. Az egyik díjat 
a Természetes Vészek Kollektíva nyerte el Végtelenbe zárva 
című koreográfiájáért, melyet a rendező, Árvay György vehetett 
át Kováts Adél színművésznőtől. A másik szakmai kitüntetést a 
Szabó Réka vezette Tünet Együttes kapta meg Voks című pro-
dukciójáért. A díjat Orlay Tibor producer adta át.

(T. D.)
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ŐrmezŐ

kulti

kedvezményt adunk*

Cím:  1119 Budapest Csúrgói u. 22.
HÉTKÖZNAPOKON

11-15 óráig
MINDEN TERMÉKRE Nyitvatartás:

6 -22 óráig minden nap 

 Elérhetőség:

Tel:     06 30 336 9994
            06   1 877 4638

Fax:   06   1 877 4639
hjalpkft@gmail.com

*az ajánlat nem vonatkozik, az akciós termékekre, cigarettára és a vonaljegyre. Az ajánlat nem vonatkozik szombat, vasárnap és munkaszüneti napokra. A változtatás jogát fentartjuk!

Valóra vált álom
Elszánt, értéket becsülő szakmai 
stáb munkája vált valósággá. Élő 
rockzene, lemezbemutatók, korosz-
tály nélküliség, elővételes telt ház 
– ezt írnánk, ha csak címszavakban 
jellemeznénk a Barba Negra Music 
Club elmúlt évadát. Az értékelés 
azonban így nem teljes. A TOP 10-
ben lévő klub szeptembertől induló 
szezonjáról, a jótékonyságról és Új-

budára való beilleszkedéséről is beszél Pócsi István, szerve-
ző.  – A hely sajátossága a befogadóképessége – mondja Pócsi 
István. – Az 1045 főt szórakoztatni tudó klubban az ország 
legnagyobb előadói, zenekarai léptek fel az elmúlt hónapok-
ban. Koncertjeink többségére jellemző volt a telt ház, sőt, sok 
esetben már elővételben elfogytak a jegyek. A nyarat követő 
új szezonra meglepetésekkel is készülünk. A hazai „nagyok” 
mellett bővítjük a zenei irányokat, így megjelenik majd a vi-
lágzene, az élő elektronikus zene, és több külföldi zenekar 
fellépéséről is tárgyalunk már – meséli.  

– Fontosnak tarjuk, hogy közönségünk hátrányos helyzet-
ben élő tagjai is jól érezzék magunkat integrált rendezvénye-
inken – hangsúlyozza István. – A fogyatékos emberekre kü-
lön figyelmet fordítunk, ha kérik, asztalt foglalunk számukra, 
segítjük őket az est folyamán. Hagyományteremtő céllal, 
segítve a fogyatékos emberek megismerését, elfogadását, a 
Fogyatékos Emberek Világnapjára is együtt készültünk Új-
buda Önkormányzatával, civil szervezetekkel, bízva abban, 
hogy idén ismét tehetünk majd értük. A kerületbe mi jöttünk, 
ezért a mi feladatunk beilleszkedni ebbe a lakóközösségbe, új 
lakóként nagy házibulikkal – mosolyog a szervező. – Ezért vi-
gyázzuk környezetünket, figyelünk az itt élőkre. Önmagáért 
beszél, ha kulturált környezetben, minőségi szórakozás köz-
ben az emberek egy rövid időre elfeledkeznek gondjaikról, jól 
érzik magukat. Ha örülnek és boldogak, akkor már el is értük 
a célunkat.

Baráth Andrea 

Népdalfesztivál a Domokosban
Határokon átívelő népdaltalálkozót rendeztek a Domokos Pál Péter iskolában, melynek megnyitóját és díját-
adóját a Polgármesteri Hivatalban tartották meg. A „Virágok vetélkedésére” 12. alkalommal gyűltek össze a 
Moldvából, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Gyimesből és Felvidékről érkező általános iskolások, hogy megmutassák 
népdalkincsük és egyedi énekstílusuk legjavát.

A magyar lakta településeken rendezett terü-
leti versenyek legjobbjai jöhettek el Budapest 
XI. kerületébe, hogy az elszakított országré-
szek népdalénekes ifjúsága Magyarországon 
ismerkedhessen meg egymás kultúrájával, és 
hogy barátságokat köthessenek. A Virágok ve-
télkedése ugyanis nevével ellentétben nem a 
versengésről szól.

A Gyepük Népe Alapítvány, amely minden 
évben megszervezi a rendezvényt, hosszú ide-
je azon dolgozik, hogy mindenhová eljusson, 
ahol népdalversenyeket rendeznek, ápolja a 
kapcsolatokat a határon túli magyarokkal, és 
segítsen nekik eljutni a hazai találkozóra. Az 
alapítvány kuratóriumának elnöke, Tündik 
Tamás elmondta, az Újbudára érkező 50 fia-
tal számára az itt töltött hat nap alatt rengeteg 
programot szerveztek. Az iskolásokat tánc-
házba vitték, énekeltek a Budaörsi Fesztiválon 

és egy templomi misén, de az elszigetelt kis 
falvak lakói mégis az élményfürdőzést élvez-
ték a legjobban. 

Hoffmann Tamás polgármester emléklappal 
és apró ajándékokkal köszöntötte a fiatal éne-
keseket, akik cserébe gyönyörű, évszázados 
múltú népdalokkal örvendeztették meg közön-
ségüket. – Ősi, mély érzelmek tükröződnek 
ezekben a semmihez sem fogható hangzás-
világú dalokban, nemzetünk effajta értékeit 
ezért különösen nagy becsben kell tartanunk 
– mondta el véleményét a szervezésben részt 
vállaló Nagyné Antal Anikó képviselő. A Szé-
kelyudvarhelyről érkező hétgyermekes apuka, 
Dánil Sándor, aki két fiát kísérte el a feszti-
válra, szintén arról számolt be, rendkívül fon-
tosnak tartják, hogy a Kárpát-medence busás 
kulturális kincseivel gazdagíthassuk egymást, 
hiszen zenéjében is él a nemzet.

(T .D.)

KeleNfÖlD



10 Újbuda 2013. május 29.

Jogi tanácsadás
Ügyvéd nyújt ingyenes segítséget jogi 
kérdésekben május 29-én 16.00–18.00 óra 
között a Kelenvölgyi Közösségi Házban 
(Kardhegy u. 2.). Előzetesen bejelentkezni 
a 06/30/931-6487-es telefonszámon lehet. 
További információ: 424-5363.
 
Rejtvényfejtő verseny
A VI. Szenior Országos Rejtvényfejtő 
Versenyt rendezi meg Újbuda Polgármes-
teri Hivatala és a Rejtvényfejtők Országos 
Egyesülete. A június 9-én, vasárnap 10.30-
kor kezdődő megmérettetésen a Sudoku 
(logikai) rejtvény, Rejtvényfejtés (kezdő, 
középhaladó, haladó) és a Nagyi-Unoka 
csapatverseny kategóriákba lehet nevez-
ni. A 60 év feletti, valamint unoka esetén 
– a felső korhatár 16 év – korcsoportban 
indulóknak valamennyi kategóriában 2–2 
rejtvényt kell megoldani, emelkedő nehé-
zségi szinttel. A fejtési idő: 1,5–1,5 óra. 
Valamennyi kategóriában az I–III. helye-
zettek kupa, érem és oklevél díjazásban 
részesülnek. A versenyre június 7-éig lehet 
nevezni az Újbudai Szenior Programköz-
pontban személyesen, vagy a 372-3482-es 
telefonszámon, valamint a gabonyi.erika@
ujbuda.hu  e-mail címen. A rendezvényről 
bővebb információ itt kapható: www.roe.
ini.hu, roe@chello.hu, 06/30/934-2173

Meridiántorna
3-1-2 meridián egészségmegőrző tornára vár-
ják a résztvevőket május 27-én 11.30–12.00 
óra között az Őrmezei Közösségi Házba (Cir-
mos u. 8.). A 20–30 percig tartó testedzést Ba-
loghné Gabi vezeti (telefon: 06/20/467-8031, 
310-3168). A program ingyenes, érdeklődni 
Földi Annamáriánál is lehet a 309-0007-es, 
illetve a 310-0644-es telefonszámon.

60+ rÖvIDeN

további programok és 
információ:

ÚJBUDAI SZENIOR
PROGRAMKÖZPONT
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.
Telefon: 372-4636
Nyitva tartás:  
hétköznap 9–14 óra között
Web: www.ujbuda.hu/60plusz
E-mail: 60plusz@ujbuda.hu

60+

progrAmAjáNló
Ajánló az Újbuda 
60+ közel 200 havi 
programjából
60+ Városjáró gyaloglóklub
Május 27. 9.00 Domoszlai Zsóka 60+ önkéntes 
vezetésével. Cél: Szentendre – séta a festők váro-
sában. Találkozó: 9.00 órakor a HÉV Batthyány 
téri végállomásánál, a szerelvények végén, a ki-
jelző táblánál (BKV-bérleteseknek kiegészítő 
jegy szükséges Szentendréig). További informá-
ció: az Újbudai Szenior Programközpontban.  

Filmklub
Május 27. 18.30–20.30 A denevér mozi (világ-
híres operettek a filmvásznon sorozat). Helyszín: 
Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy utca 2.). 
Belépődíj: 300 Ft. Információ: 424-5363   

60+ Feng shui
Május 28. 10.00–11.30 Ismerje meg az évezre-
des tudomány mindennapokban is használható 
tanításait. Kunczly Judit 60+ önkéntes előadása. 
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont. A 
program ingyenes. 

Kézimunka Kör
Május 28. 10.00–12.00 Kötés, horgolás, hímzés 
és mindenfajta kreatív alkotás. Helyszín: Albert-
falvi Közösségi Ház (Gyékényes út 45–47.). Infor-
máció: 204-6788. A program ingyenes.

Kerámia Alkotó Műhely
Május 28. 17.00–19.00 Kézműves foglalkozás. 
Vezeti: Preisinger Zsuzsanna. Helyszín: Őrmezei 
Közösségi Ház (Cirmos u. 8.). Információ: Földi 

Annamária 309-0007, 310-0644. A program in-
gyenes. 

Vörös sivatag filmklub
Május 28. 19.00 Őrmezei Közösségi Ház (Cir-
mos u. 8.). Információ: Földi Annamária 
309-0007, 310-0644. Belépő: nyugdíjasnak, diák-
nak: 300 Ft/alkalom.
 
TERMÉSZETJÁRÁS   
Június 2., vasárnap, Börzsöny-
hegység. Királyrét–Kisinóc, kisvasúttal 
Nagybörzsönybe. 12 km, 200 m. Találkozó: 7.45, 
Nyugati p. u. pénztárak. Túravezető: Somóczi 
Szilvia (TvTE) (70)207-5374, ill. 316-7423

Június 5., szerda, Budai-hegység. Talál-
kozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túra-
vezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-
8042. Budai-hegység – közepesen nehéz túra. 
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt. 
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-
5374, ill. 316-7423

Június 12., szerda, Budai-hegység. Talál-
kozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túra-
vezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-
8042

Június 15., szombat, százhaloMBatta 
(városközpont, szerb templom). Találkozó: 
8.30, Déli p. u. pénztárak. Túravezető: Király 
Lajos (TvTE) (23)361-101. normafa–anna-rét–
Disznófő–Szépjuhászné–Hűvösvgy. 12 km, 100 
m. Találkozó: 9 óra, Széll Kálmán tér, metró. Tú-
ravezető: Méri Sándorné (CAOLA) (30)5498457

Június 16., vasárnap, Budai-hegység. 
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat. 
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 
(30)560-8042

Június 19., szerda, Budai-hegység. Talál-
kozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túra-
vezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-
8042. Budai-hegység – közepesen nehéz túra. 
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt. 
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-
5374, ill. 316-7423
    
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárás-
nak megfelelő, szükség esetén esőkabát, bo-
katartó cipő vagy bakancs; tízórai és víz vagy 
üdítőital.

Színház az egész világ,  
60 felett is
Az Őrmezei Közösségi Házban immár több mint tíz éve működő Tarka Színpad 
valóban üde színfoltja az újbudai 60+ közösségnek. A 32 főből álló társulat előadá-
saira kicsiket és nagyokat egyaránt várnak.

2003 márciusában indult útjára a Tarka Színpad Őrmezőn, Köl-
lő Miklós vezetésével. A pantomimművész, koreográfus és ren-
dező nem titkoltan azzal a céllal alapította a társulatot, hogy 
teret adjon a társadalom perifériájára került 60 év felettieknek. 
– A társulat elindítása előtt a baráti körömben és a közvetlen 
környezetemben is sok rossz dolgot láttam: házasságok robban-
tak szét, pusztított az alkoholizmus és sok volt az öngyilkosság 

– idézi az elmúlt éveket Köllő Miklós. – Hirtelen azt vettem 
észre, az akkori ötvenes generáció egy része jelentős nehézsé-
gekkel küzd. Amikor elindítottam a Tarka Színpadot, az volt a 
cél, hogy az önbecsülésüket helyrehozzuk, és a személyiség-
romboló tevékenységeket valamilyen szinten egyensúlyozzuk. 
Az elmúlt esztendőkre visszanézve úgy gondolom, ez sikerült 
is. Az elmúlt tíz évben a társulat önjáróvá vált, a tagok számára 

pedig fontos lett, hogy a a próbákon és az előadásokon kívül 
is összetartsanak. A tagokban komoly energiát és vitalitást ta-
pasztalok – mesélte.

A Tarka Színpad működése azonban nem merül ki a színészet-
ben. Az évek alatt komplex művészetté fejlődött a társulat, hiszen 
több alkotói ág is képviselteti magát: díszletterv, jelmezterv, ze-
neszerzés és zenei szerkesztés, sőt, vannak olyan darabok is, me-

lyeket a tagok maguk fordítottak 
le vagy írtak át. A Tarka Színpad 
arra is törekszik, hogy azokhoz is 
eljusson a műsor és az üzenetük, 
akik valamiért nem tudnak elláto-
gatni az előadásokra, így készítet-
tek egy DVD-t, amely a közösségi 
házakból kölcsönözhető ki.

Arról, hogy milyen hatással 
van a színház működése a 60 év 
felettiekre, Kövér Mária, a társu-
lat egyik tagja szólt. – 2005 feb-
ruárjában jöttem a színházhoz, 
az egyik szomszédom hívott meg 
a próbákra. Nem tudtam, hogy 
tehetséges vagyok, viszont Mik-
lós egyszer megnézett, és azóta 
együtt dolgozom a társulattal. 
Úgy gondolom, nagyon sokat 
köszönhetünk Köllő Miklósnak, 
aki kihozta belőlünk a legjobbat. 
Mari szerint unalmas lenne az 

élete, ha nem lenne a Tarka Színpad, és a mindennapi prob-
lémák is betemetnék. – A színház engem gyógyít – mondta. 
– Van egy súlyos betegségem, de a színpad tünetmentessé teszi, 
mert belülről játszom, megélem a szerepemet. Az, hogy ilyen 
közösséghez tartozom, a színpadon állhatok és adhatok valamit 
az embereknek, még ezen a nehéz élethelyzeten is átsegít.

(K. B.)

mindenki saját 
ritmusában, 
erejének megfe-
lelően végezheti 
a gyakorlatokat.

Vízigimnasztika korhatár nélkül
Évek óta töretlen népszerűségnek örvend a vízigimnasztika a Nyéki Imre  
Uszodában. Az érdeklődőket Támer Julianna várja a hét minden napján. A tréning 
az Újbuda 60+ kártyával érkezőknek jelentős kedvezménnyel vehető igénybe.

– A vízigimnasztika jó hatással van az ízüle-
tekre, de kiváló mozgásszervi problémáknál, 
csontritkulásos és asztmás betegeknél, szív- és 
érrendszeri megbetegedésekben szenvedőknél is 
– hangsúlyozza Támer Julianna. – Az egyik leg-
jobb rehabilitációs módszer a vízben végzett moz-
gás, amely sérülések után ajánlott, 
és lehet is végezni. Az idősebb kor-
osztály fő gondja a kialakulóban 
lévő vagy már létező gerincsérv. 
A tornán résztvevők elmondták, 
sokan hasonló problémákkal küsz-
ködtek, de ennek a mozgásformá-
nak köszönhetően „megúszták” a már időpontra 
bejegyzett operációt.

A vízben kevesebb súly nehezedik az ízületek-
re, nem olyan intenzíven, mint a szárazföldön a 
gravitáció hatására, így kisebb terhelés éri a gerin-
cet, a csípőízületeket, a nyakcsigolyákat. A vízi-
gimnasztika által könnyebben tudnak a kisebb 
izmok is erősödni, ezáltal a sérvbajok is háttérbe 
szorulhatnak.

– A rendszeres testedzés bizonyíthatóan jó köz-
érzetet biztosít, javítja az állóképességet és erősít, 

nemtől és korosztálytól függetlenül – mondja Ju-
lianna.

Gimnasztikázni a vízben nem igényel külö-
nösebb fizikai adottságot. Úszni sem kell tudni, 
hisz az edzéshez használt polifoamból készült 
deréköv, csizma és súlyzó fenntartja a vízen a tes-

tet, így ez a mozgásforma kiváló 
módszer a víziszony leküzdésére 
is. Alkalmas még a mindennapi 
feszültség és stressz levezetésére, 
a testtartás javítására. A folyama-
tos mozgásnak köszönhetően a víz 
masszírozza a testet, ami enyhíti 

az izomlázat és serkenti a vérkeringést, egyúttal 
a bőrnek is jót tesz.

– Mindenki saját ritmusában, erejének megfele-
lően végezheti a gyakorlatokat – mondta el Támer 
Julianna. – A víz olyan természetes közeget biz-
tosít a mozgáshoz, mint amit napközben végzünk 
járás, állás közben, viszont az ízületek szabadab-
ban tudnak mozogni minden irányba. A súlyfö-
lösleg és a kor nem gond, a lényeg az általános 
átmozgatás és az állóképesség javítása.

(Cs. Sz.)

60+ meridiántorna Újbudán – 
sosem késő elkezdeni
Hazánkban immár tíz esztendeje gyakorolhatják a résztvevők a 3-1-2 elvén alapuló 
meridiántornát, melynek egészségre gyakorolt jótékony hatása bizonyított. A 
kerületi 60+ csoport tagjai sem voltak restek, és ők is előszeretettel végzik a nem 
megterhelő, ám annál áldásosabb gyakorlatokat. 

A meridián alapelve mindenki számára csábító 
lehet: élj 100 évig egészségesen! Magyarországon 
az elmúlt évtizedben egyre nagyobb teret hódít 
ez az ősi kínai mozgásfajta, és egy ideje már az 
Újbuda 60+ program kínálatában is megtalálható. 
A foglalkozások általában telt házzal folynak, a 
résztvevők pedig egyenként bizonyítják jótékony 
hatásait. Az ingyenes edzésforma az ősi keleti tu-
dás esszenciája, melyet hazánkban Eőry Ajándok 
kezdett terjeszteni. 

A 3-1-2 meridiántorna valóban működő mód-
szernek tűnik. A mozdulatsor lényege az, hogy 
akupresszúrát alkalmazva halad végig a testen, és 
a meridiánokat stimulálva áramoltatja az energiát 
a szervezetben. A 3-as szám a test három akup-
resszúrás pontjának masszírozására utal, az 1-es a 
helyes hasi légzésre, a 2-es pedig a láb folyamatos, 
ritmusos mozgására. A résztvevők az óra során 
folyamatosan végighaladnak a testünkön felülről 

lefelé, hol nyomást, masszírozást (akupresszúrát), 
hol pedig intenzív csapkodást gyakorolva.  

A foglalkozáson részt vevő hölgyek mind tud-
nak példát mondani valamilyen gyógyulásra. A 
reumára, a magas vérnyomásra, a cukorbetegség-
re és több más megbetegedésre is gyógyír lehet a 
torna. Antal Józsefné egy szívműtét után kezdett 
el meridiánórákra járni. – Az operációt követően 
hallottam erről a módszerről. Kipróbáltam, és na-
gyon megszerettem. Az egészségemre nincs pa-
naszom, jól érzem magam. Már több mint egy éve 
foglalkozom ezzel a mozgásformával, időközben 
oktató is lettem. A példám is mutatja, nem késő 
elkezdeni 60 év felett sem.

Újbudán hetente többször, a Bölcső utcai Prog-
ramközpontban és a Fehérvári úton az Összefo-
gás Újbudáért Egyesület termében, valamint a 
kerületi közösségi házak többségében is tartanak 
foglalkozásokat. (K. B.)
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ApróhIrDetés
Lakás, ingatlan
ingatlanhirdetés ingyen! www.ingatlanXI.com
éPÍtészMérnöK vállalja hiteles Energetikai Tanúsítvány 
készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel +36/30/655-7825, 
www.epitesiellenor.hu
zaMárdi üdülőövezetének központjában, frekventált helyen, társasházi 
lakások tulajdonostól, készültségi foknak megfelelő összeggel (45%) 
leköthetők. Wellnessrészleg, lift. www.helka.hu, 06/30/864-8228.
Xi., soPron utcában eladó új építésű, III. emeleti, 75 nm-es, nagy 
teraszos lakás 35 M Ft, I. emeleti, 69 nm-es 30 M Ft. 06/30/251-4000.
KereseK eladó lakást a kerületben. 06/30/729-7546.
XI., OLT utcában eladó 120 nm-es, panorámás, földszinti, saját kertes 
lakás dupla garázzsal. 64 M Ft. 06/30/251-4000.
KészPénzzel keresek 1–2 szobás téglalakást a XI. kerületben. 
06/20/426-0015.
BÍzza ránK ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniroda a GDN-
Ingatlanhálózat tagja! Közel 500 kerületi lakás és több ezer vevő 
és bérlő. XI., Kosztolányi D. tér 11. H–P: 9–18-ig, 209-0159 www.
nkingatlan.com
FelÚJÍtott, kétszobás, panorámás, erkélyes lakás a II. ker.-ben 
24,2 M Ft. 06/30/8926-396.

Bérlemény
soMogyi u. 25. sz. alatt 55 nm-es üzlethelyiség kiadó. 06/20/944-8077.
KereseK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-7546.

Garázs
garázs eladó XI., Szent Kristóf u.-nál. 2464-165.

Oktatás
hiVatástudattal bíró, munkáját gyakorló alsós tanítónőt 
keresünk. Kerületünk egyik legjobb iskolája várja. Önéletrajzot a 
kissildi55@gmail.com címre várjuk.

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.
VILLANYSZERELŐ mester T.: 06/70/235-6644.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, 
készülékek javítása garanciával. Balázs János épületgépész technikus. 
362-4050, 06/20/917-0697.

Lakásszerviz
ÜVeges biztosításra is. 310-4116, 06/30/281-1457.
laKásFelÚJÍtás teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-3800.
REDŐNY, reluxa stb. szerelése, javítása legolcsóbban! 06/70/341-9489.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt-javít! 370-4932.
LAPOS TETŐK szigetelése, bádogozás, zsindelyezés. Teljes körű 
alpinista munkák kivitelezése: 273-1857, 06/20/471-1870.

Háztartási gépek
MosÓgéPJaVÍtás garanciával, hétvégén is. 06/20/288-5148.
VarrÓgéPJaVÍtás otthonában. T.: 283-7282.

TV, antenna, számítógép
száMÍtÓgéP-JaVÍtás, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszál-
lással. 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.
REDŐNY szerelése, javítása, gurtnicsere. Tel. szám: 06/20/321-0601.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, kőművesmunkát azonnali kezdéssel, 
garanciával vállalok. 291-5966, 06/30/458-6231.
szoBaFestés, mázolás, tapétázás garanciával. 285-2882, 
06/30/878-8977.
Konténeres sittszállítás, murva, föld, sóder. 06/20/944-4759.
társasházKezelés, közös képviselet, társasházkönyvelés! 
Megbízható szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal. Válassza a lehető 
legjobb szolgáltatást a legkedvezőbb áron! Ingyenes árajánlat. www.
kozoskepviseloiroda.hu
olCsÓn: fakivágás, kerti munkák szakértelemmel, lélekkel. 
+36/30/418-6663.
laKásszerViz! A kéménytől a pincéig szakképzett, intelligens 
állományunk mindenféle építőipari problémát megold! Alpinista 
csapattal is rendelkezünk! Tel.: +36/70/294-6161, e-mail: idekuld-
hozzam@gmail.com

társasház-taKarÍtás és rovarirtás 15 éves tapasztalattal, 
udvarias, a lakókkal szót értő kollégákkal várjuk a megrendeléseiket! 
T.: +36/70/775-8661.
a KözelBen lakó közös képviselet vagyunk. Egyenes beszéddel, 
lelkiismerettel és kiváló szakemberháttérrel végezzük a munkánkat! 
Hívjon bizalommal! T.: +36/70/294-6161, E-mail: idekuldhozzam@
gmail.com

Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
a MeditáCiÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolyamok 
a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/547-7299, www.
bkwsu.org/hungary

Régiség
KészPénzért vásárolunk aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, 
festményeket, hagyatékot. Arany: 7500–12 000 Ft, ezüst: 180–360 Ft. 
www.loisgaleria.hu, II., Margit krt. 51–53., 316-3651.
gellért Galéria mindennemű régi tárgyait kp.-ért megvásárolja. 
Üzlet: 466-4761, mobil: 06/20/981-2897.
antiKVáriuM vásárol régi és új kiadású könyveket, könyvtárakat 
azonnali ingyenes kiszállással. Tel.: 06/30/742-4558.

Állás
BudaPesti ingatlanhálózat képzést, biztos hátteret és fejlődési 
lehetőséget nyújt, hogy Te is a budai régió sikeres ingatlan-tanácsadói 
közé tartozhass! l.morvay@gdn-ingatlan.hu

Társkeresés
TÁRSKERESŐ iroda garanciával, év eleji kedvezménnyel! 06/30/217-
5151.
ProKrisz keresztény társkereső: 06/30/254-0414, www.prokrisz.hu

Üdülés
BalatonalMádiBan fullos nyaraló 60 ezer Ft/hét kiadó. 
06/30/727-2727.

Könyvek
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem 
vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
KönyVeKet, könyvtárakat antikvárium vásárol díjtalan kiszál-
lással. 06/20/425-6437.

fogADóoráKpártoK eseméNyeI
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási 
tanácsadás. Hétfőként 17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, laká-
sárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden páros kedden 
16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás. Minden első szerda 15–17 óráig 
munkaügyi tanácsadás. Délutánonként 14–18 óráig aláírásgyűjtés.
Május 29. 18.00 Közéleti est. Vendég: Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs 
igazgatója, Józsefváros polgármestere. Házigazda:  Hoffmann Tamás polgármester, 
a XI. kerületi Fidesz elnöke. Aranyossy György grafikusművész fotókiállítása.

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munka-
jogi; 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 hétköznap 
14–18 óráig. Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével 
parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP-irodában.
Május 27. 18.00 Az újbudai IKSZ gasztronómiai témájú beszélgetőest-so-
rozatának következő vendégei: Tóth Péter, a Lipóti Pékség és Cserpes István, 
a Cserpes Tejivók alapító tulajdonosai. 
Május 29. 18.00 dr. Faigl Ilona vetítéses előadása A magyarság Mária tisz-
telete címmel. 
Május 30. 18.00 Szentimrevárosi Esték a Szent Margit Gimnáziumban. 
Téma: „A kultúra jelene és jövője”. Előadó Halász János kulturális államtitkár. 
Június 3. 18.00 Szentimrevárosi Kertbarát Kör találkozója.

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/20/220-1468
Web: delbuda.lehetmas.hu, 
facebook.com/lmpujbuda, 
e-mail: bp1122@lehetmas.hu. 
Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 18–22 óra között. 
Szerva itt pingpong-klub nyitva tartási időben. 
Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel és szakmai előadókkal: 
okofilmklub.hu

A JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Június 12. 18.00 Újbudai Nemzeti Estek: A Csendőrség múltja, jelene és 
jövője.

mozaik

Tökéletesen, kártevőmentesen!

Az Irtó Trió Kft. fő tevékenysége az egészségügyi kártevő-mentesítés!

Vállaljuk MAGÁNLAKÁSOK, társas- és irodaházak, éttermek, 
szállodák, raktárak, ipari parkok teljes körű kártevő-mentesítését.

Célunk a megrendelő által meghatározott épületek külső és belső területen 
a rovar- és rágcsálófertőzöttség megszüntetése, mentesség fenntartása.

Vállalkozásunk nemcsak a közismert egészségügyi kártevőkkel szembeni 
védekezésben érdekelt (csótány, egér, patkány), hanem hatékonyan lépünk 
fel olyan „kellemetlen lakótársak” ellen is, mint az ágyi poloska, a hangya, 
a darázs, a bolha, a gabonafutrinka, stb. 

AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN NYÚJTJUK SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

Cégünk ISO 9001:2008-as minősítéssel, valamint tevékenységünkre 
vonatkozó nagy összegű felelősségbiztosítással rendelkezik.

WWW.IRTOTRIO.HU

1116 Budapest, Sáfrány u. 37.
+36   1 315 0420
+36   1 209 4736

of ce@irtotrio.hu
www.irtotrio.hu

H-P: 17-21 / SZO-V: 9-21

Tel.:

Ügyelet:
E-mail:
Web:

Fax:

10%
kedvezmény
A kupon felmutatójának.ána

kedvezmé
ójának.

ény
0%
vezmény

1
k dvezm
A kupon felmutat já

Waspinator
darázsriasztó zsák

Légyfogó
szalag

Dekoratív
légyfogó

Ragasztós
csótánycsapda

Red Top 
légycsapda

Lé
sz

Deekkkkekekkkk
léglégyyyyf

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

ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első szerdáján és pénte-
kén. Egyeztetés: 06/20/462-2649

FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 
óráig. Albertfalvi Közösségi Ház (Gyéké-
nyes u. 45–47.)

FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) 
önk. képv. Egyeztetés telefonon: 
06/30/941-5336, 204-2805

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. 
Alkalmanként 10-12 óra között a Vahot 
utcai (kelenföldi) piacon köztéri foga-
dóóra. Biztos találkozóhoz egyeztetés 
telefonon: 06/30/9882626.

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 igazga-
tói 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.  
E-mail: 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) alpolgár-
mester. Képviselői: minden hónap első 
keddjén 16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó-
nap második szerdáján 15–16.30 óráig. 
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119. 
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 
3724-672

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. 
képv. Minden hónap második hétfőjén 
17–18 óráig. Domokos Pál Péter Ált. Isk. 
(Sopron út 50.). n.antal.aniko@ujbuda.hu

NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv. 
Június 19-én 17 órától. Villányi út 20/A 
Egyeztetés: 06/70/420-7715

DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) 
ogy. képv. Minden hónap első és harma-
dik csütörtökén 17–18 óráig. Karinthy 
F. út 9. (KDNP-iroda). Bejelentkezés 
csütörtökönként du.: 209-0474

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.Min-
den 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.
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Fekete Orsolya 2012.  
augusztus 27-én a szü-
letett a Szent Imre Kór-
házban. Kiegyensúlyo-
zott, gyönyörű kisbaba, 
jó kedélyű, barátságos, 
mosolygós. Mindenevő, 
imádja a vizet és az álla-
tokat. Szülei szeme fénye. 

Zimány Zoltán 2013. ja-
nuár 14-én jött világra a 
Szent Imre Kórházban. 
A kis Pampalini nagyon 
szereti a sétákat, és na-
gyon érdekes számára, 
ahogy a szél mozgatja a 
faleveleket.

2013. január 11-én látta 
meg a napvilágot a Tóth 
család kis tündérké-
je, Boglárka. A kislány 
imádja a társaságot, so-
kat játszik, mosolyog, 
és már most nagyon tud 
huncutkodni, főleg, ha 
tele a pocija.

Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbű-
völő fényképeket. A fotókat postai úton az 1118 Budapest, Csíki-hegyek 
utca 13–15. címre, vagy elektronikus formában a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

közös

KeresztrejtvéNy

Pákolitz István: Almafa c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (Z, L, A, S). 13. Mester-
ember. 14. Huszárgenerális (András). 15. Folyékony arany. 16. 
Zárt társadalmi csoport. 18. Nóta. 19. Biztató szó. 20. Vadkacsa 
falat! 21. Néha jegyzetelő. 24. Német hivatalnok! 25. Párizsi va-
gány. 27. Nevezetes. 29. Antonov felségjele. 31. Ellenérték. 32. 
Török férfinév. 34. Kiejtett betű. 35. Mutatószó. 36. Csillagjegy. 
39. Ferencvárosi labdarúgó (Zoltán). 41. Ivarral kapcsolatos. 42. 
Ivóeszköz. 43. Koncepciós per áldozata (László). 44. Összenőtt 
szirmú szulákféle növény. 46. Festőművész, költő (Lajos). 49. 
Kálium és kén vegyjele. 50. Kicsinyítő képző. 51. Kettőzve: 

mellébeszélés. 53. Japán drámai műfaj. 54. 
Rádium vegyjele. 55. Virágcseréptartó. 57. 
Vásárolna. 60. A tűzhely sütője, népiesen. 
62. Epikai műfaj. 64. Össze-vissza lop! 
66. Női név. 68. Jód, vanádium és nitro-
gén vegyjele. 69. Trópusi lázcsillapító. 71. 
Tűznyelv. 72. Női név. 74. Véreskezű ró-
mai császár.
Függőleges: 1. Kossuth-díjas írónő. 2. 
Emelkedik a vízszint. 3. Hordozóeszköz. 
4. Kettőzött kettős betű. 5. Viharban van! 
6. Zeneszerző (Pál). 7. Porció. 8. Egy er-
délyi városból való 9. Aszlányi Károly. 
10. Kihalt futómadár. 11. Alávaló. 12. Ta-
nya. 17. Pápai hármas korona. 19. Bibliai 
hegy. 22. Ránc szélei! 23. Középen vetítő! 
26. Szesz. 28. …, Lake and Palmer, an-
gol rockegyüttes. 30. Megmunkálatlan. 
33. Kürtös vezér. 35. Ügyet intéz. 37. Fo-
hász. 38. Belgiumi fürdőhely. 39. Heves 
megyei település. 40. Német névelő. 45. 
Észak-afrikai arab város erődített része 
(KASBA). 47. A távolabbi részére. 48. 
Katolikus papi méltóság. 49. az idézet 
második sora (i, y, n, á). 51. Fejjel je-
lez. 52. Előre, olaszul. 55. Norvég pénz. 
56. Protaktínium vegyjele. 58. Rövid an-
gol férfinév. 59. Megbocsát. 61. Egyenlő 
a sportban. 63. Ukrán város. 65. Piroska. 

67. Gát betűi keverve. 70. Ruhadarab. 72. Nagy páros betűi. 
73. Arrafele!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 49.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 
Bp., Csíki-hegyek u. 13–15. A 10. SZÁM REJTVÉNYÉNEK 
MEGFEJTÉSE: „Játszik az almafa játszik, királyleányt virág-
zik”. NYERTESE: Sági Pálné, Bártfai u. Nyeremény: könyvju-
talom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 13–15.) 
vehető át.
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