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Rendhagyó énekóra  
a Porossal
Igazi falusi hangulatot teremtett a Fonóban adott 
koncertjeiről a kerületben is jól ismert Poros Zenekar  
a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében.  
a „rendhagyó énekórák” sorozat országos misszióját 
a Muzsikás együttes indította útjára, melynek szintén 
tagja a Poros vezetője. a vidám tanórán játékos 
formában vezették be a gyerekeket a népzene és  
a hangszerek világába.

A tornaterembe vezényelt diákoknak nem mindennapi élményt 
okozott, amikor a zenészek  rázendítettek, ugyanis ritkán halla-
nak, látnak hasonlót egy énekórán. A tanulók szemében akkor 
kezdett igazán csillogni az érdeklődés, amikor Porteleki Lász
ló, a Muzsikás és a Poros Zenekar tagja érzékletes történeteket 
kezdett mesélni a régi falusi szokásokról. A programot meg-

szervező Farkas Krisztina önkormányzati képviselő kiemelte, 
a gyerekeknek nagy szükségük van az ehhez hasonló interaktív 
zenetanulásra. – Fontosnak tartom, hogy már kisgyermekkor-
ban megismerkedjenek a magyar népzenei hagyományokkal, 
dialektusokkal, ezt a világot szerettem volna hozzájuk köze-
lebb hozni – tette hozzá. 

A közel négy évtizede működő Kossuth- és Liszt-díjas Mu-
zsikás együttes itthon és külföldön is nagy sikereket könyvel-
het el magának. A csapat otthonosan mozog a folk-, a nép- és 
világzenei műfajokban, de találkozhattunk már velük dzsessz-, 
zsidó vagy komolyzenei rendezvényeken is. Az együttest azon-
ban nem csak saját sikereik érdeklik. Eltökélt céljuk, hogy  
a magyar népi hagyományokat megismertessék a fiatalsággal, 
hogy azok újra felfedezzék annak szépségét.

A Muzsikás 2004-ben kezdte el Rendhagyó iskolai énekóra 
címet viselő programját, melynek keretében iskoláról iskolára 
járva a népzenén keresztül mutatják be a muzsika társadalmi 
szerepét. – Napjainkra vészesen háttérbe szorult a zenei neve-
lés a magyar közoktatási rendszerben – magyarázta Porteleki 
László –, ezért úgy gondoltuk, egy manapság szokatlanabb 
módszert alkalmazva valódi zenei élménnyel ajándékozzuk 
meg őket. A sorozaton belül a zenészek évente 65 intézményt 
járnak végig, de még így sem győznek eljutni az összesbe. Az-
óta több zenekar is felvállalta a nemes küldetést, melynek egy-
re nagyobb jelentőséget ad, hogy a növekvő iskolai követelmé-
nyek miatt komoly csorbát szenved a zenetanulás. – Nagyon 
kevés idő marad a gyerekek zenei nevelésére, ma az iskolákban 
egyetlen egy énekóra van egy héten, melynek csupán kis része 
szól a népzenéről – figyelmeztetett a helyzetre a Poros Zene-
kar vezetője, aki szerint ez nem elég ahhoz, hogy egy diáknak 
zenei kultúrája fejlődjön ki. – Az a tapasztalatunk, sok helyen 
már azt sem tudják a gyerekek, hogy nemcsak géppel, hanem 
akusztikus hangszerekkel is lehet zenét csinálni  – tette hozzá 
a művész. Az interaktív órákon a zenészek bemutatják a népi 
hangszereket, énekeltetik, ritmusra tapsoltatják a diákokat, 
akik a kezdeti szégyenlőség után nagyon élvezik az egészet. A 
Poros fontosnak tartja, hogy nem erőszakolják rá a gyerekekre 
a népzenét, csupán zenei csemegét kínálnak nekik.

újbudán a fejlesztések 
éve volt a tavalyi 
Mozgalmas évet zárt Újbu-
da. A kerületi fejlesztések-
kel és az önkormányzati be-
ruházásokkal rendre pozitív 
hangvétellel foglalkozott 
az országos sajtó. A hama-
rosan induló új metróvonal 
komoly kihívásokkal jár, az 
év jelentős része az erre való 
felkészüléssel telt. A kerü-
letben valósul meg Európa 
egyik legmodernebb inter-
modális központja, amely a 
vasúti, a helyközi és a helyi 
járatokon utazók átszállását 
könnyíti. Előrelépés történt 
a város egyik legforgalma-
sabb csomópontjának átala-
kításában, a Móricz Zsig-
mond körtéren, és szépen 
halad a Kulturális Város-
központ Program is. 

A fejlesztések közül ki-
magaslik a Bikás park át-
alakítása, amellyel a főváros 
egyik legmodernebb szaba-
didőközpontját hozza létre. 
A park renoválása szorosan 
kapcsolódik a közterek és 
óvodai játszóterek megújí-
tását célzó programsorozat-
hoz, amelyben több játszótér 
felújítása is beletartozott. Ez 
a rekonstrukciós sorozat a 
sikerre való tekintettel idén 
is folytatódik. 

Újbuda másodszor vehette 
át az Idősbarát Önkormány-
zat kitüntetést, amely az 
egyik legnagyobb elisme-
résnek számít. A sikerhez 
nagyban hozzájárult a ke-
rület 60+ programja, ame-
lyet egyre nagyobb figyelem 
övez. A köz étkeztetésben 
váltott az önkormányzat, na-
gyobb kontroll mellett jobb 
minőséget, biztosít a tanin-
tézményekben változatlan ár 
mellett.

A sportéletben is előrelé-
pés történt, például elindult 
a Tüskecsarnok átalakítá-
sa, illetve erősebbé vált a 
vízipólóoktatás. Csapata is 
van már a kerületnek, nem 
is akármilyen múlttal. A 
klubnak a Kondorosi úton 
levő Nyéki Imre uszoda ad 
otthont.

(Összefoglalónk  
a 4–5. oldalon)

jutalom a rend őreinek
a kerületi rendőrkapitányság nagytermében 
rendezett ünnepségen osztották ki az év végi 
jutalomkeretet.

Tömegközlekedés újratöltve
a tervek szerint 2014 tavaszán megindul  
a forgalom a 4-es metró vonalán, és egyben 
változik a felszíni tömegközlekedési rendszer. 

bővülnek  
az uPI szolgáltatásai
Évzáró ünnepélyt rendezett  
az újbudai Pedagógiai Intézet.
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a kerületi rendőrkapitányság nagyter-
mében rendezett ünnepségen osztották 
ki az év végi jutalomkeretet, melyből a 
rendőrállomány minden tagja részesült. 
az idén ősszel hivatalába lépett új kapi-
tány arról beszélt, eddigi tapasztalatai 
alapján kiváló rendőröket ismert meg 
újbudán.

Berki Antal rendőrkapitány az ünnepélyes át-
adás felvezetőjében elmondta, egyfajta hűség-
pénznek szánják a jutalmat, amellyel a kollé-
gák munkáját szeretnék elismerni, és olyan 

körülményeket teremteni számukra, amelyben 
jól érzik magukat. Idén 169 kerületi rendőr 
vehette át év végi jutalmát, melynek anyagi 
hátterét Újbuda Önkormányzata biztosította. 
A polgármester szerint ez is része annak az in-
tézkedéssorozatnak, mellyel megpróbálják itt 
tartani a rendőröket és növelni a létszámukat. 

– Az állampolgárok egyik legfontosabb igé-
nye, hogy minél biztonságosabb és élhetőbb 
környezetben éljenek. A kerületben alapvetően 
jó a közbiztonság, de elhelyezkedéséből faka-
dóan mindig vannak kihívások – mondta Hoff
mann Tamás, aki azt is közölte, a következő 
hónapokban három körzeti megbízotti irodát 
adnak át, ezzel is erősítve a lakók biztonságér-
zetét.

Berki Antal lapunknak arról is beszámolt, 
a következő év tervei között szerepel az ál-
talános rendőri munka hatékonyságának 
növelése, valamint a parancsnoki rendszer 

megújítása, amit az ered-
mények alapvető zálogának 
nevezett. A rendőrkapitány 
kifejtette, a körzeti megbí-
zotti irodák megnyitásával 
a közösségi rendőrség gya-
korlatát kívánják megvaló-
sítani. A lakóövezetekben 
működő irodákban egy 6–8 
fős KMB-csoport műkö-
dik majd, melynek tagjai 
az adott körzet biztonságá-
ért felelnek. A kapitány azt 
is garantálta, a kezdetben 
három helyen: Gazdagré-

ten, Őrmezőn és Kelenföldön megnyíló iro-
dákban mindig lesz egy rendőr, akinek a 
helyben lakók elmondhatják problémáikat.  
A vezető arról is beszélt, intelligens figyelő 
szoftverekkel és a rendőri állomány tovább-
képzésével a jövőben hatékonyabbá teszik a 
térfigyelőkamera-rendszert.

Buszon randalíroztak
Garázdaság bűntett elkövetésének alapos gyanúja 
miatt indult eljárás a XI. kerületi rendőrkapitánysá-
gon G. Norbert Attila, K. Anna Mária és Gy. Sándor 
budapesti lakos ellen. A társaság december 8-án az 
esti órákban az Etele téri megállóban várakozó bu-
szon hangoskodott, több utas ruházatát sörrel leöntöt-
te, majd egy fiatal nőt lelökött a járműről, aki az esés 
következtében agyrázkódást szenvedett. 
 
Cannabistermesztőket fogtak el
Kábítószer-birtoklás bűntettének megalapozott gya-
núja miatt a XI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói 
előállították N. Zsoltot és H. Mariannát, mivel a laká-
sukban tartott házkutatás során megközelítőleg 40 tő 
cannabis növényt, valamint a termesztéshez haszná-
latos eszközöket találtak. 

Benzintolvaj ellen indult eljárás
Tetten érést követően az újbudai járőrök december 
23-án hajnalban elfogták S. Lajost, aki egy Vincellér 
utcában parkoló személygépkocsi tankjából az üzem-
anyagot úgy próbálta meg ellopni, hogy az üzem-
anyagcsövet megbontotta és a benzint egy kannába 
eresztette. S. Lajos ellen lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Villamoson fosztották ki 
áldozatukat
A XI. kerületi rendőrkapitányság járőrei december 
21-én a kora reggeli órákban kifosztás bűntett elköve-
tésének gyanúja miatt elfogták N. Csaba, Sz. Flórián, 
Sz. Zsolt, illetve I. Dezső budapesti lakosokat, akik 
eltulajdonították egy, a Móricz Zsigmond körtéren 
közlekedő villamoson alvó férfi mobiltelefonját. 

•
December 15-én hajnalban a XI. kerületi kapitányság 
járőrei három a villamosról épp leszálló, gyanúsan 
viselkedő férfit igazoltattak a megállóban. Az intéz-
kedés során B. Attila budapesti lakos elismerte, a nála 
megtalált mobiltelefont egy, a villamoson mélyen alvó 
utastól vette el. B. Attila ellen kifosztás bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

kék hírek

AKTuÁLIS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata felhívja azon pedagógusok figyel-
mét, akik állandó kerületi lakosok és 50, 60, 65 
vagy 70 éve szerezték meg diplomájukat, hogy 
díszoklevél megadása iránti kérelmüket 2014. 
január 15-étől nyújthatják be a hivatal Humán-
szolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportjá-
nál (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. emelet 411. 
szoba).

A kérelemhez mellékletként a következőket 
kérjük csatolni:

• rövid szakmai önéletrajz,
• aranyoklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett 

oklevél másolata,
• a gyémánt (60), vas (65) és rubin (70) oklevél 

igényléséhez az előző díszoklevél másolata,
• a pályán eltöltött munkaviszony (minimum 

30 évnek kell lennie) igazolása (munka-
könyv)

• személyi adatok, adószám, tajszám.

A kérelem beadásának végső határideje: 2014. 
február 15. 

FELHÍVÁS

jutalom a rend őreinek

újra kerületi  
hatáskörben a parkolás

Háziállatok: szilveszteri rémálom

jövőre már nem kell józsefvárosba utaznia annak 
az újbudai polgárnak, aki személyesen kíván vala-
mely parkolási ügyével kapcsolatban intézkedni. 
Rendeződik a bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnázium sorsa. Megalakulhat az újbudai 
Települési Értéktár bizottság. Többek közt ezekről 
döntöttek a képviselők a testület 2013. évi utolsó 
ülésén. 

Újbuda közigazgatási területén történő parkolásüzemelte-
tés személyes ügyfélszolgálati tevékenységét, az úgyne-
vezett „front office” szolgáltatást 2013. december 31. nap-
jáig a Józsefvárosi Közterület -felügyelet látta el, a VIII. 
kerületi Német utcában. Mivel számos lakossági panasz 
érkezett, amiért a XI. kerület területén történő parkolási 
eseményekkel kapcsolatos ügyek elintézése nem lehetsé-
ges helyben, 2014. január 1. napjától kezdődően ezt a fel-
adatot újra az Újbudai Közterület- felügyelet látja el.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közterüle-
tek használatáról és rendjéről szóló rendeletben meghatá-
rozott közterület-használati díjakat a 2014-es évben nem 
módosítja.

Az előző testület 2007. május 17 -i és 2009. szeptember 
3- i ülésén tárgyalta a Bethlen Gábor Általános Iskola és 

Gimnázium jövőjét. A határozatokban az fogalmazódott 
meg, hogy a gimnázium kimenő rendszerben szűnjön 
meg annak érdekében, hogy a csökkenő létszámú általá-
nos iskolások elférjenek a Bartók Béla úti épületben. Az 
akkori előterjesztés öt évet adott erre. Időközben az in-
tézmény igazgatója azzal a kéréssel fordult a hivatalhoz, 
hogy az öt év elteltével vizsgálják felül a döntést, mivel 
azóta a Keveháza utcai telephely létszáma nem csökkent, 

sőt, tartósan emelkedett. Az iskola összlétszáma 
952-ről 1076 főre nőtt, és várhatóan a következő 
tanévben a tanulói létszám tovább növekszik.  
A képviselők ezért most módosították a 2009-es 
határozatot, így a Bethlen Gábor Általános Isko-
la és Gimnázium összevonásra kerül a Kevehá-
za Utcai Általános Iskolával, melynek jogutód 
intézménye lesz, telephelyéül pedig a Keveháza 
utcai épületet jelölték ki.

Döntés született arról is, hogy a képviselő-tes-
tület szeptemberi ülésén elfogadott határozatnak 
megfelelően 2014. január 1-jétől létrehozzák az 
Újbudai Települési Értéktár Bizottságot, az aláb-
bi tagokkal: Csernus László elnök, Nagyné Antal 
Anikó, valamint Milák Hajnalka. A mostani dön-
tés értelmében elfogadták a bizottság Szervezeti 
és Működési Szabályzatát is, valamint annak 
működéséhez a 2014. évi költségvetésben 500 

000 Ft-ot különítettek el. A végszavazást megelőzően 
az előterjesztő, Kupper András alpolgármester befogadta 
Bába Szilvia módosító indítványát, mely szerint a bizott-
ság üléseire valamennyi képviselőt – szavazati jog nélkül 
– meg kell hívni. 

A baloldali ellenzék tiltakozása dacára elfogadta a testü-
let Újbuda Önkormányzatának közép- és hosszú távú va-
gyongazdálkodási tervét, amelynek megalkotását a 2012. 
január 1-jén hatályba lépett nemzeti vagyonról szóló tör-
vény írja elő a helyi önkormányzatok részére. A koncep-
ció célja, hogy számba vegye az önkormányzat vagyoná-
nak alakulását, annak összetételét, a vagyongazdálkodás 
érdekében tett intézkedéseket, valamint megfogalmazza 
a hatékony vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit 
és feladatait.

Visszakapta elvesztett tárcáját a taxisofőr
A XI. Kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti 
Osztályának járőre 2013. december 29-én dél-
után a Sopron utca környékén teljesített szolgá-
latot, amikor az egyik üzlet kijárata előtt egy 
földön heverő pénztárcát talált. 

A tárcában – különböző címletekben – több 
tízezer forint, valamint néhány taxiszámla 
volt, de nem tartalmazott olyan okmányt, mely 
a tulajdonos kilétének megállapítására alkal-
mas lett volna. 

A számlákon található információk azonban 
elégségesnek bizonyultak a járőr számára ah-
hoz, hogy a személyfuvarozó cég diszpécsere 
segítségével a jogos tulajdonost beazonosítsa. 

Hála a járőr szakszerű intézkedésének,  
a szerencsés taxisofőr mindössze negyven 
perccel elvesztésük után – a XI. kerületi ren-
dőrkapitányságon – hiánytalanul átvehette 
megtalált értékeit.

(Újbuda)

(T. D.)

Az erős hanghatással járó petárdák és 
tűzijátékok miatt sok kutya, macska sza-
lad világgá ijedtében, néhányuk soha-
sem kerül elő. A Fehérkereszt Állatvédő 
Liga a probléma hátteréről és megoldási 
lehetőségeiről számolt be: – Az ebek 
idegrendszerét megzavarja a termé-
szetellenes hang, ami kiszámíthatatlan 
reakciókat vált ki belőlük – magyarázta 
Szilágyi István, a liga szakértője. Sze-
rinte a kutyatartóknak gondolniuk kell 
arra, hogy szilveszterre lenyugtassák 
kedvenceiket, különösen, ha korábban 
már voltak hasonló gondok. – Akinek 
kutyája van, és nem tudja más felügye-
letére bízni, inkább ne menjen el szóra-
kozni. Ilyenkor ajánlatos leszedálni az 

állatokat az állatorvos által 
ajánlott nyugtatóval, és 

a lakás egy nyugodt 
helyiségébe terelni 
– mondja az állatvé-
dő, aki szerint sajnos 

sokan kifejezetten 
azt élvezik, hogy 

kutyasétá ltató 
p a r k o k b a n 
dobálóznak a 
petárdákkal.

A hivatalos oltási sta-
tisztika szerint Budapesten 160 ezer 
eb él, ezek legalább 10 százaléka él át 
súlyos stresszt a petárdázások alkal-
mával. Az állatorvosok és a különböző 
szervezetek minden évben figyelmez-
tetnek, a sötétedéskor kezdődő petár-
dázási időszakban semmi esetre se vi-
gyük kutyánkat sétáltatni. Ha mégis 

közterületen vagyunk, sehol ne vegyük 
le a pórázt, hiszen bármilyen jól nevelt, 
az állat ösztönlény, és még pórázzal is 
kitépheti magát a kezünkből, megha-
raphat valakit. Az állandó figyelmezte-
tések ellenére mégis sokan óvatlanok. 
Tavaly mintegy 30–40 eb szökött meg, 
amelyek vagy a belvárosban maradnak 
– ilyenkor sokan legyengülnek, elpusz-
tulnak –, vagy külterületre vándorolnak.  
Ha pedig nem marad emberközelben, a 
kutya elvadul a természetben. 

Szilágyi István arra is figyelmez-
tet, nemcsak az ebek riadnak meg  
a robbanásoktól, hanem gyakorlatilag 
minden állat. A madarak biztosan nem 
jutnak elsőre eszünkbe, pedig az urba-
nizálódott szárnyasok legalább annyira 
stresszérzékenyek, mint négylábú házi 
kedvenceink. Nemcsak megijednek az 
éles hanghatástól, de meg is zavarodnak 
tőle. – Évek óta szorgalmazzuk a jogal-
kotónál, hogy termékdíjat vessenek ki  
a tűzijátékokra, amit eddig megfonto-
lásra érdemesnek találtak. Ez egy úri 
passzió, amire valójában nincs szükség, 
ugyanakkor a hazai tűzijáték-kereske-
delem nagyjából egymilliárdos üzle-
tet jelent – teszi hozzá Szilágyi István.  
A környezetvédelmi termékdíj azért is 
indokolt lenne, mert használatakor kén, 
foszfor és egyéb káros anyagok kerül-
nek a levegőbe. Az állatvédők az álla-
tokat szerepeltető reklámokat is mega-
dóztatnák, az állatvédelmi termékdíjból 
és a tűzijátékadóból befolyó összegeket 
pedig közcélra, például ivartalanításra 
költhetnék el. (T. D.)

(V. L.)

Tavaly is Zöld Iroda címet kapott  
a hivatal épülete, a díjat hoffmann Tamás 
polgármester vehette át.
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www.szinesfenymasolok.hu
• költségelemzés
• eladás, bérlés, márkaszerviz
• üzemeltetés

Újbudai cégek részére  
10% kedvezményt  
biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu

Tudta-e Ön, hogy... 
...a szív-, és érrendszert érintő betegségek az ösz-
szes halálozás több mint 50 százalékáért felelnek 
Magyarországon? A betegségcsoport egyik legna-
gyobb mortalitással fenyegető tagja a szívizom-
infarktus, ami rendszeres szűréssel és egészséges 
életmóddal a legtöbb esetben elkerülhető lenne.

Az infarktus jellegzetes tüneteiről és a megelő-
zésről Dr. Pácz Alexandrát, a Budai Oltóközpont 
és Magánorvosi Centrum belgyógyász-kardioló-
gus szakorvosát kérdeztük:

Infarktusnak nevezzük, amikor egy szervet el-
látó ér valamilyen mechanizmus kapcsán elzáró-
dik, az általa ellátott terület elhalását okozva. A 
sejtpusztulás azért következik be, mert a vér által 
szállított oxigén, valamint a nélkülözhetetlen tá-
panyagok nem jutnak el a sejtekhez.

Az akutan kialakuló szívinfarktus oka a szervet, 
jelen esetben a szívet ellátó artériában bekövetke-
zett totális blokk, elzáródás, vagy nagyon súlyos 
szintű szűkület, melynek következtében a szív 
saját vérellátása zavart szenved, következményes 
szívizomelhaláshoz vezetve. Legtöbbször érelm-
eszesedés áll a háttérben. A szívet ellátó artériák, 
a koronáriák falában úgynevezett plakkok ala-
kulnak ki, melyek zsírban, koleszterinben, kalci-
umban és egyéb anyagokban gazdagok, bizonyos 
behatásra ezen plakkok felszíne meghasad. Az így 
szabaddá vált felszín pedig egy sor véralvadást fo-
kozó folyamatot indít be. A vérből többek között a 
vérlemezkék csapódnak ki, és tapadnak össze egy-
mással, ezzel véglegesen elzárva a vér útját.

Az infarktus tünetei hasonlóak az anginához, 
azonban időben elnyúltabb, intenzitásában fo-
kozottabb. Általános tünet a szegycsont mögötti 
heves nyomó- szorító- markoló jellegű mellkasi 
fájdalom, mely a bal karba, állcsontba, nyakba 
sugározhat. Nem egyszer erőteljes verítékezés, 
hányinger, hányás kíséri. Gyakori a gyengeségér-
zés, légszomj is. Sokszor észlelhető szapora, rend-

szertelen szívve-
rés. A mellkasi 
fájdalom intenzi-
tása fokozódhat 
akár 20 percnél 
hosszabb ideig is 
fennállhat. Idősek, 
hölgyek, cukor-
betegek esetén a 
tünetek sokszor 
kevésbé egyértel-
műek. Sőt, az in-
farktuson átesettek 
egy részénél sem-
milyen tünet sem jelentkezik, egy véletlen EKG 
lelet utal csak a lezajlott infarktusra.

A gyors, hatékony kezelés minimalizálhatja a 
szívizomveszteséget. Minél kevesebb idő telik el 
a koszorúér elzáródása és az ér újranyitása között, 
annál nagyobb az esélye annak, hogy a szívizom-
tömeg jelentős részét sikerül megmenteni annak 
érdekében, hogy a szív teljesítménye a lehető leg-
kisebb mértékben csökkenjen. Ennek alapfeltétele 
az, hogy a páciens a lehető legkorábban kórházi 
kezeléséhez jusson.

Számos kardiovaszkuláris rizikót emelő ténye-
zőt akaratlagosan is tudunk befolyásolni. Ráadá-
sul a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott 
étrend, a vitaminokban gazdag táplálkozás, a 
testsúlycsökkentés, a tudatos stressz csökkentés, a 
dohányzás elhagyása, az alkoholfogyasztás mér-
séklése, a drogfogyasztás kerülése amellett, hogy 
csökkenti a betegségek kialakulásának kockáza-
tát, javítja közérzetünket, energikusabbá, maga-
biztosabbá is tesz bennünket.

Vannak persze olyan ismert rizikót emelő té-
nyezők is, melyek orvosi segítséget igényelnek. 
Ilyen például a vérnyomás beállítása, a magas 
koleszterinszint kezelése, a rejtett eltérések fel-
derítése. Ebben nyújtanak segítséget a rendszeres 
időközönként elvégzett orvosi szűrővizsgálatok. 
Panaszmentesen is érdemes legalább évente egy 
átfogó egészségmegőrző szűrővizsgálati prog-
ramban részt venni, hiszen az idejében felfedezett, 
kialakulóban lévő egészséget veszélyeztető eltéré-
sek ilyenkor még jó esetben visszafordíthatók.

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

egésZségroVaT

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

Budai Magánorvosi Centrum

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

Várjuk Önt is MagánorVosi 
CentruMunkban!

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

• menedzserszűrés
• belgyógyászat, gasztroenterológia
• pszichológia, pszichiátria
• gyermekgyógyászat
• reumatológia
• neurológia
• ortopédia

www.pizzacasa.hu
Minőségi pizza verhetetlen áron!
Pizzák már 799 Ft-tól!
Frissensültek, kebab,
óriáspalacsinták!
Folyamatos akciók!

06-1-386-0748
06-70-591-0808
XI. kerületbe ingyenes kiszállítás!

KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL MEGVÉTELRE KERESÜNK:
festményt, bútort, műtárgyat, ékszert,  

ezüst és aranytárgyakat, órát, karórát, szobrot,  
porcelán és üvegtárgyat, katonai tárgyat, szőnyeget,  
zeneszerkezetet, régi pénzt, kitüntetést, képeslapot, 

bélyeget, népművészeti tárgyat, hagyatékot.

Gasztroenterológiai  
magánrendelés  

a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszok-
kal küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, has-
nyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal 
forduljon hozzánk bizalommal!

Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?  
Hasmenés? Fájdalommentes endoszkópos  

vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06-20-515-51-34

bővülnek az uPI szolgáltatásai

Évzáró ünnepélyt rendezett és ez alkalomból kará-
csonyi vacsorát adott az újbudai Pedagógiai Intézet 
(uPI). az Erőmű utcai központba az oktatási területen 
dolgozó vezetőket, iskolaigazgatókat és a kerület 
vezetőit hívta meg az uPI távozó vezetője.

A posztjáról idén leköszönő Gyurcsó Gyuláné az ünnepségen 
arról beszélt, az oktatásban bekövetkezett rengeteg változással 
és munkával eltelt óév után minden kollégájának és intézményi 
dolgozónak köszönet jár a helytállásért. A távozó igazgató, aki 
az önkormányzati vezetésnek is megköszönte az eredményes 
közös munkát, arról is szólt, hogy a köznevelést érintő jogsza-
bályi változások többsége a gyerekeket és a pedagógusokat 
egyaránt érintette. 

Nagy múltú templomok 
fotói a Malomban
az adventi várakozás hangulatához 
illeszkedve, felbecsülhetetlen értékű 
és történelmünk nyomait is magukon 
viselő egyházi műemlékeink fotóiból 
nyílt kiállítás az Összefogás újbudáért 
Egyesület közösségi terében.

Az esztergomi főszékesegyház monumentális 
épületétől a magyarvalkói református erőd-
templomon át a középkori falusi templomok 
hagyományai szerint épült mándoki görög 
katolikus templomig, a magyar szakrális épí-
tészet legcsodálatosabb alkotásai elevenednek 
meg Gránitz Miklós fotóművész „A magyar 
történelem nagy múltú templomai” című, de-
cember 14-én nyílt kiállításán. 

A tárlatot Hoffmann Tamás, Újbuda polgár-
mestere, a kiállítás fővédnöke és Matits Ferenc 

művészettörténész nyitotta meg. Mindketten 
méltatták mind a jelentős szakmai múlttal 
rendelkező fotóművészt, mind a világ számos 
pontján már kiállított különleges fotó-összeál-
lítást. 

Szabó Zsolt irodavezető az Összefogás 
Újbudáért Egyesület nevében külön köszö-
netét fejezte ki Nagyné Antal Anikó önkor-
mányzati képviselőnek, a tárlat védnöké-
nek, amiért közreműködésével hozzájárult 
a kiállítás megvalósulásához. Az esemény 
hangulatát a Prima Primissima díjas We-
iner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola 
növendékeinek fuvolajátéka tette még emel-
kedettebbé. A tárlat január közepéig tekint-
hető meg.

(Újbuda)

– A tanulók számára a felmenő rendszerben elinduló hit- és er-
kölcstanoktatás jelentett újdonságot, de az új Nemzeti Alaptan-
terv és a kerettantervi rendelet által meghatározott irányelvek 
mentén a tudástartalmak és követelmények is változtak – tájé-
koztatott az igazgató. A pedagógusok érdeklődése leginkább az 
életpályamodell jogszabályi bevezetésére irányult idén, amely 
kitért a pedagógusok foglalkoztatásával kapcsolatos rendelke-
zésekre is, de a tanárok megszokott munkáját az ősztől beveze-
tett egész napos iskolarend is átalakította.

A többek között a kerületi általános iskolák szakmai támo-
gatásáért és a pedagógusok továbbképzéséért felelős intézet 
vezetője szerint az új év sem telik majd eseménytelenül: a Pe-
dagógiai Intézet az elsők között fogja bővíteni szolgáltatásait. – 
Továbbra is folytatjuk tevékenységünket, de lesznek változások 
a szaktanácsadás, a továbbképzések területén, amelyhez köz-
ponti segítséget kapunk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől 
– tette hozzá Gyurcsó Gyuláné.

(T. D.)

az esemény vendégei jobbról: szabolcs attila Buda-
fok-Tétény polgármestere, simicskó István államtitkár,         
rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes és gyurcsó 
gyuláné az UPI távozó vezetője
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2013: a metróberuházás és a közterek megújítása volt a fő téma
Kétmilliárd jutott fejlesztésre   
A 2013-as költségvetés az előző évhez képest alapvető változá-
sokat tartalmazott, ami elsősorban az államreform következmé-
nye. Ezzel együtt Újbuda költségvetése egyensúlyban maradt, 
a gazdálkodás stabilan folyt. A járási hivatalhoz átkerülő ál-
lamigazgatási, illetve tankerülethez átkerülő oktatási (közne-
velési) szakmai feladatok hatására a költségvetés főösszege az 
előző évi eredetihez képest 23 milliárd forintról 18,5 milliárd 
forintra, mintegy 4,5 milliárd forinttal csökkent. Ennek jelentős 
következményei lettek. A közalkalmazottak létszáma 1134 fő 
pedagógussal, a hivatal létszáma az előző évhez képest 80 fő-
vel csökkent, miközben az elvárt színvonal megmaradt. Tavaly 
a fejlesztések megvalósításához szükséges források rendelke-
zésre álltak, külső forrás (hitel, kötvény) bevonására nem volt 
szükség. A kerületben indult fejlesztésekkel az országos sajtó is 
erőteljesen foglalkozott. A főváros felé lakásértékesítésből fize-
tendő tartozás is rendeződött, ugyanis elfogadták a lakástörvény 
módosítását, mely 2013. június 30-áig adott lehetőséget annak 
elszámolására.

 

Erkölcstan és hittan
Szakál Ferenc Pál, az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkár-
ság Közoktatás-fejlesztési Főosztály vezetője múlt évi tájékoz-
tatójában kiemelte, Újbuda kiváló példa, mivel megértette, hogy 
az iskolák – állami fenntartásba vételük ellenére – továbbra is 

a kerület közösségét szolgálják. A köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény – figyelembe véve az alaptörvényt, mely szerint 
mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás sza-
badságához – a különböző híresztelésekkel ellentétben nem kö-
telező hitoktatást vezet be, hanem egy kötelező órát, az erkölcs-
tant, melynek tartalma a kerettantervben rögzített. A törvény 

Újbudai fejlesztések éve volt a tavalyi

emellett lehetővé teszi a szülők számára a választást: az erkölcs-
tanóra helyett gyermekét felekezetének megfelelő hittanórára is 
beírathatja. Az iskoláknak tájékoztatniuk kell a szülőket arról, 
mely egyházak szerveznek az adott intézményben hitoktatást. 
A szülőknek a beiratkozáskor, azaz tavaly április 8–9-én kel-
lett nyilatkozniuk arról, szeretnék-e gyermeküket hittanórára 
beíratni. Amelyik szülő nem kívánt erről nyilatkozni, annak 
gyermeke automatikusan erkölcstanórára jár. Az erkölcstanórát 
szeptember 1-jétől felmenő rendszerben, az állami általános is-
kolák első és ötödik évfolyamain vezették be.

 

Erősödő ingatlanárakat hoz  
az Etele-beruházás  

Elsőként Újbudán indult olyan, 
európai színvonalat képviselő 
terminál jellegű autóbusz-pálya-
udvari létesítmény fejlesztése, 
amelyből közvetlenül történik a felszállás a helyi és helyközi 
autóbuszokra. Az autósok kényelmére is figyelmet fordítanak, 
több száz P+R férőhely létesül a tervezett autóbusz-pályaud-
var területén. Mindezek mellett kialakítanak rövid idejű vá-
rakozást lehetővé tévő, úgynevezett K+R megállóhelyeket és 
taxidrosztokat is. A P+R férőhelyszám bővítése érdekében 
bevonják a Kelenföldi pályaudvar egyes használaton kívü-
li területeit is. Az M4-es metró indulásához köthető fejlesztés 
(a forgalom átalakításáról bővebben a 12–13. oldalon olvas-
hatnak), illetve a metró indulása jelentős ingatlanár-emelke-
dést hozhat a kerületben. A beruházás elkészülte után a kör-
nyéken – így a kelenföldi lakótelepen, a Bartók Béla út végén,  
a Tétényi út egészén, illetve az Etele úton és a Bikás park háta 
mögött – álló lábas házak, azaz csaknem 10 ezer háztartás lesz 
érintett. Az ingatlanszakértők szerint az áremelkedés első kör-
ben a keresleti piac élénkülésével indul, a befektetők, vagy az új 
otthonra, első lakásra vágyók jelennek meg nagyobb számban  
a piacon, kihasználva a környék gyors fejlődését. A Futureal In-
gatlanfejlesztő 2006–2007-ben vásárolta meg az Etele út–Somo-
gyi út–Hadak útja által határolt volt Számalk területét, amelyen  
a közlekedési csomópontba illeszkedő bevásárlóközpont építé-
sére vállalkozott. Az Etele City Center az elképzelések szerint 
40 ezer négyzetméteres kereskedelmi alapterülettel, 1200 par-
kolóhellyel büszkélkedhet majd.

 

Elindul a Gomba-fejlesztés  
A Gomba fejlesztése az Újbuda Kulturális Városközpont Prog-
ram keretei közt valósul meg. A kezdeményezés magába foglal-

ja a kerület városszerkezeti, építészeti és közlekedési szempont-
ból kiemelt történelmi városrészeinek kulturális, közösségi és 
kereskedelmi funkcióbővítése mellett a közterületek felújítását, 
új pihenőhelyek és közművelődési, szabadidő-eltöltési lehetősé-
gek kialakítását. Az eredeti európai uniós pályázat hatásterülete 
nem terjedt ki a Móricz Zsigmond körtérre, a városrész vezetése 
azonban úgy döntött, kiterjeszti a projektet a Gomba rekonst-

rukciójára is. A műemléki védettségű Gomba Újbuda emblema-
tikus épülete, mely a Kulturális Városközpont Programon belül 
nyeri el végleges formáját.

 

Vízilabdával erősített Újbuda
A tervek szerint a vízipóló a sportoktatás fontos alappillére 
lesz, megismertetése és elérhető közelségbe hozása pedig nagy 
előnyt jelent majd, hiszen a vízilabda várhatóan több látogatót 
vonz, növelve ezzel a Nyéki Imre Uszoda  presztízsét és bevé-

telét. A kapóssá váló létesítménynek már saját csapata is van: 
a történelmi múltú Orvosegyetem Sport Club (OSC) hazai pá-
lyája lesz. Az OSC kerületi szerepvállalásáról Ürögi Zsolttal,  
a klub egykori csapatkapitányával, jelenlegi szakosztályveze-
tőjével beszélgettünk tavaly, aki többek közt arra válaszol, mit 
kell tudnia az OSC-ről a sportágban járatlan olvasónak: 1957-
ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem sportegyesülete-
ként alakult meg, játékosai a SOTE hallgatói és dolgozói köré-
ből kerültek ki. A ‘70-es évek végén a szuperkupában, valamint 
a Bajnokok Európa- kupájában is sikerrel indult, és olyan kiváló 
játékosok fémjelezték a csapatot, mint Szívós vagy Faragó.

 

Google-alapú kisokost  
fejleszt a kerület
Új térinformatikai rendszer fejlesztését kezdeményezte Újbu-
da Önkormányzata az Újbuda Kulturális Városközpont keretei 
között. A Google Maps alapokra épített rendszer informálja és 
segíti a lakókat. Az internetes kerületi kisokosban nem csupán 
a közérdekű intézmények, szolgáltatások lesznek kereshetők, 
hanem helyi események, rendezvények is a térképre kerülnek 
majd. A rendszerhez szükséges adatbázisok már korábban is 
rendelkezésre álltak, ám az új technológiával jobban kereshető-
vé válnak az adatok, az útvonaltervezéssel, az azonnali térkép-
megjelenítéssel pedig egy kiváló tájékozódási eszköz. Újbuda 
Önkormányzata nem először veszi igénybe a Google fejleszté-
seit. Tavalyelőtt decemberben a cég felhőalapú megoldásainak 
teljes körű önkormányzati alkalmazásáról írt alá megállapodást 
Hoffmann Tamás polgármester a Google közép-kelet európai 
vezetőjével. A térségben így először a XI. kerületben kezdődött 
meg a felhőalapú, lakosságközpontú ügyintézés bevezetése. Az 

Az új metrószerelvény  
a visszafordítóban 

Az épülő pláza látványterve

egyedülálló újítás első lépéseként a Google App Engine-en és 
a Google Dokumentumokon alapuló testületi rendszert hozták 
létre. Az új rendszer hosszú távon több tíz milliós megtakarítást 
eredményez a hivatalnak évente, hárommillió forinttal csök-
kentve csak a villanyszámlát. A gyorsabb belső ügyintézés mel-

lett a hivatal papírfelhasználása is egy tonnával mérséklődhet 
éves szinten. A tavaly bevezetett térinformatikai korszerűsítés 
is az egyszerűsítést és a könnyebb kezelhetőséget tűzte ki célul. 
A térképet minden nézetben testre szabhatjuk különböző szűrők 
beállításával.

 

Nem drágult a menza,  
javult a minőség
Közbeszerzési eljárás keretében új szolgáltató nyerte el a köz-
étkeztetést a XI. kerület valamennyi általános és középiskolá-
jában, illetve óvodájában. Tavaly augusztus 5-e óta a Pensió 
Minőségi Közétkeztetés Kft. látja el a közétkeztetés feladatait, 
illetve a szociális területeken az Újbudai Szociális Szolgálat ki-
szállításaiban vesz részt. 2014. január 1-jétől a bölcsődékben és 
a többi szociális intézményben is a Pensió a szolgáltató. – Az 
előző közbeszerzésnek az volt a problémája, hogy az ellenőr-
zés gyakorlása mellett a kifogások ellentételezésére sem adott 
érdemi lehetőséget – fogalmazott Hoffmann Tamás polgármes-
ter –, ezért az új közbeszerzést már úgy valósítottuk meg, hogy 
két fontos cél mindenképp beépüljön a struktúrába. Az egyik a 
már említett kontroll, a másik, hogy a minőség javulása mellett  
a térítési díj ne emelkedjen, tehát a szülőknek ne kerüljön többe 
gyermeke étkeztetése – mondta a városvezető. Kiemelte, a köz-
étkeztetési közbeszerzéssel egy valóban magas színvonalú és 
minőségi étkeztetést biztosítanak az újbudai gyermekek számá-
ra, amelynek záloga, hogy az ellenőrzés folyamata az alapanya-

gok frissességétől a kiszállításig tart. Feláll egy olyan öt–hat 
fős csapat, amelyben képviseltetik magukat az intézmények, így  
a GAMESZ, a hivatal és a szülői munkaközösség. Ez a társa-
dalmi kontrollcsoport rendszeresen ellenőrzi az előző hónap 
teljesítményét, problémáit, továbbá feldolgozza az iskolákban 
elhelyezett füzetekbe írt intézményvezetői véleményeket, me-
lyeket az igazgatók péntekenként írnak alá, majd a Pensió rend-
szeresen begyűjt.  

 

Közterületi beruházások 
fejeződtek be ősszel
Az őrmezői városközpontban található Költők parkja – a néhány 
évvel ezelőtti felújítása óta – korszerű és látványos városi térré 
alakult, mára egy modern városközpont képét nyújtja. A mögöt-

te lévő elhanyagolt, lerobbant játszótér azonban egyre zavaróbb 
kontrasztot mutatott. A játszóeszközök elhasználódtak, baleset-
veszélyessé váltak, drága volt a fenntartásuk. Mivel a felújítást 
már évek óta sürgetik a lakók, Újbuda Önkormányzata 2011-ben 
úgy döntött, korszerűsíti a játszóteret. Terveket is készíttetett,  
a költségvetés viszont csak 2013-ra nyújtott fedezetet a reno-
válásra. Az eredményes közbeszerzés után szeptemberben el-
indulhatott a munka, amely 93 millió forintból valósul meg.  
A kerület az év végén fél tucat játszóteret és óvodaudvart újított 
fel. Tavaly ezek a beruházások főszerepet kaptak a hivatal éle-
tében. A fejlesztések idén is folytatódnak.

 

Idősügyben az elsők között
A Parlament felsőházi termében rendezett ünnepélyes ceremóni-
án Újbuda második alkalommal vehette át az Idősbarát Önkor-
mányzat Díjat, amellyel az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) az idősekért végzett munkát és az életminőségüket ja-
vító intézkedéseket ismeri el. A kitüntetést Soltész Miklóstól, az 
EMMI államtitkárától vehette át a kerület polgármestere. Az ál-
lamtitkár kijelentette, hatalmas elismerés jár azon önkormányza-
toknak, amelyek – legyenek bármilyen kis települések – képesek 
az egészségügyi vagy szociális ellátáson túl jóval többet nyújtani 
a szépkorúaknak. Soltész Miklós hangsúlyozta, az idősügyben 

az odafigyelés a kulcs, amit nem lehet egy íróasztal mögül meg-
valósítani. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere az elismerés 
átvétele után elmondta: nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy az ön-
kormányzat másodszor is elnyerte a díjat, amely nem a dicsőség, 
hanem a visszaigazolás miatt fontos. – A kerületben élő több mint 
40 ezer nyugdíjasról nemcsak jogszabályi, de erkölcsi kötelessé-
günk is gondoskodni – tette hozzá a polgármester.

Előtérben  
az élet- 
minőség
• Melyek voltak a legsikeresebb újbudai 

projektek 2013-ban, amelybe államtitkár 
úr is belefolyt?

Úgy vélem, hogy a 2013-as esztendő kü-
lönösen sikeres év volt Újbudán. Dina-
mikus fejlesztések zajlanak, és számos új 
projekt tavaly indult útjára. Ilyen például a 
Dél-Buda egyik legfontosabb közlekedési 
csomópontjának, a Móricz Zsigmond kör-
térnek az európai szintű rekonstrukciója, 
amelyhez hozzátartozik a Gomba épüle-
tének felújítása is. A beruházás a környék 
közlekedési és építészeti rehabilitációjá-
val összhangban valósul meg, az Újbuda 
Kulturális Városközpont Program keretei 
között. Az újbudai családok érdekében 
megkezdődött a Bikás park megújítása, 
mintegy félmilliárd forintból. A park a vá-
rosi tér ellenpontjaként funkciónál majd: 
futókör, játszótér, görpálya, egy mestersé-
ges tó, kávézó és a kedvelt „Bikás domb” 
várja majd a pihenni vágyókat.

A kormány sportbarát politikájának kö-
szönhetően mi is létesítményekkel gazda-
godtunk: három új focipályát adtunk át. 
Megvalósult a Mozgolóda és a Hétszín-
virág Óvodában az új gyermeksportpá-
lya építése is. Fontosnak tartom továbbá, 
hogy Újbuda a főváros egyik legzöldebb 
kerülete. A leglátogatottabb parkokat, 
népszerű játszótereket vettük célba az ön-
kormányzat legújabb zöldítési programja-
kor, amelynek során még élhetőbbé válnak  
a kerület zöld felületei, de arról sem sza-
bad megfeledkezni, hogy számos játszótér 
újult meg teljes egészében.

Hagyományteremtő céllal indítottuk el 
a karácsonyi burgonya- és hagymavásárt, 
ahol jelentős kedvezménnyel juthattak 
jó minőségű zöldségekhez az újbudaiak.  
A családok nagy örömmel fogadták a kez-
deményezést, bízom abban, hogy sikerült 
ezzel is még szebbé tenni az ünnepeket.
• Milyen fejlesztések vagy programok kez-

dődtek el tavaly, amelyeknek idén lesz 
hatásuk?

Minden fejlesztésünk elsődleges célja 
az, hogy az újbudai emberek életminősé-
gét javítsák. Ezért kezdődött meg a Tüs-
kecsarnok épületének befejezése, ame-
lyet reményeink szerint idén átadhatunk  
a közönségnek és a sportolóknak. A négy-
ezer férőhelyes csarnok hazánk negyedik 
legnagyobb fedett sportlétesítménye lesz. 
A kormány kiemelt jelentőségűvé nyilvá-
nította a beruházást, amely lehetővé teszi, 
hogy egy 50 méteres uszoda is épüljön  
a Tüskecsarnok mellé. Folytatódnak, il-
letve megkezdődnek a közlekedés-fejlesz-
tési munkálatok is. A 4-es metró építése 
nagyrészt befejeződik, az 1-es villamos 
pályájának előbb a Fehérvári útig, majd 
a Kelenföldi pályaudvarig való meghosz-
szabbítása pedig elkezdődik.

Jó szívvel emlékszem vissza arra, ami-
kor tavaly április 23-án dr. Erdő Péter 
bíboros, esztergom-budapesti érsek rész-
vételével raktuk le az Etele úton épülő 
Lágymányosi Szent Adalbert plébánia 
alapkövét, amelynek megépítése is az idei 
év egyik legfontosabb feladata lesz.
• Idén milyen programokat szeretne indí-

tani?
Idén szeretnénk még nagyobb figyelmet 
fordítani a közbiztonságra: jelentősen nö-
veljük majd a térfigyelő kamerák számát, 
és visszaállítjuk a körzeti megbízotti iro-
dákat. Mindezek mellett pedig semmiképp 
sem csökkentjük azokat a támogatásokat, 
amelyeket a rendőrség és a közterület-fel-
ügyelet helyi szervei eddig is kaptak.

2014-ben az út- és járdahálózat felújítá-
sára, karbantartására szeretnénk az eddi-
gieknél is többet áldozni, és reményeink 
szerint a kerékpárosokat is segíteni tudjuk 
majd az egyes intézkedésekkel.

A gyermekeink jövője érdekében 2014-
ben is mindent meg szeretnénk tenni: Gaz-
dagrétre tanuszodát tervezünk építeni, de 
az iskolai, óvodai tornapályák és tornaszo-
bák kialakítását, felújítását is folytatjuk.

Budapesten a karácsonyi ünnepeket követően a Fővárosi  
Közterület-fenntartó Zrt. szervezetten gyűjti össze és szállítja el  

a fenyőfákat. A logisztikai feladat nem mindennapi,  
mintegy 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcára, ezt a mennyisé-

get kell kezelni, illetve hasznosításukat megoldani.
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Óriási gyereksereg gyűlt össze a Polgármesteri Hivatal nagy-
termében, hogy kiderüljön, ki készítette az elmúlt év legszebb 
karácsonyi díszeit. A tavalyi volt a harmadik alkalom, hogy 
Újbuda Önkormányzata az ünnepek közeledtével megrendezte 

nagyszabású karácsonyfadísz-készítő versenyét, amely nemcsak a gyerekek ké-
zügyességét és kreativitását fejleszti, de a végeredménnyel még örömet is sze-
rezhettek a kerület időseinek.

Az esemény elején betlehemes dalokkal segítették az ünnepi ráhangolódást, 
majd a polgármester szólt a gyerekekhez. Hoffmann Tamás arra emlékeztette a 
megjelent diákokat, milyen fontos feladatot vállaltak magukra azzal, hogy három 
királyként ajándékot adtak az egyedülálló időseknek. Az akció keretében több 
mint 1000 gyermek dolgozott azon, hogy mutatós díszek kerülhessenek a nyug-
díjasok karácsonyfájára. A díjkiosztón a legjobbnak ítélt alkotók értékes játékokat 
kaptak, sőt, különdíjakat is kiosztottak. A sorozat kezdeményezője, Nagyné Antal 
Anikó szerint sikerült a kerület szinte minden tanulóját bevonni a versenybe. – A 
gyerekek imádták, hogy díszeket készíthetnek a rajz- vagy technikaórákon, ezért 
ezzel az akcióval mindenki jól járt – tette hozzá az önkormányzati képviselő. A 
rendezvény sikeréhez a Játékforrás játékbolt is hozzájárult. 

(T. D.) 
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Hauszmann A. és Szerémi út sarka
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Megajándékozták a hátrányos 
helyzetű gyermekeket

Karácsonyfadíszek 
versenye

Mesekönyvvel ajándékozták 
meg a nagycsaládosokat 

a kerületben működő és ahhoz ezer 
szállal kötődő Holnap Kiadó az óévben 
ünnepelte fennállásának 25 éves jubi-
leumát, mely okán egymás után szer-
vezte jótékonysági akcióit. Legutóbb az 
ünnepek alkalmából ajándékozta meg 
a sokgyermekes családokat értékes 
mesekönyvcsomagokkal. a kezdemé-
nyezés mellé állt újbuda Önkormány-
zata is, mely állófogadással egybekötött 
átadóünnepséget szervezett a hivatal 
nagytermében. 

A kiadótól eddig sem állt távol a jótékonyko-
dás, korábban négy alkalommal adományoz-
tak könyveket a kerület lakói és intézményei 

számára. Támogatták a rászoruló családokat, 
óvodáknak, bölcsődéknek ajánlottak fel köte-
teket, legutóbb novemberben pedig négy-négy 
ifjúsági regényt ajánlottak fel Újbuda összes 
általános iskolájának. A kiadványok között 
voltak Erich Kastner, Graham Green és Mol-

nár Ferenc alkotásai is. Utóbbi szerző tollából 
származik a rendkívül népszerű „A kéksze-
mű” című kisregény, amely egy árván maradt 
gyermekpár karácsonyi kirakatok előtti vágyó-
dásairól mesél kiváló stílusban. A Holnap Ki-
adó vezetője, dr. Milkovich Eszter azt mondta, 
a hűség vezérelte gesztusukat. – Ebben a ke-
rületben nőttem fel, itt jártam iskolába, de a 
munkánk is itt folyik a Zenta utcában, a Bartók 
Béla út sarkán. Úgy érzem, ha az ember vala-
hová tartozik, kötelessége adni – mondta el kö-
szöntőjében a vezető, majd hozzátette, reméli, 
egy-egy veretes mű a mai világban is értéket 
jelent. A Humán Szolgáltató Központ ajánlá-
sára 50 rászoruló nagycsaládost hívtak meg a 

rendezvényre, melyen Molnár László 
alpolgármester adta át a négy kötetből 
álló könyvcsomagokat, melyek között 
olyan kedvelt történeteket találhattak, 
mint Bálint Ágnes: Malackája vagy 
Mikes Lajos: Sanyi manó könyve.

A kiadó vezetője arról is beszélt, az 
olvasás kultúráját egyre inkább alá-
ássa a digitális világ, ezért különösen 
fontos, hogy a fiatalokban elvessük az 
olvasás szeretetének magját. – A mai 
gyerekek sokkal több szórakozási 
lehetőség közül válogathatnak, mint 
régen, amikor még a könyv jelentette 

az elsődleges kulturális élményt. Újra rá kell 
szoktatni őket az olvasásra, hiszen ez fejleszti 
igazán kreativitásukat, ehhez azonban odaadó 
pedagógusi munkára van szükség – tette hozzá 
Milkovich Eszter.

(T. D.)

Nehéz sorsú gyerekeket 
és családokat ajándéko-
zott meg a Gyermekekért 
XI. alapítvány, amely 
szokásos karácsonyi 
adománygyűjtésének 
köszönhetően játékokkal, 
ruhával és számítástech-
nikai eszközökkel látta el 
a rászoruló kisgyermekes 
családokat. 

Valóságos játszótér alakult 
ki a Humán Szolgáltató Köz-
pont (HSZK) egyik termében, 
a gyerekek plüssállatok közül 
válogathattak, mesét hallgat-
hattak és együtt énekeltek. A 
vendégek mindegyike hátrá-
nyos helyzetű családban él, 
és nemcsak a szegénységgel, 
de komoly családi problé-
mákkal is küzdenek. A HSZK 
családsegítő szolgálatként és 
gyermekjóléti központként 

egyaránt fogadja ügyfeleit, 
a hozzájuk fordulók száma 
évente 6000–7000 tehető.  
A központot különböző csa-
ládi gondokkal, anyagi és 
foglalkoztatást érintő prob-
lémákkal keresik fel a rászo-
rulók, akik – legyen az jogi, 
rendőrségi vagy gyermekvé-
delmi ügy – komplex segít-
ségnyújtásban részesülnek.

A központ vezetője, Yank
son Edmundné elmondta, a 
rendezvény célja, hogy ügy-
feleiknek: a rászoruló gyere-
keknek és szüleiknek egy kis 
örömet szerezzenek a vidám 
együttléttel. A közös karácso-
nyi ünnepség fő attrakciója a 
Gyermekekért XI. Alapítvány 
jótékonysági ajándékosztása 
volt, mely során több mint öt-
ven csemetét sikerült megör-
vendeztetni mesekönyvekkel, 

társasjátékokkal, ruhákkal és 
plüssállatokkal.

– Az idei gyűjtés fantasz-
tikusan sikeres volt, hiszen 
rengeteg újbudai lakó mutatta 
ki segítő szándékát a kerüle-
ti rászorulók felé – mesélte 
el tapasztatait Surányi Ilona, 
az alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke. Az adományozók 
számát növelte az is, hogy 
az alapítvány munkatársai a 
korábbi gyűjtőpontról, a Té-
tényi úti városközponttól idén 
egy Allee melletti faházikóba 
költözhettek, így jóval több 
embert értek el felhívásuk-
kal. Az idei akcióba az Ezüst-
fenyő Óvoda is beszállt, aki 
saját falai között rendezett 
gyűjtést, a beérkezett ajándé-
kokat pedig az alapítványnak 
ajánlotta.

(T. D.)

adventkor a szomszédok is ajándékoztak. Több száz nyugdí-
jas kapott ajándékcsomagot szabolcs attilától, Budafok-Tétény 
polgármesterétől szenteste előtt egy nappal a kamaraerdei idősek 
otthoná ban. a szomszéd kerület első embere hangsúlyozta: kö-
zös ügy, hogy Dél-Buda legnagyobb szépkorúakat ellátó intézmé-
nyének lakói testi, lelki egészségben éljenek az év minden napján.

hírkéP
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barátai köszöntötték  
a 88 éves olimpiai bajnokot 

IV. újbudai Hóember és 
Hószoborépítő Verseny

Megrendezték  
az ovis olimpiát

Itt a tél, és bármikor megérkezhet a hó is. Azoknak, akik 
ilyenkor is szívesen töltik idejüket a szabadban, kiváló 
lehetőség nyílik arra, hogy kellemes szórakozásuk 
egyben hasznos tevékenységgé is váljon: miköz-
ben a család apraja-nagyja seré-
nyen tevékenykedik egy-egy 
hóember felépítésén, addig 
Újbuda újabb és újabb érdekes 
és értékes köztéri műalkotással 
gyarapszik, még akkor is, ha a 
hóemberek „élete” véges. 

A korábbi évekhez hasonlóan, ezen a télen is 
a kizárólag Újbudán megalkotott, „klasszikus 
hóember”, illetve „hószobor” kategóriákban 
mutatkozhatnak be a vállalkozó kedvűek. 

A verseny az első havazás időpontjától 
veszi kezdetét, és egész télen át tart. Az alko-
tásokról készített jó minőségű fényképeket a főszervező Jung
hausz Rajmund önkormányzati képviselő 2014. március 13-áig 
várja a junghausz.rajmund@ujbuda.hu címen.

Az újszerű formai, helyszíni megoldásokat a zsűri kiemelten 
díjazza. A pályázaton résztvevők oklevelet kapnak, a díjazottak 
pedig jutalomban részesülnek!

A beküldött pályamunkákból kiállítás nyílik, amelynek az 
Őrmezei Közösségi Ház ad majd otthont. A tárlat megnyitá-
sának időpontja: 2014. március 27. A IV. Újbudai Hóember 
és Hószoborépítő Versenyt a Szeretem Újbudát Egyesület 
támogatja.

(Újbuda)

Néhány hete ki lehetett  
volna tenni a megtelt táblát  
az újbudai Szent Gellért apart-
manház 112-es szobájának 
ajtajára.

A magyar olimpiai mozgalom egyik 
köztiszteletben álló, örök jókedvű 
aranyérmesét, a magyar öttusasport 
hegemóniájának egyik első klasszisát, 
Szondy Istvánt 88. születésnapja alkal-
mából köszöntötték barátai, egykori 
versenyző társai. 

A szövetség két korábbi főtitkára, 
Pécsi Gábor és Geletáné mellett Pál
völgyi Miklós szövetségi kapitány, 
Ferdinándy Géza világbajnok, a kivá-
ló lovas és vívó szakember, valamint 
Kulcsár Győző négyszeres olimpiai 
bajnok kedélyes hangulatban ismétel-
te a jókívánságokat és vidám történ-
tekkel idézte a múltat. 

Volt miről beszélni, hiszen közis-
mert, hogy az ünnepelt a szabadság-
harc bukása után az NSZK-ba távo-
zott. Pincérként kezdte, ám szakmai 

tudásának köszönhetően a német öt-
tusázók szövetségi kapitányaként, a 
frankfurti egyetem vívó tanszékének 
vezetőjeként fejezte be két és fél évti-
zedes kirándulását. 

Szó esett az edzőtábori fáradtságot 
oldó kártyapartikról, Vass Imre mes-
ter elfogott ultijairól.

„No, öreg, akkor még ráhúzhatsz 
egy évet” – élcelődött Kulcsár Győző 
a múlt évi súlyos betegsége után fel-
épült Szondyval. 

„Miért csak egyet, legyen kettő, érd 
utol Gyuri nénit, mármint Kisgyörgy 
Lajosnét (minden idők legjobb ma-
gyar női sportlövőjét, az öttusázók 
lövőedzőkének feleségét), aki január 
elején már a 100. születésnapjához 
érkezik” – szólt közbe Ferdinándy 
Géza. Ebben azután önfeledt derű-
vel  megegyeztek, és jókívánságok-
kal, ceglédi pálinkával koccintottak 
Szondy Istvánnal.

(mob.hu)
fotó: fotoklikk.hu

a Gabányi Sportcsarnokot egy napra 
a kerületi óvodások vették birtokba, 
megrendezték ugyanis az óvodások 
téli olimpiáját. a tavaly Mikulás-olimpia 
néven debütált rendezvény idén is nagy 
sikerrel zajlott le, a váltóversenyeken 
több száz apróság vett részt. 

Miközben az ovisok a váltó- és sorversenye-
ken küzdöttek a győzelemért, a polgármester 
elmondta, a mára hagyományosnak tekintett 
rendezvény célja, hogy karácsony előtt jól át-
mozgassák a gyerekeket, egyben pedig meg-
erősítsék bennük a csapatjáték fontosságát és 
az egészséges versenyszellemet. – Szeretnénk 
az óvodásokkal meg-
szerettetni a sporto-
lást és elérni, hogy 
ebben a korban minél 
többféle mozgásfor-
mát próbáljanak ki, 
így a későbbiekben, 
iskoláskorukban már 
tudatosan válassza-
nak sportágat – je-
lentette ki a kerület 
vezetője.

 A rendezvényen 
részt vett Simicskó 

István sportért felelős államtitkár is, akitől 
már megszokhattuk, nem az a fajta politikus, 
aki a pálya széléről figyeli az eseményeket. 
Miután végigcsinálta a kicsikkel a bemelegí-
tő gyakorlatokat, arról beszélt, a lehető legki-
sebb korban kell elkezdeni a sportra nevelést. 
– Ebben nagy segítségünkre vannak az óvo-
dák, hiszen mindegyikükben van tornaszoba, 
és számos esetben multifunkciós sportpályá-
val is rendelkeznek. Ha most megszeretik a 
sportolást, felnőttkorukban valószínűleg éle-
tük természetes része lesz a mozgás – tette 
hozzá az államtitkár.

(T. D.)

Kitartó újbudai szeniorok
A december 30-án megrendezett Futapest Klub évzáró csömöri terepfutó verse-
nyén hozták a formájukat Budai XI. SE szenior korú triatlonistái. Versenyzőink 
immár harmadik alkalommal nem találtak legyőzőre az 50 éven felüliek kor-
osztályában. Farsang Ferenc a 4 km-es, Sáthy István a 16 km-es távon győzött 
a kimondottan szokatlan tavaszias időjárásban. A crossfutás versenysorozat 23. 
állomásával az elmúlt év véget ért, a szervezők idén is szívesen várják a terep-
futást kedvelőket.

   (Sáthy István – Budai XI. SE Triatlon szakosztály)
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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+ KoNdI ToRNa – kezdő 
csoport
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁ-
MOGATÁSÁVAL
Helye: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kard-
hegy u. 2.) Ideje: 2014. január 31-étől, pénte-
kenként 16.00–17.00 óra között
Jelentkezési határidő: 2014. január 20–26. 
között a helyszínen 10.00–17.00 óráig
Jelentkezési feltételek:
– Xl. kerületi lakos, – betöltött 60. életév
– a 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alka-
lom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratko-
záskor vehető igénybe annak, aki még nem 
vett részt a tanfolyamon! Csoportvezető: 
Nádai Krisztina

60+ GERINCToRNa 
FIZIoLÓGIÁS LabdÁN – KEZdŐ 
TaNFoLYaMoK
HELYSZÍN: Lágymányosi Bárdos Lajos 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium
(Baranyai u. 16–18.)
Kezdő csoport időpontja: 2014. január 29-
étől, szerdánként 17.30–18.30 óráig
Csoportvezető: Vörösmarty Edit
  
HELYSZÍN: Széchenyi István Gimnázium 
(Rimaszombat u. 2–8.)
Kezdő csoport időpontja: 2014. január 29-
étől, szerdánként 16.00–17.00 óráig
Csoportvezető: Zimonyiné Pompor Éva
Jelentkezni lehet: 2014. január 20–24. között 
10.00–13.00 óráig személyesen az Újbudai 
Szenior Programközpontban (Bölcső u. 3.). 
További információkat a 372-4636-os telefon-
számon kaphatnak.
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozás
kor vehető igénybe annak, aki még nem vett 
részt a tanfolyamon!

Egyéb programok
2014. január 15., szerda 14.00–15.30 óráig 
Nevessen velünk! – hahota jóga Domján 
Ferenccel. Újbudai Szenior Programközpont 
(Bölcső u. 3.), ingyenes
2014. január 15., szerda 18.00–19.00 óráig 
Gárdonyi-képregény-kiállítás megnyitója
Albertfalvi Közösségi Ház. A tárlat február 
7-éig megtekinthető.   
2014. január 18., szombat 19.00–21.00 
óráig
Színházi Est: Ameli sóhaja – monodráma 
Andresz Kati előadásában
Albertfalvi Közösségi Ház, belépő: 800 Ft  
2014. január 20., hétfő 10.00 órakor
Könyvek Hete a Magyar Kultúra Napja  
alkalmából. Albertfalvi Közösségi Ház 
Az antikvár könyvek vására (11 Ft/könyv) 
egész héten nyitva tart!
2014. január 20., hétfő 16.00 órakor 
István Ági útifilm vetítése: Marokkó   
Újbudai Szenior Programközpont (Bölcső u. 
3.), ingyenes         
Január 20., hétfő 10 órakor
Malom Közösségi Tér – Gránitz Miklós 
fotóművész
A magyar történelem nagy múltú templomai 
című kiállításának megtekintése
Találkozás/indulás:  9.30-kor Szenior  
Programközpont, Bölcső u. 3.

Tisztelt újbudai  
Szenior Polgárok!
az új év első lapszámában úgy érzem, fontos tájékoz-
tatnom Önöket a 2014. évben várható programokról 
és lehetőségekről.

Ahogy Önök közül sokan már 
tapasztalták, az óév decemberé-
ben elindult a Bölcső utcai prog-
ramközpontban az internetezési 
lehetőség, ahol arra is van mód, 
hogy választ kapjanak a számí-
tógéppel, internettel kapcsolatos 
kérdéseikre mindazok, akik már 
elvégezték vagy esetleg idén kí-
vánják elvégezni az élethosszig 
tartó tanulás jegyében a kezdő 
és haladó számítógépes kurzu-
sokat.

A tavaly nagy sikerrel zárult 
egészséggel és mozgással fog-
lalkozó programjainkat, tan-
folyamainkat idén is megszer-
vezzük – bővítve a csatlakozási 
lehetőséget, a csoportok számát, 
hogy Önök a segítségünkkel a 
legtöbbet tehessék egészségü-
kért. Örömmel értesültem arról, 
hogy a 60+ közösségfejlesztő 
munkának, valamint a program 
által támogatott önkénteseknek 
köszönhetően egyre többen jut-
nak el valamilyen közösségbe, 
ahol új barátokra, szabadidős 
elfoglaltságra találnak, és új dolgokat tanulhatnak, vagy éppen 
taníthatnak időseket, fiatalokat egyaránt. 

Idén nemcsak a sikeres, hanem a fontos programokat is meg-
erősítjük. Új lendületet kap a Bűnmegelőzési Alprogram, mely-

ben nem csupán a rendőrség segítségét fogjuk kérni a bűnesetek 
megelőzéséhez, de a nagyobb közüzemi szolgáltatókat is be-
vonjuk a munkába, hiszen a bűnmegelőzés komoly összefogást 

igényel. Újabb programokat is 
indítunk, amelyeket reménye-
ink szerint hasznosnak fognak 
találni. Öngondoskodás, mo-
biltelefon-tanfolyam, a gyeses 
kismamák számára indítandó 
főzőtanfolyam 60+ önkéntesek 
közreműködésével, vagy a kö-
zépiskolásokat is bevonó gene-
rációs programok mind a már 
meglévő palettát fogják színe-
síteni.

Az Újbuda 60+ Program sike-
res évet zárt tavaly, ami köszön-
hető az Önök aktivitásának, ér-
deklődésének, visszajelzésének 
is, hiszen ezt a programot Önö-
kért az Önök jobb közérzetéért, 
életminőségének javításáért 
hoztuk létre, de csak Önökkel 
együtt tudjuk igazán jól működ-
tetni.

Kérem Önöket, látogassák 
idén is programjainkat, talál-
kozzunk a havi 200–250 foglal-
kozás vagy tanfolyam valame-
lyikén!

Végezetül pedig engedjék 
meg, hogy Újbuda Önkormány-

zatának vezetése nevében sikerekben, örömökben és egészség-
ben gazdag boldog új évet kívánjak!

Dr. Molnár László
alpolgármester

60+ SZÍNHÁZjÁRÓ PRoGRaM
ezúton értesítjük a színházjáró bérlet tulajdonosait, hogy az első színházjegyek (a bérletek sorszáma alapján) 
2014. január 20-a után vehetők át a programközpontban. Pontos és részletes felvilágosítást január 20-ától 
tudunk adni. 

a tájékoztatót aznap már megtalálhatják az ujbuda.hu weboldalon, valamint érdeklődhetnek személyesen 
vagy telefonon az Újbudai szenior Programközpontban.

Pályázati felhívás nyugdíjasoknak
Tisztelt Érdeklődők! 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program 
keretében pályázatot hirdet nyugdíjasok számára az egészség 
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése ér-
dekében. A program fürdőbelépőt biztosít minden 60. életévét 
betöltött nyug-
díjas polgár 
számára, aki-
nek havi nyug-
ellátása nem 
haladja meg a 
147 000 forin-
tot, valamint 
további adó-
köteles jöve-
delemmel nem 
rendelkezik. A 
támogatás által 
biztosított al-
kalmak száma 
függ a válasz-
tott fürdőhely-
színtől. A pá-
lyázatban részt 
vesz a Gellért, 
a Szt. Lukács, 
a Rudas, a Szé-
chenyi Gyógy-
fürdő és Uszo-
da, a Dagály 
Termálfü rdő, 
Strandfürdő és 
Uszoda, vala-
mint a Király 
Gyógyfürdő.

A jelentkezés elektronikus úton történik az Erzsébet-prog-
ram honlapján (www.erzsebetprogram.hu). Az igényléshez 
a honlapon található Pályázói és Hozzájárulási Nyilatkozat 
kitöltése mellett a 2013. évi Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ál-
tal kiadott, névre szóló igazolás, valamint elnyert támogatás 
esetén 2500 forint befizetése szükséges. Az Erzsébet-program 
2014. február 15-éig várja a kikapcsolódni vágyó nyugdíjasok 
jelentkezését.

Akinek nincs lehetősége elektronikus úton pályázni, megte-
heti személyesen az Erzsébet-program személyes ügyfélszol-
gálatán (V. kerület, Báthory utca 12.) hétfőn, kedden, szerdán 
8–14, szerdán 12–18, valamint pénteken 8–12 óra között. (Tel.: 
06/1/371-3242)

A pályázatra 2014. február 15-éig lehet jelentkezni.
Tekintettel a nagyszámú érdeklődőre, Újbuda Önkormányzata 
– a fenti lehetőségen kívül – a kerületben is biztosítja a segítsé-
get az elektronikus úton történő jelentkezéshez. 

A 60+ munkatársai segítségét az Újbudai Szenior Program-
központban minden szerdán, csütörtökön és pénteken lehet 
igénybe venni személyesen 9–14 óra között. További informáci-
ót a programközpont telefonszámán kaphatnak az érdeklődők.
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Díjazottak: 
MINI

I. helyezett: A varázsbicikli 
c. videó, mezőkeresztesi 
Harmatcsepp Óvoda, 1. sz. 
tagóvodájának előadása

II. helyezett: Mackó és ba-
rátai c. pályázat, Napsugár 
Óvoda, Piliscsaba

III. helyezett: Vilmos a kis 
futóbicikli c. mese, mező-
keresztesi Harmatcsepp 
Óvoda 2. sz. tagóvodája

MIDI
I. helyezett: Csicsergő 
Füle mülék Mesekeréken c. 
mese, újbudai Csicsergő 
Óvoda

II. helyezett: Az álom c. 
mese, Keveháza Utcai Óvo-
da, Budapest XI. kerület

III. helyezett: Bibi és Bebe 
álma c. csodaszép hangos-
könyv és mesekönyv, Szent 
László Általános Művelő-
dési Központ óvodásainak 
munkája, Baja

MAXI
I. helyezett: Nóci és Lóci 
karácsonya, c. mese, Mo-
solygó Tagóvoda, Budapest 
III. kerület

II. helyezett: Kata új bicikli-
je, c. mese, szentimrevárosi 
Gesztenyéskert Óvoda, 
Budapest XI. kerület

III. helyezett: A járművek 
versengése c. mese, az 
újbudai Mozgolódó Óvoda 
pályázata

kulti

jELENLÉt – kortárs temesvári 
képzőművészek kiállítása

Most divatos árainkat is leáraztuk 

A szereplők ruháit, kiegészítőit a Premier Outlet Calzedonia, Claire’s,
Gant, Geox, Ladies by Griff, La Tienda, Mango, Mustang, Olymp, 
Paris Women, Philipp, Pierre Cardin üzleteiből válogattuk.

* Az akció 2013. december 27-től 2014. február 28-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
A kedvezmények boltonként változnak.

POC WinterIndoor 2013 Ujbuda 137,5x210.indd   1 2014.01.07.   16:41:01

Mesekerék Vetélkedő
A MeseKerék Vetélkedő Adományprogram azért jött 
létre, hogy minél több óvodáskorú gyermek megismer-
kedhessen a futóbiciklivel, ami az egyik legjobb kész-
ség és képességfejlesztő játék. A vetélkedőre az óvodák 
a kisgyermekek közreműködésével kitalált, biciklis té-
májú mesével nevezhettek. A vetélkedőn szakmai zsűri-
ként közreműködött Nemere István és a Kolibri Kiadó. 

A program életre hívója, Székely Áron, a tanulobicikli.
hu Kft. vezetője idén 9 intézmény között közel száz ta-
nulóbiciklit oszt szét a vetélkedő három kategóriájának 
dobogós helyezettjei között.

– Öröm volt látni, hogy milyen sok nevezés érkezett 
–mondta Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő 
(képünkön), aki megköszönte mind a 17 óvodának, hogy 
részt vett a vetélkedőben.

Köszönetet mondott a díjátadón a Domokos Péter Pál 
Általános Iskolának és a XI. kerületnek is, hogy helyszínt 
biztosított a rendezvénynek. 

A képviselő asszony hozzátette, a beküldött mesék 
nemcsak a gyerekekben ébresztenek gondolatokat, hanem  
a felnőttekben is. Nagyon jó ötlet, hogy a kicsikben növe-
lik a kerékpározás iránti vágyat, mert a bicikli kiterjeszti 
az emberek mozgásterét, egészséges sporteszköz, megta-
nít bennünket a sebesség örömére és a haladás veszélye-
ire – azaz az életre.

(Újbuda)

temesvári kortárs képzőművészek 
munkáiból nyílt tárlat a Bartók Béla 
úton január 2-án.

Az évente megrendezett Bánsági Magyar 
Napok keretében szervezik a Temesváron élő 
hivatásos magyar képzőművészek közös ki-
állítását, melynek célja a magyar művészek 
közösséggé szervezése, a magyar etnikumhoz 
tartozás érzetének erősítése azokban, akiknek 
alkotóművészete nem kötődik szorosan az 
anyanyelvű kultúrához. A temesvári magyar 
képzőművészek idei tárlatát a budapesti Sen-
saria Képzőművészeti Egyesület és az Art9 
Egyesület meghívta a Bartók Béla úton levő 
galériájába.

A kiállítást Hoffmann Tamás, Újbuda pol-
gármestere és Rockenbauer Zoltán művészet-
történész nyitotta meg. Hoffmann Tamás be-
szédében kiemelte, Újbuda fontosnak tartja, 
hogy a határon túli magyarsággal ápolja a 
kapcsolatot. – Kötelességünknek tartom, hogy 
kerületünkben helyet adjunk a határon túli 
magyar alkotók munkáinak, egyben bizonyít-
suk, milyen színes és sokrétű mindaz, amit 

magyar kultúraként emlegetünk – üdvözölte  
a szórványban élő és alkotó magyar művésze-
ket a polgármester.

A JELENLÉT című tárlaton 38 művész 76 
munkája látható, az alkotók több generációt 
és mindenféle műfajt képviselnek. A kiállítás 
2014. január 15-éig keddtől péntekig 15–18 
óráig tekinthető meg a Bartók Béla út 1. szám 
alatti ART IX-XI Galériában. 

(K. V.) 

textilművészet  
az Újbuda Galériában

az Újbuda Galéria rendszeresen kiállítja 
a kerületi művészek alkotásait. Minden 
évben, kiváltképp a téli hónapokban 
a kevésbé látható textilművészeket 
mutatja be. tavaly decemberben igazi 
karácsonyi hangulatot teremtett ardai 
Ildikó kILIM című tárlatával.

Ardai Ildikó textiltervező művész születése 
óta Sasadon lakik. A ‘70-es években indult, új 
textiles mozgalom résztvevője, szőnyegterve-
ző, szövött és fonott tértextileket készít. Ter-
vezőként a székely „festékes” szőnyegszövés 
és kosárfonás hagyományait keltette új életre.  
A ‘80-as évektől nagyméretű, térbe helye-
zett textilszobrokat készít, a ‘90-es évektől a 
fűzvesszőfonással bővült anyaghasználata és 
technikai repertoárja. Egész munkásságára jel-
lemző, hogy ő az, aki a tárgyalkotó művészek 
között talán a legpontosabban valósítja meg azt 
a kapcsolatot a népművészet-magasművészet 
között, amit végül is a Bartók-féle ideának tar-
tunk.

Alkotásait bemutató albumának bevezető-
jében Fitz Péter így ír a művésznőről: „Egye-
dülálló személyiség a magyar textilművészet 
területén, aki a műfaj minden ágában megha-
tározóan és folyamatosan van jelen, több mint 

negyven esztendeje. Ez a jelenlét már önmagá-
ban is páratlan, és akkor még nem is említet-
tük művészetének sokrétegűségét. Nem szokott 
ugyanis előfordulni, hogy egy művész a tér-
textil területén, a modern design térfelén és az 
archaikus technikán alapuló, népművészeti új-
jáéledés terén egyaránt a legjobbak közül való.  
A tradicionális kézművesség mai funkciói má-
sok, a feladatok és célok eltűntek, s vele a nép-
művészet, mint olyan, kihalt, vagy legalábbis 
hagyományos formái nem élők. Ardai számára 
mindig rendkívül fontos volt a formálás eredeti 
alkotórészeihez való visszanyúlás, ami eredeti-
leg természeti formákhoz vezethető vissza”.

A kiállítást Szomjas György filmrendező nyi-
totta meg, Kupper András, Újbuda alpolgármes-
tere mondott köszöntőt. A december óta megte-
kinthető tárlat január 15-én zárja kapuit.

(K. V.) 
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FILM
24. 18.00 Pannónia Anno. KULTI SZALON, 1111 

Budapest, Szent Gellért tér 1–3. (bejárat a 
Budafoki útról). Telefon: 279-3600

28. 19.00 Előhívó filmklub: Életrevalók (Intouchables). KULTI 
– ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest, Cirmos utca 8. 
Telefon: 310-0644

 
MŰtEREM
15. 18.00 „Gárdonyi 150 – Az Egri Csillagok 

képekben” képregény kiállítás-megnyitó. 
Megtekinthető 2014. február 7-éig. KULTI – ALBERTFALVI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. 
Telefon: 204-6788

17. 18.00 Fekete Antónia és Bálint Bertalan – „Családre-
gény zsebkendőre”. KULTI – GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 
1118 Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-5253

22. 18.00 Földesi Barnabás és Gerber Pál kiállításának 
megnyitója. KULTI – KARINTHY SZALON, 1111 Budapest, 
Karinthy Frigyes út 22. Telefon: 209-3706

24. 18.00 „Képek” kiállítás Cseh Tamás grafikáiból, 
valamint „fény-KÉPEK” címmel a művész a fotográfus 
szemével elevenedik meg a Magyar Kultúra Napja tiszteleté-
re. KULTI – ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest, Cirmos 
utca 8. Telefon: 310-0644

31. 18.00 Fintor – karikatúrakiállítás, megtekinthető 
február 20-áig. KULTI – KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 
Budapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363

 
PÓDIUM
16. 18.00 A „Hármas elmélet” –  dr. Szacsky 

Mihály előadása. KULTI SZALON 
22. 18.30 Szabadegyetem+: Koronás szentek – szentkultusz 

és politika a magyar középkorban. KULTI SZALON
 29. 18.30 NŐI SAROK: „Hová tűnik minden, amit úgy szeret-

tem?” – beszélgetés Andresz Kati színművésszel az Améli 
sóhaja színdarab kapcsán a női szerepek megéléséről mind 

a színpadon, mind a magánéletben. KULTI – ALBERTFALVI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ 

30. 18.00 Kortárs folyóirat képzőművészeti estje: Hajnal 
János festőre emlékezünk. HADIK KÁVÉHÁZ, 1111 Budapest, 
Bartók Béla út 36. Telefon: 279-0290

 
SzíNHÁz
15. 19.00 Marina Vlady: A megszakított repü-

lés, avagy szerelmem, Viszockij – Monodráma 
Bálint Márta előadásában. KULTI SZALON

18. 19.00 Alina Nelega: Ameli sóhaja. KULTI – ALBERTFALVI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ 

19. 19.00 Godot. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ, 1111 Budapest, Műegye-
tem rkp. 3. K épület II. emelet Telefon: 06/20/384-6049

22. 17.00 Csongorok, Tündék („Vera” Ifjúsági bérlet 2. 
előadás). KARINTHY SZÍNHÁZ, 1115 Budapest, Bartók Béla út 
130. Telefon: 203-8994

23. 19.00 I. Erzsébet. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ 
24. 19.00 Káva Kulturális Műhely: Szobor. MU SZÍNHÁZ, 

1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 209-4014
28. 17.00 Koldus és királyfi. KARINTHY SZÍNHÁZ 
 19.00 Parti Nagy Lajos: Bivaly-szuflé. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ 
30. 20.00 Pintér Béla és Társulata: Titkaink. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

 
tÁNC
18. 20.00 Kovács Gerzson Péter-TranzDanz: 

DiverZity. MU SZÍNHÁZ 
24. 20.00 Kulcsár Noémi Tellabor: Tennessee Williams: A 

vágy villamosa (bemutató). MU SZÍNHÁZ 
28. 20.00 Tünet Együttes: Apropó. MU SZÍNHÁZ  

 
zENE
17. 18.00 Opera-, operettslágerek. KULTI SZALON  
18. 19.30 A St. Fiacre ügy zenekar klubja. ARTUS 

STÚDIÓ ,1116 Budapest, Sztregova utca 7. Telefon: 204-3755
24. 19.00 „Dalok” – a SETAMÁS Duó koncertje. KULTI – ŐRME-

ZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

25. 18.00 Tolcsvay Klub. TIT STÚDIÓ EGYESÜLET, 1113 Buda-
pest, Zsombolyai utca 6. Telefon: 466-9019

 
KULTI SZALON, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3
(bejárat a Budafoki útról). Telefon: 279-3600
2014. január 15. 19.00 óra
 Marina Vlady: A megszakított repülés, avagy szerelmem, 

Viszockij. Monodráma Bálint Márta előadásában
 „Számomra a darab legizgalmasabb vetülete az a furcsa 

kettősség, ami az idő múlásával egyre nyomasztóbbá válik 
Marina Vlady és Viszockij kapcsolatában. Marina ajtót nyit Vi-
szockijnak a szabad világ felé, ám ahogy szerelmük elmélyül, 
ő maga egyre inkább bezáródik a kapcsolatba. Míg Viszockij a 
nyugaton tapasztalt szabadság és a saját karrierjét béklyóba 
szorító szovjet elnyomás között őrlődik, addig Marinát Vi-
szockij iránt táplált érzései kötik gúzsba: képtelen szabadulni 
attól a férfitól, aki egyszerre ad neki gyönyört és dönti romba 
életét.”  (Bálint Márta színművész) Jegyár: 2500 Ft

 2014. január  16. 18.00 óra
 A „Hármas Elmélet”
 Dr. Szacsky Mihály előadása
 A Hármas Elmélet az élővilág egy olyan törvényszerűségét 

tárja fel, amelyet ez idáig teljes összefüggésében nem írtak 
le és nem értelmeztek. Az elmélet a természet megfigye-
lésén, azok reprodukcióján keresztül az élővilág egy új és 
eddig nem ismert rendszerét is leírja, melynek segítségével 
az élet körforgása, esetlegesen az élet kialakulása bolygón-
kon is értelmezhetővé válik.

 2014. január 17. 18.00 óra
 Opera-, operettslágerek
 Az opera és az operett édestestvérek, egyik sem kíván a 

másik fölé kerekedni, jól megférnek egymás mellett, hisz 
köztudott, hogy az operettnek Mozart volt a keresztapja: 
„operett”, azaz „kis opera” vagy kedveskedve „operácska”. 
Az utánozhatatlan zeneszerző minden erejével szorgal-
mazta, hogy a zene ne csupán a felső szűk arisztokráciát 
boldogítsa, hanem mindenki számára legyen élvezhető 
a színpadi játék, a zene magasztos szépsége, humora. Az 
előadóesten ennek a világnak igazi gyöngyszemei csendül-
nek fel nagyszerű művészek előadásában. Jegyárak: 60+ 
kártyával: 400 Ft, teljes árú: 800 Ft

 2014. január 22. 18.30 óra
 SZABADEGYETEM+  
 „Múlt megfejtése” – történelmi előadássorozat a legújabb 

magyar és nemzetközi kutatások eredményeivel
 Koronás szentek – szentkultusz és politika a magyar közép-

korban. Antalffy Péter történész előadása
 A magyar történelem szentjeiről mindenki hallott, de 

ismerjük-e életüket és halálukat? Mennyire voltak szentek 
életükben vagy halálukban, és mennyit torzít az utókor em-
lékezete? Miért születnek egyáltalán magyar szentkultuszok, 
és Európa mennyire fogadja el őket? Mennyire divatjelenség 
vagy politika szenteket kreálni és tisztelni? Valóban voltak-e 
pogány alapjai és sajátosan magyar vonásai a középkori 
szentjeinknek? Egyáltalán lehetett-e szent egy király? Az 
előadás a történettudomány új kutatásai segítségével segít 
új színben látni a magyar történelem máig tisztelt alakjait. 
Jegyárak: 60+ kártyával: 400 Ft. Teljes árú: 800 Ft

2014. január 24. 18.00 óra
 KULTI FILMKAPU – „Ínyencek mozija”
 Filmek, amelyek máshol nem láthatók! A program szerkesz-

tője Péterffy András filmrendező, egyetemi tanár, a Magyar 
Filmklubok és Filmbarátok Szövetségének elnöke.

 Pannónia anno. Rendező: Szalay Péter ,operatőr: Nagy Ernő
 A Pannónia Filmstúdió a filmgyártás államosítása után, az 

1950-es években született meg, és a ‘70–80-as évekre a 
világ egyik legjelentősebb animációs műhelyévé nőtte ki 
magát. A Pannónia Anno a munkatársakkal készült riportok 
és archív felvételek segítségével idézi fel a stúdió történetét. 
Matolcsy György, a Pannónia egykori vezetője mellett 
többek között olyan alkotók és művészek szólalnak meg, 
mint Jankovics Marcell, Szoboszlay Péter, Richly Zsolt, Gémes 
József, az Oscar-díjas Rófusz Ferenc.

 Jegyárak: 60+ kártyával: 400 Ft. Teljes árú: 800 Ft
 KULTI – KARINTHY SZALON 
 2014. január 22. 18.00 óra
 Földesi Barnabás és Gerber Pál munkáinak kiállítása
 Miközben közös vonásuk a textus, a teoretikus szöveghasz-

nálat, ugyanakkor közös vonásuk a művészet materiális, 
érzékeny anyagisága iránti elkötelezettség. Találkozásuk 
természetes, mindamellett sorsszerű volt. Egy almával 
szeretnék ámulatba ejteni Párizst. Egyetlen almával.

kulti

teljesség a koncertekben!
Hogyan értékeli a Barba Negra 
elmúlt évét?
A Barba Negra idén tölti be har-
madik évét. Működésünk során 
arra törekedtünk, hogy a közön-
ség és a szakma ne egy stílushoz 
kösse a klubot. Úgy érezzük, 
mostanra sikerült kiléptünk a 
rockklub besorolásból. Koncer-
tek tekintetében tavaly is a tel-
jességre törekedtünk, és az év 
második felére visszatekintve 
elégedettek lehetünk az eredmé-

nyeinkkel. Az ünnepek alatti időszakban régen nem látott 
érdeklődés övezte programjainkat. Büszkék vagyunk tár-
sadalmi szerepvállalásunkra is: mi biztosítottunk helyet  
a Nemadomfel Együttes jótékonysági koncertjének.
Milyen repertoárral készülnek idén?
2014-ben folytatjuk a megkezdett utat. A hazai sztárok kö-
zül például ismét fellép nálunk Fenyő Miklós és zenekara, 
lemezbemutató koncertet tart a Supernem, valamint hiva-
talos, hangos visszatérő koncertjét nálunk tartja az Anna 
and the Barbies. A magyar előadók mellett nemzetközi 
fellépők is szép számban érkeznek. Többek közt fellép 
az UDO, a Miyavi, de az igazán metálos vonalról itt lesz  
a Napalm Death is. Visszatérő művészeink igazolják, 
hogy mind a zenészeknek, mind a közönségnek szerethető  
a Barba Negra Music Club. Az akadálymentes környezet, 
a 150 férőhelyes parkoló továbbra is imponáló látogatóink 
számára. Közel teljes a programunk, amelyről a Faceboo-
kon, és a klub saját weboldalán is lehet tájékozódni.

D. V.

Hosszú, téli estékre – 
olvasmányok gyerekeknek
Bár az utóbbi napokban az időjárás furcsa 
játékot űzött mindannyiunkkal, mégsem 
vesztettük el a reményt a hosszú téli, hóeséses 
esték iránt. kell ilyenkor némi idill, amikor 
esténként a gyermekeinkkel egy-egy könyv 
mellett lazíthatunk a januári munkanapok 
után. Cikkünkben olyan gyerekkönyveket aján-
lunk, amelyek kortárs magyar szerzők tollából 
születtek, és egytől egyig az előző esztendő 
termései.

2003-ban Tóth Krisztina Év Gyermekkönyve díjat ka-
pott A londoni mackókért. A bővített újrakiadás Takács 
Mari illusztrációival 2013 végén jelent meg. Zsiráfevő 
Virág Dezső és Marci rajongóinak tehát nem kell ag-
gódniuk, hiszen a megújult, mégis retrókötet elmúlt 10 
éve alatt hősünk is kamasszá érett, így az eredeti tör-
ténetek mellett már tizenegy versben lustálkodik, vagy 
éppen kibírhatatlanul viselkedik, mégis könnyen ma-
gunkra vagy gyermekeinkre ismerhetünk benne.

Darvasi László A Háromemeletes mesekönyvének 
hőse a folyton kérdezősködő kisfiú, aki a földszint-
ről indul, és kérdéseinek köszönhetően mindig fellép 
egy-egy emeletet. Így útja a legalsó szinten lakó pu-
pákoktól az első emeleti tanító nénin át a Magyar Tör-
ténelemhez vezet, és végül eléri azt a magasságot is, 
melyben a cselekmény írója lakik. Talán már ennyiből 
is látszik, olyan könyvről van szó, mely bőven tartogat 
felnőttes, ám mégis mesébe illő történeteket.

Az illusztrációk különösen fontossá válnak Kiss 
Ottó Ati és a holdvilág című kötetében, mely Ati és 
Ármin bácsi, a kisfiú és az öregúr barátságáról me-
sél. Ebből a könyvből mindent megtudhatunk Ár-
min bácsi Holdjáró autójáról, a Hanna kisasszony-
nál tett látogatásáról, és végtelen tudásáról az Ati 
által csodált Holdról, miközben Hanga Réka illuszt-
rációi nemcsak a gyerek, de még a felnőtt olvasókat 
is elvarázsolják.

A titokzatos csizmaevő szörny című gyűjteményes kiadvány 
Halász Csilla szerkesztésében saját bevallása szerint is igaz tör-
téneteket tartalmaz valódi gyerekekről. Tóth Krisztina, Arany 
Zsuzsanna, Halász Csilla, Marosi Csilla és még sokan mások 
mondanak olyan históriákat, melyek bármikor bármelyikünk-
kel megeshetnek. Egy csizmaevő szörny, egy gonosz rózsa, 

egy hatalmasnak tűnő pók ugyanis bárkire rátámadhat, a kér-
dés csak az: kell-e egyáltalán védekeznünk ellenük, s ha igen, 
akkor miféle furfangos módszerekkel. Olvasás közben pedig 
végig az az érzésünk: Marci, Julcsi, Csabi, Zsófi, Bence, Norbi, 
Napsugárka és a többi történet gyerekhőse bármikor szembejö-
het velünk az utcán.

(Újbuda)
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Megh ívó
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola  
hagyományteremtő téli báljára!

Időpont:  
2014. január 17. péntek, érkezés 18:30-tól, megnyitó 19:00.

Helyszín: a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola 
földszinti helyiségei

Program: 
a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola  

színvonalas művészeti gálája
svédasztalos vacsora

Retrokoncert a „bálteremben” minden korosztály számára
bálkirálynő és bálkirályválasztás

bál/össztánc/mulatság/buli kifulladásig
Megjelenés hölgyeknek elegáns, báli öltözetben,  

férfiaknak öltönyben.
A báli belépő ára 1.000 Ft

svédasztalos vacsorával 2.000 Ft
támogatói jegy 3.000 Ft

A rendezvény ideje alatt büfé és „teaház” üzemel.
Álarcot és ruhatárat biztosítunk.

Belépők vásárolhatók az Iskolai Diákbizottság megbízásából 
az iskolatitkári szobában. Fizetés készpénzben.  

Előrendelést elektronikus úton  
is elfogadunk a titkarsag@nemessuli.hu e-mail címen.

A jótékonysági bál bevételét a rendezvény színvonalas meg-
rendezése mellett az iskolai diákélet színesebbé tételére és 
szociálisan rászoruló diáktársaink támogatására fordítjuk.

Bemutatták a Lúdas 
Matyit kelenvölgyben

kedves olvasónktól kaptuk az alábbi írást, amely  
a közösségi és párkapcsolati élet egyik legnagyobb 
dilemmájával foglalkozik – most éppen drámasze-
rűen. Sajnos ritkán kap szerkesztőségünk írásokat, 
ezúton is jelezzük: tessék tollat, papírt ragadni, vagy 
használni a szövegszerkesztőt, és leírni a gondo-
latokat, akár így, mint az alábbi novellában, amely 
közel áll az sms-műfajhoz – talán a szerző akarata 
ellenére. az írás tudománya nemcsak a megfelelő 
kohéziók, mondatszerkezetek alkalmazása, hanem 
a gondolatok láttatása.

Bőhm júlia

a tükör
Órájára nézett. Két perc volt a vonat érkezéséig. Mátyás a Kelen-
földi pályaudvaron várt Siófokról érkező jegyesére, esküvőjéig 
már csak egy hónap volt. – Istenem, még egy hónap – tűnődött 
Mátyás –, hiszen ez a két perc is örökkévalóságnak tűnt. Egyik 
lábáról a másikra állt, s végre a szép, kényelmes „piros vonat” aj-
tajai már nyíltak. Sokan szálltak le, hirtelen nem látta sehol Zsófit. 
Egyszerre éles hangot hallott, s ez a hang a nevén szólította. Röpül-
tek egymás karjába, már ahogy a sok ember között lehetőség volt. 
Zsófi könnyű nyári ruhát viselt, és csomagja mindössze a válltás-
kája volt.

Mátyásnak nem volt autója, de gondolatban nem tartotta lehetet-
lennek, hogy pár év múlva lesz annyi pénze, hogy vegyen, illetve 
addig már, hogy vegyenek egyet. Mátyás a Bartók Béla úton la-
kott, így a 7-es busszal kényelmesen, gyorsan hazaértek. Zsófi már 
szinte itt lakott. Sok mindent kapott szüleitől, amit már Mátyás 
lakásába hoztak. A lakás idillikus volt két ember számára. Estére 
színházjegyük volt a Karinthy Színházba. Szerettek szórakozni, 
mindig megbeszélték, hova menjenek.

Esküvőjüket a Szent Imre-templomban tartják. Utána a Fene-
ketlen-tavi étteremben lesz a vacsora. Már jó előre lefoglalták az 
asztalt. Mivel az esküvőig rövid az idő, Zsófi most is kapott támo-
gatást a vacsorarendeléshez – igazából szülei fizették.

Mátyás egy kisipari cégnél dolgozott. Zsófi befejezve tanulmá-
nyait, állást keresett. Bár nem volt könnyű munkát találni, egy 
közeli lakótelepi óvodában lett dadus. Beszélgetéseik alkalmával 
nemcsak a közelgő jövő szépségeit, problémáit vitatták meg, ha-
nem Zsófi ajkán ülő mosollyal a család gyarapodását is említet-
te. Mátyás két gyereket képzelt el, Zsófi hármat. Anyáskodó típus 
volt. Ő is háromgyermekes családban nőtt fel. A közelgő hosszú 
hétvégét Siófokon töltötték, már csak egy hét volt az esküvőig. 
A mólón sétálva hirtelen egy férfi lépett hozzájuk, és Zsófit nem-
csak köszöntötte, hanem arcon is csókolta. Mátyás azt hitte, egy 
rokonnal futottak össze. Mátyásnak bemutatkozott: Nyírő Endre. 
Miután a férfi elment, Mátyás megkérdezte, ez ki volt; esetleg egy 
rokon, de róla még nem mesélt Zsófi. Zsófi haloványan elpirult, és 
csak annyit mondott, ez volt régen a szomszédjuk. Letelt a pihenő. 
Vissza Pestre. Egy nap a munkahelyén keresték Zsófit. Endre volt. 
Elmondta, hogy nős volt, de vége van, újra szabad. Zsófit ez nem 
érdekelte, közölte vele, hogy pár nap múlva Mátyás felesége lesz, s 
felejtse el őt. Endre kérte, hogy legalább az esküvőjére hívja meg. 
Zsófi nem mondott nemet.

A virágpompa a templomban ezen a napon felejthetetlen volt. 
Ugyan rendeltek virágot, de nem ennyit. Zsófi nem is sejthette, hogy 
Endre tízezreket költött még virágra, amit a templomba vitetett. 
Endre a vacsorára nem volt hivatalos, Zsófi mégis felfedezte a ven-
dégseregben. Zsófi szülei hívták meg, hiszen a család régi jó barátja 
volt, s mivel a szülők fedezték a meghívottak vacsoráját, nem lehe-
tett kérdés, hogy így döntöttek.

Nászútra Lillafüredre mentek. Hazaérve újraélhették megszo-
kott közös napjaikat. Munkahely, kirándulások, szórakozás. Még 
tombolt a nyár, gyönyörű idő egy hegyi túrára, a megszokott Gel-
lért-hegyre. Zsófi igazán jókedvében volt. A friss levegőn felsza-
badultan lélegzett nagyokat. Átkarolta Mátyást, és a fülébe súgta, 
végtelen jókedvének oka, hogy egy kisbaba érkezését várja. Má-
tyás lágyan viszonozta ölelését, nehogy a baba megsérüljön. A 
keresztelő is a Szent Imre-templomban volt. Míg a keresztanya a 
szenteltvíz alá tartotta a kis apróságot, addig Zsófi megigazította 
a haját, ellenőrizte a kis kézitükrében, hogy minden rendben. Hir-
telen elsápadt. A tükröben meglátta a mögötte álló Endrét. Meg-
próbálta leplezni zavarát, ami szerencsére sikerült is. A gondolat 
nem hagyta aludni. Másnap felhívta szüleit, hogy adják meg Endre 
telefonszámát. Endre nagy fej volt. Többször kellett a titkárnője 
„jelenleg nincs bent” válaszát hallani, míg végre Endrével is tu-
dott beszélni. A férfi hajthatatlan volt. Szereti őt, és feleségül veszi 
az első adandó alkalommal. Ő kívánta-e Mátyás balesetét, vagy 
ez megtörtént volna mindenképpen, senki nem lehet biztos ebben, 
csak a sors.

A temetésen Zsófi önkéntelenül kis kézitükrét használta, és újra 
meglátta Endrét. Talán fél év telt el, Zsófi nem hallott Endréről. Má-
sodik gyermekét várta, akinek már nem lesz apukája. Ezért gondolt 
arra, ha Endre megint megkeresné, igent mondana.

Felhívta szüleit, érdeklődött Endre után. Ők meglepetten kér-
dezték, hogy Zsófi nem tud semmiről? Endre kórházban van, 
nem sok van hátra életéből. Nagybetegen nem mert jelentkezni, 
abban bízott, hogy meggyógyul. Sajnos nem. Hiába vette Zsófi 
kis tükrét kezébe, hátratekintve csak üresség tekintett vissza rá.

Második gyermeke fiú lett. Zsófi két férfit szeretett életében tisz-
ta szívből, egyiket odaadással, a másikat szíve mélyén bánattal. 
Ezért, hogy mindig előtte legyenek, fiát Menyhértre keresztelte, 
Mátyás és Endre miatt. Felnevelte két gyermekét. Mindkettő be-
csületes, szorgalmas életet élt. Ő pedig a „Bartókról” két temető 
mindennapos látogatója lett.

kós károly-díj a Magyar 
zarándokút Egyesületnek
Magyarország belügyminisztere – „a helyi építészeti örökség 
védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén végzett 
kimagasló eredménye elismeréséül” – Kós Károly-díjat adomá-
nyozott a Magyar Zarándokút Egyesület számára.

A javaslat és laudáció egyesületünk építész csoportjának dí-
jazását tartalmazta, azonban mindazoknak a munkáját elisme-
ri, akik dolgoztak és dolgoznak a Magyar Zarándokút kiépíté-
sén, működtetésén.

(Újbuda)

ahogy a libapásztorfiú háromszor verte vissza 
a rajta esett sérelmet, úgy tapsolta vissza 
háromszor a közönség a darab gyerekszerep-
lőit a kelenvölgyi Általános Iskola színpadára. 
jelen esetben ráadásul nem holmi pár perces 
mondókás műsorról van szó. az iskola egész 
estés zenés színdarabot rendezett a Lúdas 
Matyiból, és mivel az intézmény mind a 430 
tanulója szerepel benne, túlzás nélkül nevez-
hetjük az eredményt grandiózusnak. 

Kevés iskola mondhatja el magáról, hogy előadását 
ezerháromszázan látják összesen, de a nagyszabá-
sú produkciónak van honnan táplálkoznia. A kelen-
völgyi oktatási intézmény komoly színpadi múltra 
tekinthet vissza, melyet elsősorban az iskolát 1965–
1980 között igazgató György Béla neve fémjelez.  
A direktor tehetségét és sokoldalúságát jellemezte, 
hogy maga írta a színdarabokat, színházcsináló mun-
kájának mottójaként pedig azt emlegette: minden gyer-
mek szerepeljen, minden szülő gyönyörködjön. A ‘90-
es évek közepén újraéledt ez a szép hagyomány, a suli 
kétévente mindig egy új, nagyszabású darabbal állt elő. 
A színpadon megelevenedett már a Diótörő vagy István 
a király története, három év után pedig a Lúdas Matyira 
esett választásuk. 

Fazekas Mihály elbeszélő költeménye igazi sikertör-
ténet. Lúdas Matyi, aki többször is túljár a kapzsi és 

zsarnok földes úr, Döbrögi eszén, kezdetben nemcsak  
a kicsik, de a felnőttek szívét is megdobogtatta, hiszen 
a mű az elnyomás ellen emel szót, ezzel pedig saját ko-
ráról mond ítéletet. A történetből 1949-ben film szüle-
tett Soós Imre főszereplésével, az elsöprő siker pedig 
majd’ harminc évvel később Dargay Attila rajzfilmjé-
vel megismétlődött.

– Sokan nem is gondolnák, mennyi oktatási-neve-
lési értéket képvisel egy iskolai színdarab összeál-
lítása – mesélte Benis Andrea igazgató az előkészü-
letekről, aki szerint a diákok ezzel a tapasztalattal 
rengeteget fejlődhetnek. – Összegződik benne a tan-
órai és a szakköri munka egyaránt. A gyerekek sze-
replés közben egyszerre tanulnak énekelni, táncol-
ni, szöveget mondani, hangsúlyozni és hangszeren 
játszani. De a nevelés szempontjából a legfontosabb, 
hogy megtanulnak csapatban dolgozni, egymásra 
odafigyelni, alkalmazkodni, de fejlődik a koncent-
rációs készségük, kreativitásuk és önfegyelemre is 
nevel – magyarázta az igazgatónő. Az intézmény rá-
adásul már a színdarab előtt is változatos fejlesztő 
játékokba vonta be a diákokat. A színdarabot diák-
pályázat előzte meg, melyre a nebulók az igazságke-
resésről írtak történeteket, illusztrációkat készítet-
tek, totóztak és dekorációként életnagyságú libákat 
készítettek. 

(T. D.)
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tömegközlekedés újratöltve
a tervek szerint 2014 tavaszán 
megindul a forgalom a 4-es metró 
vonalán a keleti pályaudvar és  
kelenföld vasútállomás között.  
az új metróvonal jelentősen érinti  
a felszíni tömegközlekedési háló-
zatot és menetrendeket, a tervezett 
változásokról a Bkk összefoglalót 
írt. Bővebb információval a társaság 
honlapja szolgál, amelyen a lakosság 
is észrevételeket tehet. a változá-
sokat a Bkk saját hatáskörben intézi, 
a társadalmi vitát a szervezet koordi-
nálja. 

A Budapesti Közlekedési Központ kidolgozta 
az új metróvonal beindulásához kapcsolódó 
felszíni hálózatmódosítások tervezetét, és el-
készítette a jogszabályban előírt Társadalmi 
Egyeztetés anyagát szöveges és táblázatos 
formátumban. A kerülettel előzetes egyezteté-
sen – így a BKK közleménye – elhangzottakat 
alternatív megoldásként tüntettük fel anyaga-
inkban. (Mindez letölthető a bkk.hu oldalról 
a címlapon az „Ismerje meg javaslatunkat az 
M4-es metró átadása utáni felszíni hálózatra” 
kattintva.)

Az M4-es metró beindulása leginkább a XI. 
kerület tömegközlekedésére lesz hatással, hi-
szen az itt közlekedő járatok többsége érinti az 
M4-es metró vonalát. Az érintett viszonylatok 
utasforgalma ennek megfelelően jelentősen 

átrendeződik, az utasforgalom nagy része vár-
hatóan az M4-es metróra terelődik át – írja  
a BKK. 

A tervek szerint a Budaörs és Török-
bálint felől érkező agglomerációs járatok 
többsége Kelenföld vasútállomás (Őrmező) 
végállomásig közlekedik, a belső területek 
autóbuszos terhelése jelentősen csökken.  
A gazdagréti lakótelep mindkét tömegköz-
lekedési útvonaláról közvetlen eljutási lehe-
tőséget biztosít a BKK az M4-es metróhoz 
(8E, 153), emellett továbbra is közlekedik 
a 139-es busz Széll Kálmán tér metróvég-
állomásig. A Kelenföld vasútállomásig és 
Újpalotáig meghosszabbodó, csuklós jár-
művekkel közlekedő 8E járattal minden nap 
teljes üzemidőben biztosítja a Belváros át-
szállásmentes elérését is a megszűnő 239-
es viszonylat helyett.

A metró gyors elérése, valamint a kerületi 
belső eljutási lehetőségek további biztosítása 
érdekében valamennyi lakóterületről közleke-
dik járat az M4-es metróhoz és a XI. kerület 
központi részéhez is. Az őrmezői lakótelepről 
a metró elérését a 150-es, a 153-as, a 250-es, 
valamint a 87-es buszcsalád járatai biztosítják, 
míg a kerületközpont felé a 150-es, a 153-as 
és a 253-as buszokkal lehet továbbutazni. Ke-
lenvölgyből a metró a 141-es járatot felváltó új 
158-as, míg Újbuda-központ az új 253-as busz-
szal lesz elérhető.

(Újbuda)

Változó felszíni közlekedés

– Nem a hetes buszt vitték le a föld alá, hanem már metróval is elmehet 
Kelenföldre, Szabó néni!
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az M4-es metró indulását követő felszíni közlekedési 
változásokhoz a Bkk lakossági észrevételeket vár

 7
Változatlanul Albertfalva vasútállomás és Újpalota, Nyírpalo-
ta út között jár. Menetrendje módosul: munkanapokon a ma-
ival közel megegyezően csúcsidőben 5–8, egyéb időszakban 
10 percenként közlekedik. Szerepét részben átveszi az M4-es 
metró, azonban a 7-es busz által érintett megállóhelyek további 
magas színvonalú, sűrű kiszolgálása érdekében számos egyéb 
járat közlekedik majd párhuzamosan a járattal a Tétényi úton,  
a Bartók Béla úton, a Rákóczi úton, a Thököly úton és a Csö-
möri úton.

 7a
A buszjárat megszűnik, szerepét az M4-es metró, valamint  
a 7-es és számos más járat pótolja: a budai oldalon a meghosz-
szabbított útvonalú 33-as, a Kelenföld felé módosuló 153-as,  
a 214-es és a 233E-t felváltó új 233-as busz, míg Pesten a 33-
ason és a 233-ason felül a 112-es és a 177-es busz.

 7E és 107E
Mindkét járat megszűnik, szerepüket Budán és a Belvárosban 
az M4-es metró, míg a pesti oldalon az Újpalota–Zugló–Belvá-
ros útvonalon a 8E, 108E és a 133E autóbuszok veszik át.

A 8E, 108E, 133E autóbuszok Újpalota és a Belváros között  
a maival azonos, együttesen 2–3 perces csúcsidei gyorsjárati 
közlekedést biztosítanak.

 8
A jövőben 8E jelzéssel mindkét irányba meghosszabbítva köz-
lekedik.

 8E és 108E
A 7E, a 8-as és a 107E busz helyett közlekedő új járatok az M4-
es metró Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) végállomástól 
(8E), illetve a Blaha Lujza tér M-től (108E) Újpalota, Nyírpalota 
útig a Gazdagréti lakótelep (Rétköz utca)–Hegyalja út–Rákóczi 
út –Thököly út–Újpalota útvonalon jár majd. Emellett a 8E járat  
a 239-es busz helyett is biztosítja egész nap az M4-es metró kelen-
földi végállomása, valamint Belváros közvetlen, átszállásmentes 
elérését a Gazdagréti lakótelepről. Mindkét vonalon csuklós bu-
szok járnak majd, csúcsidőszakban 6–8, egyéb időszakban 10–15 
percenként. A 8E járat a budai végállomásától a Blaha Lujza térig 
minden megállóban megáll, onnan Újpalotáig pedig gyorsjárat-
ként közlekedik. A 8E, a 108E és a 133E Újpalota és a Belváros 
között közös 2 perces gyorsjárati közlekedést biztosítanak.

 19
A 49-es villamosvonal csökkenő kapacitásának pótlása érde-
kében a 19-es villamos sűrűbben közlekedik.

 20E
A 20E busz Keleti pályaudvar M végállomása jelenlegi helyé-
ről átkerül a vasútállomás Kerepesi úti oldalán épülő új végál-
lomásra, amelyet a járat a Verseny utca érintése nélkül, a Dózsa 
György út–Thököly út–Baross tér–Kerepesi út–Keleti pályaud-
var útvonalon ér el. A busz így lényegesen közelebb kerül a 
Baross térhez, a gyaloglási távolságok csökkennek, az M2-es 
és az új M4-es metróra, valamint a csomópontot érintő további 
járatokra történő átszállás kényelmesebbé válik.

 30, 30a és 230
A járatcsalád Keleti pályaudvar M végállomása jelenlegi he-
lyéről átkerül a Kerepesi úti oldalán épülő új végállomásra, 
amelyet a járat a Dózsa György út–Verseny utca–Murányi utca 
–Thököly út–Baross tér–Kerepesi út–Keleti pályaudvar útvona-
lon ér el. A járatok így lényegesen közelebb kerülnek a Baross 
térhez, a gyaloglási távolságok csökkennek, az M2-es és az új 
M4-es metróra, valamint a csomópontot érintő további járatokra 
történő átszállás kényelmesebbé válik.

 33
Útvonalát Pesten a Bosnyák térig hosszabbítjuk meg, így a 
csúcs időszakban alapjáratként közlekedő 233-as busszal együtt 
pótolja a megszűnő 7A járat kapacitását. A 33-as busz a 233-as-
sal összehangolva hétköznap 12–15 percenként, hétvégén jel-
lemzően 10 percenként közlekedik. A 33-as és a 233-as járat 
közös követési ideje csúcsidőszakban 6–8, csúcsidőszakban 10 
perc lesz. A Móricz Zsigmond körtér térségében két alternatív 
útvonal bevezetésének lehetőségét vizsgáljuk: az egyik terv sze-
rint a busz a Bartók Béla út–Móricz Zsigmond körtér–Karinthy 
Frigyes út, míg a másik szerint a Bartók Béla út–Villányi út–
Fadrusz utca–Bocskai út–Újbuda-központ M útvonalon érné el 
a Budafoki utat. A meghosszabbított útvonalnak köszönhetően 
a Budafoki út, a Hunyadi János út, valamint a Nagytétényi út 
valamennyi megállójából átszállás nélkül elérhető lesz a Bel-
város. A nagytétényi útvonalszakaszon a sűrűbben közlekedő 
133E pótolja a csúcsidőszakban ritkábban járó 33-as buszt.

 40
A metró átadásához kapcsolódóan átalakul a Budaörs és Bu-
dapest között közlekedő 40-es, 240-es, 240E járatcsalád. Az új 
40-es busz a módosuló törökbálinti 88-as járattal együtt sűrű 
és gyors eljutási lehetőséget biztosít az M4-es metró Kelenföld 
vasútállomás M (Őrmező) végállomására. A járat Budaörsi 
útvonala a jelenlegi 240-es és 240E busz útvonalával egyezik 
majd meg. A csúcsidőszakban 6–7, egyéb időszakokban jellem-
zően 15 percenként közlekedik.

Az új 140-es buszjárat a Budaörsi lakótelep és a Széll Kál-
mán tér M között közlekedik, új eljutási lehetőséget biztosítva 
Budaörs és a közép-budai térség között, részben kiegészítve az 
Alkotás utcában a ritkábban közlekedő 139-es buszok szolgál-
tatását. Az új 140-es buszjárat csúcsidőszakban 7–10, csúcsidő-
szakon kívül 15–30 percenként jár. Útvonala Budaörsön meg-
egyezik a mai 240E járat útvonalával.

Az új 240-es járat a jelenlegi 40-es útvonalán közlekedik, 
mely továbbra is biztosítja Budaörs és a Móricz Zsigmond kör-
tér, valamint a Fehérló utca térségének és a Villányi út közvet-
len, tradicionális kapcsolatát. Az új 240-es járat hétköznapokon 
is közlekedik, csúcsidőszakban 15–20 percenként, csúcsidő-
szakon kívül pedig 20–30 percenként. A 240-es autóbusz Bu-
daörsön a mai 40-es autóbusz útvonalát járja be, Budán pedig 
szintén a mai 40-es vonalhoz hasonlóan mindkét irányban a 
Budaörsi út – BAH-csomópont – Villányi út útvonalon jár.

 40E
Az M4-es metró gyors elérése érdekében a csúcsidőszaki járat 
útvonalát lerövidítjük: Budaörsről az M4-es metró Kelenföld 
vasútállomás M (Őrmező) végállomásáig közlekedik. Budaörs-
ről a Móricz Zsigmond körtérre a jövőben a hét minden napján 
egész nap közlekedő 240-es busz biztosít átszállásmentes uta-
zási lehetőséget.

 47
A járat változatlan útvonalon, csúcsidőszakban 3–4 percenként, 
egyéb időszakokban jellemzően 7–10 percenként, a 49-es villa-
mossal hangoltan.

 49
A 49-es villamos az M4-es metróval nagyrészt azonos nyomvo-
nalú, így az a várhatóan csökkenő utazási igény miatt ritkábban 
közlekedik.

 53
A járat útvonala változatlan, követési ideje a farkasréti–németvöl-
gyi csatlakozási rendszer további biztosítása érdekében kismérték-
ben változhat. Az M4-es metróvonal Sasad felől 300–400 méteres 
sétával lesz elérhető a kelenföldi végállomásnál, míg Újbuda-köz-
pontban közvetlenül is át lehet szállni rá.

 58
A számjelzés megszűnik. Az 58-as járat helyett a Kelenföld 
vasútállomás M (Etele tér) és a Balatoni út (Háros utca) között 
a 158-as busz jár majd, amely a budafoki szakaszon a mai 58-as 
busz vonalán halad végig, Kelenföld vasútállomás M (Etele tér) 
és a Városház tér között pedig a mai 141-es vonalán, Kelen-
völgy érintésével közlekedik. Az 58-as busz vonalán, a Savoya 
Park és a Jégmadár utca (jelenleg: Balatoni út «Háros utca») 
között 258-as számjelzéssel indul busz, csak munkanapokon 
a csúcsidőkben (15–20 percenként) és szombaton délelőtt (30 
percenként).

 59
A villamosjárat menetrendje a farkasréti–németvölgyi csatlakozá-
si rendszer további biztosítása érdekében a 8E, 53-as, és a 112-es 
autóbuszok menetrendjéhez igazodva kismértékben változhat.

 87, 87a és 187
A járatcsalád autóbuszai az M4-es metró gyors elérése érdekében 
rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) végállo-
másig közlekednek. Az új végállomást az Őrmezői lakótelep érin-
tésével a Neszmélyi út–Péterhegyi út útvonalon, az ott található 
megállókat is kiszolgálva érik el.

 88
Útvonala módosul, Törökbálintról Kamaraerdő helyett az M4-
es metró végállomásáig közlekedik, Budaörstől a 40-es busszal 
párhuzamosan, ezzel egész nap biztosítva az átszállási lehető-
séget az M4-es metróra Törökugrató térségéből. Új járatot ve-
zetünk be 287-es számjelzéssel, amely a Budaörsi lakótelepről 
indulva a módosuló 88-as busz szolgáltatásait pótolja Budaörs 
és Kamaraerdő között, és egészen Budatétény vasútállomás 
(Campona) végállomásig közlekedik a Kamaraerdei út–Dózsa 
György út–Bartók Béla út–Török utca–Dózsa György út–Minta 
utca–Nagytétényi út útvonalon. Csúcsidőben 30, egyéb idősza-
kokban 60 percenként jár. A Budaörsi lakótelep és Kamaraerdő 
között új betétjárat is indul, a 287A jelzésű busz követési ideje a 
287-essel megegyező lesz.

 101E
101E számjelzéssel új gyorsjáratot indítunk a munkanapi csúcs-
időszakokban Budatétény vasútállomás (Campona) és Kelenföld 
vasútállomás M (Őrmező) között a Balatoni úton, a Rózsakert 
utcai lakótelep érintésével. A járat a Nagytétényi út–Rózsa-
kert utca–Terv utca–Bíbic utca–Klauzál Gábor utca–Csiperke 
utca– zabadkai utca útvonalon éri el a Balatoni utat, majd azon 
végighaladva megállás nélkül halad az M4-es metró kelenföldi 
végállomásához. A járat csúcsidőszakban közlekedik 15–20 per-
cenként.

 103
A járat útvonala és menetrendje változatlan, azonban az utazási igé-
nyek átalakulásának függvényében a járat sűrítése elképzelhető.

 112
Útvonalát Pesten a Bosnyák térig meghosszabbítjuk, A buszok 
csúcsidőszakban 6–8 percenként, napközben és hétvégén 10–15 
percenként indulnak.

 114
A 114-es, 213-as és 214-es buszok közlekedése átalakul. A 114-es 
Baross Gábor-telep és a Móricz Zsigmond körtér, a 213-ast felváltó 
új 115-ös járat szintén Baross Gábor-telep és a Móricz Zsigmond 
körtér, a 214-es Baross Gábor telep és Kelenföld vasútállomás 
M (Etele tér) között közlekedik.

A 114-es járat útvonalát a Kosztolányi Dezső térről meghosz-
szabbítjuk a Móricz Zsigmond körtér M végállomásig. A járat 
munkanapokon a csúcsidőszakokban 12, egyéb időszakban 20-
30 percenként jár majd.

 133E
A járat útvonalát Pesten meghosszabbítjuk Újpalota, Nyír-
palota útig. A gyorsjárat a 8E és a 108E busz szolgáltatását 
kiegészítve veszi át a 7E és a 107E szerepét. Továbbra is csak 
munkanapon csúcsidőszakokban közlekedik 6–8, percen-
ként. A Háros utca és a Reiner Frigyes park megállóban nem, 
ugyanakkor az Uránia megállóban és a Leányka utcai lakóte-
lepnél megáll. A 8E, a 108E és a 133E autóbuszok Újpalota és 
a Belváros között együttesen 2 perces gyorsjárati közlekedést 
biztosítanak.

kÖZlEkEDÉS

(Folytatás a következő oldalon)

Véleményeket és észrevételeket vár  
a BKK a honlapján közzétett átalakítások-
kal kapcsolatban. A lapunkban megjelent 
anyagok mellett hosszabban a bkk.hu 
címen tájékozódhat.
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 139
A járat követési ideje az M4-es metró és a 8E autóbusz közlekedése 
miatt ritkul: csúcsidőszakban 7–10, egyéb időszakban 10–15 per-
cenként jár majd. A 139-es busz mellett a gazdagréti lakótelepen az 
új 8E, míg a Sasadi út és a Széll Kálmán tér M között az új 140-es 
busz is megjelenik, így a Rétköz utcában és az Alkotás utcában is 
bővül a szolgáltatás.

 140
Az M4-es metró elindításával jelentősen átalakul a Budaörs és Bu-
dapest között közlekedő 40-es járatcsalád. A jelenlegi 140-es járat 
változatlan formában, de új 189-es számjelzéssel közlekedik.

140-es jelzéssel új járat indul a Budaörsi lakótelep és Széll Kál-
mán tér M között, a jelenlegi 240E és 139-es buszok útvonalán Az 
új 140-es buszjárat a Budaörsi lakótelep és a Széll Kálmán tér M 
között közlekedik, új eljutási lehetőséget biztosítva Budaörs és a 
közép-budai térség között, részben kiegészítve az Alkotás utcában 
a ritkábban közlekedő 139-es buszok szolgáltatását. Az új 140-es 
buszjárat csúcsidőszakban 7–10, csúcsidőszakon kívül 15–30 per-
cenként jár. Útvonala Budaörsön megegyezik a mai 240E járat út-
vonalával.

 140i
A 140i járat változatlan formában, de új 189B jelzéssel közlekedik.

 141 és 141E
A 141-es busz útvonalát két járat között osztjuk fel: Budafok kert-
városi területei és a metróvégállomás között a 141E jár majd, míg a 
metróvégállomást, Kelenvölgyet és a jelenlegi 58-as busz útvonalát 
a 158-as járat köti majd össze. A 141E gyorsjáratként a Savoya Park 
és Kelenföld vasútállomás között közlekedik, Budafokon a 141-es 
busz mai útvonalán, majd a Balatoni út–Háros utca csomópontot 
elérve a Balatoni úton megy tovább az M4-es metró kelenföldi vég-
állomásáig. A 141E csúcsidőszakban 15–20, csúcsidőn kívül pedig 
20–30 percenként indul majd. A 158-as busz útvonala a jelenlegi 
141-eséhez képest Budafokon módosul: a Pannónia utca–Széche-
nyi utca/Dévény utca–Háros utca útvonal helyett a Gádor utcán 
(a mai 58-as busz vonalán) közlekedve éri el a Jégmadár utca (je-
lenlegi nevén Balatoni út) végállomást. Kelenföldön a járat a Than 
Károly utca–Andor utca helyett a Borszéki utcán közlekedik. A 
158-as csúcsidőszakban 15–20 percenként, egyéb időszakokban 
20–30 percenként jár. A 158-as buszjárat szolgáltatását a Savoya 
Park és Jégmadár utca (jelenlegi nevén Balatoni út «Háros utca») 
között közlekedő 258-as járat egészíti ki, mely a mai 58-as vonalán 
közlekedik, de szűkített üzemidőben.

 150
Útvonala több ponton is módosul. A járat a jövőben nem tér be Ke-
lenvölgybe, így nem érinti a Bazsalikom utca–Duránci utca–Gé-
pész utca útvonalszakaszt, helyette az új 158-as és 253-as járat köz-
lekedik majd erre. A 150-es busz útvonala az új metróvégállomás 
térségében is változik: a 150-es busz a Péterhegyi úton egyenesen 
haladva eléri az M4-es metró Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) 
végállomását, majd visszafordul, és a Péterhegyi út – Menyecske 
utca–Budaörsi út–Nagyszőlős utca útvonalon tovább közlekedik 
Újbuda-központ M végállomásig. A járat a csúcsidőszakokban 15–
20, azon kívül 20–30 percenként indul majd. 101E számjelzéssel új 
gyorsjáratot indítunk a munkanapi csúcsidőszakokban Budatétény 
vasútállomás (Campona) és Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) 
között a Balatoni úton, a Rózsakert utcai lakótelep érintésével.

 150E
A jelenlegi járat megszűnik, szerepét az M4-es metró, az új 150-es, 
valamint az új 253-as busz veszi át.

 153
Útvonala jelentősen módosul: a gazdagréti lakótelepen változatla-
nul a Gazdagréti úton halad, onnan azonban az őrmezői lakótelepen 
át az M4-es metró végállomását érintve közlekedik a Neszmélyi 
út–Péterhegyi út, majd a Péterhegyi út–Egér út–Csákvár utca–An-
dor utca–Tétényi út–Bartók Béla út útvonalon a Móricz Zsigmond 
körtér M érintésével az Újbuda-Központ M végállomásig. Ellen-
kező irányban Újbuda-központ M-től a Bocskai út–Bartók Béla út 
–Tétényi út–Andor utca–Csákvár utca–Egér út–Péterhegyi út útvo-
nalon jár. Érinti az M4-es metró kelenföldi végállomását, majd az 
őrmezői lakótelepen áthaladva a Péterhegyi út–Neszmélyi út útvo-
nalon tér vissza a gazdagréti lakótelepre. Csúcsidőben 8–10, egyéb 
időszakokban 12–15 percenként közlekedik.

 172E
A járat a jövőben 172-es számjelzéssel, nem gyorsjárati buszként 
közlekedik, útvonalát a fővárosi szakaszon az M4-es metró gyors 
elérése érdekében a Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) végállo-
másig rövidítjük. A járat megáll majd a Budaörs, benzinkút meg-
állóban is.

 178
A járatot összekötjük a Bosnyák tér és az Örs vezér tere M+H kö-
zött közlekedő 277-es busszal, így 177-es számjelzéssel új járat 
indul az Örs vezér tere M+H és a Naphegy tér között. Az összevo-
nással a XVI. kerület felől átszállásmentes eljutási lehetőséget biz-
tosítunk az M4-es metróhoz és a Belváros egyéb területeire, illetve 
Újpalotáról a Belváros irányú, nem gyorsjárati kiszolgálást erősít-
jük azzal, hogy a Bosnyák téren nem ér véget a mai 277-es busz 
vonala, sőt, ellenkező irányban a nem gyorsjárati buszok (7-es, 
177-es) azonos megállóból indulnak Újpalota felé. A 177-es busz 
munkanapon a csúcsidőszakokban 8–10, azon kívül jellemzően 15 
percenként követik majd egymást.

 188E
A járat Budaörsről a Móricz Zsigmond körtér helyett az M4-es 
metró Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) végállomásig jár majd. 
Budaörsről a Móricz Zsigmond körtérre a 240-es busz biztosít köz-
vetlen kapcsolatot. A 188E autóbusz változatlanul csak a munka-
napi csúcsidőszakokban közlekedik majd, 30 percenként.

 213
A 114-es, 213-as és 214-es buszok közlekedése átalakul. A 114-es 
Baross Gábor-telep és a Móricz Zsigmond körtér, a 213-ast felváltó 
új 115-ös járat szintén Baross Gábor-telep és a Móricz Zsigmond 
körtér, a 214-es Baross Gábor-telep és Kelenföld vasútállomás M 
(Etele tér) között közlekedik.

A 213-as járat számjelzése 115-ösre változik, és a Kosztolányi 
Dezső tér helyett a Bartók Béla úton meghosszabbított útvonalon, a 
Móricz Zsigmond körtér M végállomásig közlekedik. Az autóbusz 
útvonala Budatétényben is módosul: a Nagytétényi út–Jókai Mór 
utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Terv utca–VII. utca–Dózsa György út 
vonalán éri el a Bartók Béla úti hurokútvonalát.

A 115-ös busz csúcsidőszakban 12, csúcsidőszakon kívül 20–30 
percenként jár.

 214
A 114-es, 213-as és 214-es buszok közlekedése átalakul. A 114-es 
Baross Gábor-telep és a Móricz Zsigmond körtér, a 213-ast felváltó 
új 115-ös járat szintén Baross Gábor-telep és a Móricz Zsigmond 
körtér, a 214-es Baross Gábor telep és Kelenföld vasútállomás M 
(Etele tér) között közlekedik.

A 214-es járat a Baross Gábor-teleptől Kelenföld vasútállomás 
M (Etele tér) végállomásig közlekedik a Kosztolányi Dezső tér 
helyett, amelyet a Fehérvári út–Kondorosi út–Tétényi út–Etele út 
útvonalon közelít meg. Alternatívaként vizsgáljuk a Kondorosi út 
helyett az Andor utcán történő közlekedés lehetőségét is. Az M4-es 
metróra a Bikás parknál is át lehet szállni.

Ellenkező irányban a járat az Etele út–Bártfai utca–Tétényi 
út–Kondorosi út–Fehérvári út útvonalat követi, így a Szent Imre 
Kórház elérése után a Bikás park metróállomásnál közös peronos 
felszállási lehetőséget nyújt a Móricz Zsigmond körtér felől érkező 
és Budafok felé tartó 114-es és 115-ös busszal. A lakosság zajter-
helésének elkerülése érdekében vizsgáljuk a Bártfai utca helyett a 
járat Etele úton egyenesen való vezetését is. Ez esetben a 214-es 
busz az M4-es metró Bikás park állomásától csak jelentős gyalog-
lással lenne megközelíthető, és Budafok felé a 114-es és 115-ös 
járatoktól eltérő megállóból indulna.

A 214-es busz csúcsidőszakban 12, csúcsidőszakon kívül 20–30 
percenként közlekedik.

 233E
A 233E a jövőben nem gyorsjárati buszként, 233-as számjelzéssel, 
továbbra is csak a munkanapi csúcsidőszakokban jár, és minden 
érintett megállóhelyen megáll. A Rózsakert utcai lakóteleptől a bel-
város gyors elérésére az M4-es metró elindulása után a lakótelepet 
elérő új 101E járat, valamint az M4-es metró igénybevételét java-
soljuk. Az új, Balatoni úti utazási irány igénybevételével a jelenlegi 
233E járattal való utazáshoz képest a belvárosi célpontok mintegy 
8–10 perccel gyorsabban érhetőek el. Tekintettel arra, hogy a 233-
as autóbusz a Bosnyák térig meghosszabbított 33-as járattal együtt 
pótolja a megszűnő 7A buszt, érinti a Móricz Zsigmond körteret 
is. Ennek megfelelően Újbudán módosul az útvonala. A Móricz 
Zsigmond körtér térségében két alternatív útvonal bevezetésének 
lehetőségét vizsgáljuk: az egyik terv szerint a busz Budatétény felé 
a Bartók Béla út–Móricz Zsigmond körtér–Karinthy Frigyes út, 
míg a másik szerint a Bartók Béla út–Villányi út–Fadrusz utca– 
Bocskai út–Újbuda-központ M útvonalon érné el a Budafoki utat. 
A Budafoki úton közvetlen Belváros irányú gyorsjárati utazási le-
hetőséget a továbbiakban csak a 133E busz biztosít. A 233-as járat 
a 33-assal hangolva csak a csúcsidőszakokban, 12–15 percenként 
közlekedik, közös követési idejük 6–8 perc lesz.

 239
A járat megszűnik, szerepét a meghosszabbított útvonalon csuklós 
buszokkal közlekedő 8E járat, valamint az M4-es metró veszi át. 
A gazdagréti lakótelepről a 8E busszal érhető el az M4-es metró 
kelenföldi végállomása, emellett lehetőséget nyújt a Belváros át-
szállásmentes elérésére is.

 240
M4-es metró elindításával jelentősen átalakul a Budaörs és Budapest 
között közlekedő 40-es járatcsalád. Az új 40-es busz a módosuló 

törökbálinti 88-as járattal együtt sűrű és gyors eljutási lehetőséget 
biztosít az M4-es metró Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) végál-
lomására. A 240-es busz Budaörsön a mai 40-es busz útvonalán köz-
lekedik majd, Budán pedig – szintén a mai 40-es vonalhoz hason-
lóan – mindkét irányban a Budaörsi út–BAH-csomópont–Villányi 
út vonalán, és biztosítja a Móricz Zsigmond körtér és a Budaörsi út 
belső szakaszának kétirányú, közvetlen összeköttetését. Budaörsről 
tehát továbbra is lehetőség lesz az átszállásmentes utazásra a XI. ke-
rületi belső területek felé, a Móricz Zsigmond körtérre. A járat mun-
kanapon a csúcsidőszakban 15–20, azon kívül 20–30 percenként jár 
majd. Késő este a 240-es busz nem közlekedik. Jelenlegi budaörsi 
útvonalán a 40-es és a 140-es járat közlekedik majd.

 240E
A járat megszűnik, szerepét a Kelenföld vasútállomás M (Őrme-
ző) végállomásig közlekedő 40-es, 88-as, valamint a Széll Kálmán 
térig közlekedő 140-es és a Móricz Zsigmond körtérig közlekedő 
240-es busz veszi át.

 250
A járat útvonalának belső útvonalszakasza jelentősen módosul: 
nem tér be a Vincellér úthoz. Szintén nem tér be Kelenvölgybe, 
tehát nem érinti a Bazsalikom utca, Duránci utca, Gépész utca tér-
ségét, hanem a Péterhegyi úton egyenesen halad Kelenföld vasú-
tállomás M (Őrmező) végállomásig, vagyis az őrmezői lakótelep 
belső területeit sem érinti. Az őrmezői lakótelep térségéből a to-
vábbiakban a Budaörsi út–Nagyszőlős utca felé a módosuló 150-es 
és az új 253-as járattal lehet utazni. A 250-es buszok csúcsidőszak-
ban 15–20, egyéb időszakokban 20–30 percenként közlekednek.

A 250A jelzésű betétjárat változatlan formában megmarad, 
azonban szükségességét az utasforgalom metró miatti átrendező-
dése kapcsán még vizsgáljuk.

Az iskolások utazását a 253B jelzéssel munkanapokon reggelen-
te 2 alkalommal induló járat biztosítja majd. A 253B busz a Savoya 
Parktól indul a 250-es útvonalán, Kelenvölgybe is betér, majd a 
253-as vonalán Újbuda-központ M végállomásig közlekedik.

 253
Új járatot indítunk 253-as számjelzéssel, mely az Újbuda-központ 
M és Kelenvölgy között a módosított útvonalú 150-es busz és az 
M4-es metró kelenföldi végállomásáig rövidített 250-es járatot 
pótolja. A 253-as busz Újbuda-központ M-től a mai 150-es és 250-
es busz útvonalán halad, majd a Csákvár utca–Bazsalikom utca–
Kecskeméti József utca–Duránci utca–Gépész utca körforgalmi 
útvonalon közlekedik, onnan indul vissza a belső végállomás felé. 
Az új járat munkanapokon reggel 15, napközben és délután 20, 
hétvégén 30 percenként közlekedik majd. Az iskolások utazását 
a 253B jelzéssel munkanapokon reggelente 2 alkalommal induló 
járat biztosítja. A busz a Savoya Parktól indul a 250-es útvonalán, 
Kelenvölgybe is betér, majd a 253-as vonalán Újbuda-központ M 
végállomásig közlekedik.

 272
A járat az M4-es metró gyors elérése érdekében Törökbálintról 
rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás M (Őrmező) végállo-
másig közlekedik.

kÖZlEkEDÉS
(Folytatás az előző oldalról)

FŐVÁROSI HÍREK
Visszahelyezték december 16-án Móricz Zsigmond egész 
alakos szobrát a róla elnevezett újbudai körtérre. Az ünnep-
ségen Tarlós István elmondta, Móricz Zsigmond szobrát – 
amely a tiszacsécsei másolata – 2004-ben helyezték el a tér 
sarkán, majd a metróépítés miatt 2008-ban el kellett bontani. 
A 4-es metróval párhuzamot vonva kifejtette, a szobor sor-
sa is egy ideig elveszni látszott, de végül helyreállították. 
Mint mondta, megszépül a tér, elindul a metró, a Varga Imre 
Kossuth-díjas szobrászművész által készített szobor pedig 
a helyére kerül. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere 
hangsúlyozta, a városrész igyekszik emléket állítani a nyu-
gatosoknak, a körtér 1945-ben vette fel Móricz Zsigmond 
nevét. Elmondta, a kerületnek fontos, hogy igazi kulturális 
központja legyen Dél-Budának, ezért a szobor mögött épül a 
közösségi funkciókat kapó Gomba épület és a Bartók Béla 
úton is több kulturális intézmény nyílt. Hozzátette, Móricz 
Zsigmond megtalálta méltó helyét a téren.

 •
Az évszakhoz képest szokatlanul enyhe időjárás, valamint 
a hűtési rendszer csökkentett hatásfokú működése miatt az 
év végén néhány napig nem tudott közönséget fogadni a 
Városligeti Műjégpálya. A létesítmény rekonstrukciója eu-
rópai uniós projekt keretében valósult meg, mely támogatási 
szerződését 2008-ban írta alá az akkori budapesti városve-
zetés. A felújítás 2010 februárjában kezdődött, a kivitelező 
– HÉROSZ Zrt. – 2011 decemberében csődhelyzet miatt 
átadás nélkül hagyta abba a munkálatokat. Később, a köte-
lező közbeszerzési eljárásokat követően a Fővárosi Önkor-
mányzat a projektet lezárta. A hűtőrendszerrel kapcsolatos 
hibák először 2012. február 26-án mutatkoztak, melyeket az 
új városvezetés a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával 
vizsgáltatott meg. A szakértői véleményt 2013-ban kapták 
kézhez, eszerint a probléma egyrészt a 2001-ben készült és 
2009-ben aktualizált rekonstrukciós tervek hibái, másrészt 
kivitelezési hiányosságok miatt állt elő. A korrekció elvég-
zésére az uniós projekt lezárásáig, illetve a 2013/14-es sze-
zon megkezdéséig már nem volt lehetőség, de várhatóan a 
2014/2015-ös szezont megelőzően elkészül. A kivitelezővel 
szemben jelenleg is folyamatban van egy polgári peres el-
járás, és a Fővárosi Önkormányzat további jogi eljárásokat 
készít elő a tervellenőrrel, illetve a tervezővel szemben.
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APRÓHIRDETéS
Lakás, ingatlan

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles ENERGETIKAI 
TANÚSÍTVÁNY készítését 24 órán belül, helyszíni fel-
méréssel, +36/30/655-7825, www.epitesiellenor.hu
KERESEK kerületi lakásokat magánszemély ügyfele-
im számára. Tel.: 06/20/200-0408.
KERESEK felújítandó lakást a kerületben saját részre. 
06/20/426-0015.
BÍZZA ránk ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniro-
da a GDN-Ingatlanhálózat tagja! Közel 500 kerületi la-
kás és több ezer vevő és bérlő. XI., Kosztolányi D. tér 
11. H–P: 9–18-ig, 209-0159, www.nkingatlan.com

oktatás

MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
MATEKTANÍTÁS egyénileg! 365-2969.
ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire felkészít, 
felzárkóztat. 06/20/546-8963.
NÉMETNYELV-OKTATÁS, korrepetálás. Tel.: 
06/20/959-7968.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkózta-
tást vállal. 06/30/674-0421.

Víz, gáz, villany, fűtés

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgá-
lat, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősí-
tett! 246-9021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések meg-
szüntetése. 06/20/491-5089.

Lakásszerviz

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505, 
06/30/251-3800.

tV, antenna, számítógép

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. In-
gyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

Szolgáltatás

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-
9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 20 éve válla-
lom becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét és szigetelését garanciával, felmérés díj-
talan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
PROFI társasházkezelés és számviteli szolgáltatás (ev., 
bt., kft., zrt., társasház, alapítvány) Újbuda központjá-
ban. +36/30/904-0803.
AJTÓ-ABLAK, hevederzárak cseréje, szigetelése. 
06/20/945-0316.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, hőszigetelés drájvitozás. 
06/70/510-7868.
PARKETTÁS munkák, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/9488-909.
TELEPÜLÉSKÉPI bejelentési eljáráshoz műszaki 
dokumentáció elkészítése, tanácsadás, ügyintézés. T.: 
+36/30/562-7436, info@telepuleskep.hu
KONTÉNERES sitt-, lom-, kavics-, murva-, homok-, 
termőföldszállítás. 06/20/944-4759.
MÉRLEGKÉPES könyvelők vállalják egyéni és társas 
vállalkozások, nonprofit szervezetek ügyviteli szolgál-
tatását. szanyigyorgyne@gmail.com +36/1/385-6385.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, zöldhulla-
dék, termőföld. 06/20/4646-233.

Régiség

RÉGISÉGET, hagyatékot azonnali készpénzfize-
téssel vesz Katalin, bútor, festmény, dísztárgy, óra, 

könyv, bizsu, szőrme stb. Becslés, díjtalan kiszállás. 
06/30/308-9148.

Állás

BUDAPESTI ingatlanhálózat keres XI. kerületi iro-
dájába munkatársakat, ingyenes képzéssel. l.morvay@
gdn-ingatlan.hu
XXII. KERÜLETI, piacvezető rendszerintegrátor 
vállalat 3 műszakos munkarendbe, helpdesk ope-
rátor munkakörbe munkatársakat keres. Műszaki 
végzettség és hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat előnyt jelent! Jelentkezését fényképes szakmai 
önéletrajzzal a hdkarrier@gmail.com e-mail címre 
várjuk.
INGATLANKÖZVETÍTŐ munkatársat felve-
szünk 90%-os jutalékkal. www.ebeningatlan.hu/
állásajánlatok

könyvek

KÖNYVEKET, könyvtárakat antikváriumunknak vá-
sárolok! 06/20/425-6437.

Vegyes

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel, 
állapottól függetlenül. 06/30/682-1390.
GOLD-zumba idősek táncosfoglalkozását tartja 
Farkasné Erzsébet hazánk leghitelesebb gold-zum-
ba oktatója csütörtökönként 11 órakor a Budapesti 
Művelődési Központban, 1117 Etele út 55. Farkasné, 
06/30/996-4166, www.zumba-gold.5mp.eu
KALAPUNKAT cseréljük vissza, ott ahol tévesen ad-
ták ki!

FOGADÓORÁK

PÁRTOK ESEMéNyEI
a XI. kERÜLEtI FIDESz PRoGRaMjaI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, -vé-
tel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden páros 
kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás. Minden első szerdán 15–17 óráig 
munkaügyi tanácsadás.
Január 24. 18.00 Irodalmi est „A magyar költészet gyöngyszemei” Meskó Bánk 
előadóestje. Közreműködik: Konyicska Renáta zongoraművész.
Politikai plakátkiállítás.
 

az MSzP XI. kERÜLEtI SzERVEzEtÉNEk 
PRoGRaMja
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; adó-, 
könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben in-
gyenes 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. Nyitva hétköznapokon 14–18 óráig.
Január 22. 17.00–18.00 Nyugdíjjal és nyugdíjba menetellel kapcsolatos ta-
nácsadás. Január 29.18.00 Szellemi vitakör. Téma: Az élvezet nélküli bűn: 
az irigység.
 

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 pingpongklub nyitva tartási időben. 
Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel és szakmai előadókkal: 
okofilmklub.hu
 

a joBBIk PRoGRaMjaI
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig 8.30–16 óráig
Január 22. 18.00 Újbudai Nemzeti Estek Géczy Jánossal. Helyszín: Bartók 
Béla út 96.

moZaik
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okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

Ágh István: Téli délelőtt Budán c. költeményéből idézünk 
két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (B, H, Y, S, É). 13. Figyel-
meztetés. 14. A szerelmi költészet múzsája. 15. Zenei kifeje-
zés: lassan. 16. Ego. 17. Célba jut. 18. Pan társa. 20. Kötőszó. 
21. Teaházi alkalmazott. 23. Nitrogén és kalcium vegyjele. 
25. Nyílászáró. 27. Az aurához tartozó energiarendszer be- és 
kilépési pontja. 29. Tragikus sorsú olasz politikus (Aldo). 31. 
Híd betűi keverve. 33. Utazás egynemű betűi. 34. Tantál és 
bór vegy jele. 35. A Beatles egyik tagja (Ringo). 37. Színesté-
vé-kódolási rendszer, röv. 39. Fortélyos. 42. Arcrész. 43. Rich-
ter Gedeon. 44. Amorózó. 46. Követni kezd! 47. Jelez a kutya. 
49. Japán szerszámgépmárka. 50. Orosz férfinév. 51. Sut. 53. 
6 Londonban! 54. Női becenév. 56. Baranya megyei község. 
57. Számtani műveletet végez. 59. Gyengén termő búzafajta. 
61. Itallal kínál. 63. Minden, angolul. 65. Balog. 66. Ferenczy 
Noémi. 68. Japán nagyváros Honshu szigetén. 70. Létezni. 72. 
Költői sóhaj. 74. Belső érzék. 76. Elegy. 78. Északír katonai 
szervezet. 79. Pajkosan vidám.
Függőleges: 1. Az idézet második sora (I, T, L, O). 2. Ét-
termi felár jelzője. 3. Rangjelző. 4. Farmermárka. 5. Küzdőtér. 
6. Felületi sérülés. 7. Oda-vissza: motorfajta. 8. Csillagkép. 9. 
Folyékony zsiradékkal szennyezett. 10. Szabadít. 11. Dátum-
rag. 12. Tél betűi keverve. 17. Gyalogos katona. 19. Kopasz. 22. 
Héber férfinév. 24. Transzjordánia őslakója. 26. Kívánság. 28. 
Cimbalomművész (Aladár). 30. Képregény figura, kitalált gall 
hős. 32. Angol hajós, szoros névadója (Sir Francis). 34. Nyitott 
veranda. 36. A hét vezér egyike. 38. Tereget. 40. Tagadószó. 41. 
Csemete páros betűi. 44. Mi?, oroszul. 45. Angol nemesi cím. 
48. Betakarít. 50. Tó, angolul. 52. Nehezék. 55. Jászvásár ro-
mán neve. 58. Etc. 59. Mohamedán isten. 60. Új-zélandi alagút. 
62. Tinóból lesz. 64. Ady egyik múzsája. 67. Az egyesülés előtt 
egyik Németország, röv. 69. Szélhárfa. 71. Tantusz közepe! 73. 
Fél tucat. 75. Kettőzve: vizek városa. 77. Litván gépkocsijelzés. 
78. InterCity, röv.
Beküldendő: vízsz. 1 és függ. 1. 

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Buda-
pest, Pf. 92. A 26. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Három fe-
lől rojtos talppal, három meztél lábas talpal”. NYERTESE: Bican János, 
Regős köz. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombo-
lyai u. 5.) vehető át.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. 
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv. 
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A 
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,  
06/70/379-9701, 365-1488

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

DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv. 
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig. 
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap második csütörtökén 17 órától. 
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu

DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv. 
Február 6-án 17 órától. Villányi út 20/A. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/428-1495

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

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

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

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. 
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai  
(kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos találkozó-
hoz egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626.

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda 
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig. 
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.) 
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv. 
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig. 
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. ŐKH  
(Cirmos u. 8.), valamint előzetes egyeztetés alapján:  
06/70/942-4624 E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu

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

DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)  
ogy. képv., alpolgármester Egyeztetés: 372-4620

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv. 
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130, 
ludanyi.attila@fidesz.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén 
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri:  
minden hónap 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. 
Január 15-én 17 órától. Villányi út 20/A.  
Egyeztetés: 06/70/420-7715

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

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig. 
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.), sass.szilard@t-online.hu

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)  
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.)

ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig.  
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium 
(Bartók Béla út 141.). 06/20/927-6889,  
zsargo.krisztian@gmail.com
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Filip Marcellnek hívnak, 2013. augusztus 17-én láttam meg a 
napvilágot a Szent Imre Kórházban 3250 grammal és 57 cen-
timéterrel. Nyugodt, mosolygós, elégedett baba vagyok. Első 
gyermekként a szüleim, első unokaként a nagyszülők és a déd-
szülők szeme fénye vagyok.

Tóth Sarolta Edit szeptember 19-én jött a világra a Szent Imre 
Kórházban, és egy csapásra a család legnépszerűbb tagja lett. 
Anyukája fotóján még csak két hónapos, de már nagyon érdekli 
az apu vállán túli világ.

Reiner Mira vagyok, 2013. augusztus 4-én születtem a Szent 
Imre Kórházban a családom nagy örömére. Kedvenc elfoglalt-
ságom a forgástudományom gyakorlása, szeretek anyán a hor-
dozóban világot látni, apának titkokat csiripelni és a nagyikkal 
játszani.

Szijjártó Kornél 2013. július 28-án, a Szent Imre Kórházban 
született családja és másfél éves nővére, Polli nagy boldogságá-
ra. Folyton vigyorgó baba, aki szeret a középpontban lenni, az 
alvás viszont nem az erőssége. Testvérének köszönhetően mára 
ő is a játszóterek nagy látogatója.

Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbű-
völő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

kÖZÖS

Mitől gomba  
a Gomba?

 
több olvasói észrevételt is kaptunk a Móricz 
zsigmond téri műemlék kerengő, vagy ponto-
sabban szolgáltató épület „legombázása” miatt. 
többek szerint a jelző az egykori Moszkva, 
ma Széll kálmán téri, 1972-ig állt kis épületet 
illeti, amely helyére a metró bejáratát emelték. 
Mások ennél messzebb mennek, hiszen volt 
a fővárosnak Pesten is gombája, méghozzá a 
Blaha Lujza téren, szökőkút formájában. Sokak 
szerint az az egyetlen és autentikus gomba. az 
esztétika mellett a funkciója találkozási, tájéko-
zódási pont volt. 

A fővárosiak fantáziája ugyanakkor nem merült ki e 
két építmény legombázásában. A rendszerváltás után 
három kis bódét telepítettek a Móricz Zsigmond térre, 
amelyben hamburgert és gofrit árultak. Az épületek 
formája ugyancsak gombára hasonlított. Ráadásul a 
szolgáltatás éjjel-nappali volt, így a Közgáz pincek-
lubjából hazatérő tivornyázó fiatalok rendszerint meg-
álltak enni, és az épületeket szintúgy legombázták. A 
köznyelv leleményes, plasztikus a körtéri kerengővel 
kapcsolatban is. Már a ‘70-es évek közepétől vannak 
feljegyzések, hogy a ma műemlék védelem és felújítás 
alatt álló körtéri kerengőt gombaként jelezték, lapunk 
is többször foglalkozott vele. Alább egy régebbi szá-

munkból olvashatnak kivonatot az épület történetéről, 
amelyet egyébként több internetes oldalon is olvashat-
nak – (a szerk.).

„A körtér a 20. századra a főváros egyik legforgal-
masabb csomópontjává vált, a 19. század végén a tér 
csupán a Külső Fehérvári út kezdetét jelentette, és 
mindössze a BKVT (Budapesti Közúti Vaspálya Tár-
saság) Kelenföldig közlekedő villamosa, valamint a 
BHÉV (Budapesti Helyiérdekű Vasút) Szent Gellért 
térről Budafokra tartó járata érintette.

Az 1910-es évek elején aztán hurokvágányrendszer 
létesült a tér akkori magja, a Szent Imre-szobor körül, 

és a közlekedés-
tervezők egy-
re több vonalat 
vezettek ki idá-
ig. Olyan sokat, 
hogy rövidesen 
bővíteni kellett 
kapacitását. Az 
új – akkor Horthy 
Miklós térnek ne-
vezett – közleke-
dési csomópontot 
1942-ben adták 
át, és ekkor épült 
a gyűrű alakú 
„gombaépü le t ” 
is. A korban új, 
szokatlan kialakí-
tású létesítményt 
Schall József ter-
vezte, a közepén 

álló kutat Szomor László szobrászművész díszítette 
nemzeti ihletésű domborművekkel. Az épület gyorsan 
Dél-Buda jellegzetességévé vált.

Az építmény köré vont hurokvágányrendszeren 
fordult a Budafok–Nagytétény és a Budafok–Bu-
daörs–Törökbálint felé induló HÉV, illetve a for-
galmitelepi villamos (belülről kifelé: nagytétényi 
HÉV, törökbálinti HÉV, albertfalvai villamos, bel-
város felé visszaforduló járatok). A létesítményben 
váróhelyiséget, szolgálati tartózkodót, üzleteket és 
áramátalakítót hoztak létre egykoron, amelyet a köz-
nyelv kezdett el Gombának nevezni.”

(Újbuda)

Ezúton gratulálunk Gajárszky Áronnak, kerületi 
LMP-s képviselőnek első gyermeke születése alkal-
mából. Sok boldogságot kívánunk!

Tisztelt Újbuda Szerkesztősége!
Örömmel olvastam a november 20-i Újbuda újságban a Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola bemutatkozását. Nagyon jó ér-
zés volt, igaz, én 60+-os „diák” vagyok, de én is ide járok 
a nyugdíjasoknak szervezett némettanfolyamra. Villányi 
Márta nyelvtanárnő tanít bennünket, aki nagyon lelkiisme-
retesen és magas színvonalon tartja az órákat, így mi nagyon 
„lelkesen” tanulunk. Bár még csak kezdők, újrakezdők va-
gyunk, szeretnénk tovább folytatni a tanulást, hogy memóri-
ánk ne hagyjon cserben idősebb korunkra!

Köszönet Újbuda Önkormányzatának, hogy lehetővé tet-
te nekünk, nyugdíjasoknak ezt a lehetőséget, hogy sokáig 
tanulhassunk és frissen tarthassuk elménket. Köszönjük a 
tanárnőnek is az odaadó „idősekkel” való foglalkozást.
Budapest, 2013. december 5.

Tisztelettel:
Dérczyné Füvesi Zsuzsanna

Kedves Újbudaiak!
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) – Újbuda 
Önkormányzata együttműködésével – programsorozatot indít 
Újbuda természeti és kulturális értékeinek megismertetésére.

2014. februártól júniusig tíz alkalommal szervezünk látoga-
tást, sétát a kerület más-más helyére. A 2–4 órás időtartamú 
programok szombat délelőttönként lesznek, hogy ezzel is lehe-
tőséget adjunk minden érdeklődőnek (családoknak, baráti tár-
saságoknak stb.) a programokon való részvételre. Az érdeklődő 
pedagógusokat is szívesen látjuk, de iskolás csoportok jelentke-
zését nem tudjuk fogadni.

Az első négy alkalom időpontja és témája:
Február 8.:  Környezetvédelmi fejlesztések Újbudán
Február 22.:  Újbuda értékei a Gárdonyi tértől  
  a Feneketlen-tóig
Március 8.:  Fürdők, gyógyvizek Újbudán
Március 22.:  Egyetemeink és környékük

A részletes programleírások az egyesület honlapján (http://
mkne.hu/programok.php) és Újbuda Önkormányzata honlapján 
www.ujduda.hu oldalon az Újdonságok alatt, valamint az ön-
kormányzati hirdetőtáblákon lesznek megtalálhatók.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelynek határ-
ideje a meghirdetett program hetében, kedden 18 óráig lehet-
séges.

A regisztrálni lehet az egyesület honlapján (lásd fent), illetve 
személyesen keddenként 14–18 óra között az egyesület irodájá-
ban (Bocskai út 37.).

A programokra korlátozott számban lehet jelentkezni, ezért 
kérjük az érdeklődőket, hogy minél hamarabb regisztráljanak.

A Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja és az 
Újbuda Önkormányzata támogatásának köszönhetően a sorozat 
minden programja térítésmentes.

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Részletek az Ascent Hallásszalonokban. • II., Margit körút 57. (06 1) 369 3362 
X., Kőrösi Csoma S. út 40. (06 1) 261 1909 • XI., Fehérvári út 79. (06 1) 462 6052 
XX., Kossuth Lajos u. 31/A. (06 1)  283 3356 • Érd, Budai út 28. (06 23) 362 351

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A beszédet kiemelő Starkey Tour
mini digitális hallókészülékünk 
most 70% kedvezménnyel 
elérhető, amíg a készlet tart.

Digitális átállással
most sok pénzt 
spórolhat!

Ingyenes hallásvizsgálat Részletfizetési lehetőség 0% THMHallókészülék próbahordás

Amerika vezető 
hallókészülékei




