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SIKERSZToRI

a legtöbb lakás 
újbudán épült
Kedvezően alakul az új építésű ingat
lanok átadása budapesten. az oTP 
jelzálogbank legfrissebb budapesti 
újlakás Értéktérkép elemzése szerint 
tavaly újbudán adták át a legtöbb új 
építésű társasházat, ezek kínálati ára 
pedig egyre gyakrabban haladja meg az 
500 ezer forintot négyzetméterenként.

Minimális élénkülés volt 2013-ban a budapes-
ti újlakás-piacon. Nemcsak az eladatlan ingat-
lanok száma csökkent, hanem több új lakás is 
épült városszerte – derül ki az OTP Jelzálog-
bank elemzéséből. Egyértelmű tendenciáról 
azonban még korai beszélni, de mintegy száz 
lakással több lakóingatlan épült tavaly, mint 
2012-ben, és így 1400 fölé emelkedett a múlt 
évben megépült társasházi otthonok száma  
a fővárosban.

Különösen kedvező tény a kerületnek, hogy 
tavaly Újbudán adták át a legtöbb, összesen 
13 új építésű társasházat. Ezt a XXII. és a III. 
kerület követi kilenc, illetve nyolc épülettel.  
A korábban a népszerűségi listákat vezető, 
olyan klasszikus lakásépítési területek, mint 
Angyalföld és Zugló, valamint a II. kerület csak 
ez után jönnek. A legnagyobb beruházások a 
VIII. kerületben zajlottak, ahol négy projekt 
keretében 452 új ingatlant adtak át 2013-ban. 
Ez százzal több, mint a második helyezett XIII. 
kerületben volt tavaly. 

Az I., V., VII., X., XIX. és XXI. kerületek-
ben nem épült 2013-ban új társasházi lakás.  
A legolcsóbb 2013–14-es átadású lakások Pest 
peremkerületeiben vannak, ezek átlagos kí-
nálati négyzetméterára 230 ezer forint alatti. 
A XI. kerületben egyre gyakrabban kérnek 
ezekért 500 ezer forintot négyzetméterenként. 
Legdrágábbak az I., II., V. és XII. kerület kis 
társasházi vagy tetőtérprojektjei, melyekért 
akár 600–800 ezer forintot is elkérnek, a luxus 
ingatlanok négyzetméterára pedig az 1 millió 
forintot is elérheti.

(Újbuda)

Pezsgett a báli szezon  
a kerületben
A farsangi időszak alatt országszerte és a ke-
rületben is számtalan bál közül válogathatott 
az érdeklődő közönség. Iskolák, alapítvá-
nyok, szállodák, éttermek, szórakozóhelyek, 
de még munkahelyek is rendeznek főként 
jelmezes bálokat ilyenkor. A kerületben az 
iskolai báloknak van a legnagyobb tradí-
ciója, többnyire a gimnáziumok rendezik  
a nagyobb és sokak szerint legszebb farsangi 
bálokat. Régi hagyománynak számít a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium alapítvá-
nyi jótékonysági bálja, melyet minden évben  
a szülői munkaközösség és az iskola ala-
pítványa szervez. A bálon a belépő- és 
tombolajegyek árából származó bevételt 
az intézmény mindig egy előre meghirde-
tett jótékonysági célra költi. Ugyancsak 
a Szent Imre Gimnázium ad helyet az Or-
szágos Cserkészbálnak. A 25. számú Szent 
Imre-cserkészcsapat 1994 óta rendezi meg 
nagyszabású télbúcsúztató eseményét, amit 
szinte teljes mértékben tagjai önkéntes mun-
kájából valósít meg. A kezdetekkor mindösz-
sze 100 körüli létszámmal zajló rendezvény 
mára közel 1000 fősre nőtte ki magát, amely-
re az ország valamennyi pontjáról, illetve 
szerte a Kárpát-medencéből látogatnak el 
cserkészek és a velük szimpatizálók. 

A népi kultúra budapesti fellegvára, a Fonó 
Budai Zeneház sem ment el a farsang mellett 
ünneplés nélkül. A néptáncosok bálján a ven-
dégek az igazi magyar falusi hagyományo-
kat és ünneplési szokásokat elevenítették fel.  
A szervezők szerint idén nem csupán a nép-
szokásokra helyezték a hangsúlyt. 

Immár 12. alkalommal rendezték meg  
a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál 
Gimnáziumban a szülők-nevelők bálját feb-
ruár 14-én. A korábbi évekhez hűen idén is 
sokan beöltöztek. A jelmezbál témája ezúttal  
a ‘70-es, ‘80-as évek diszkókorszaka volt.

(Cikkeink a 12–13. oldalon)

Kedvezményes virághagymák
Tavaszi virághagyma vásárt szervez március nyolcadikán, a Nemzetközi Nő-
nap alkalmából, Újbuda önkormányzata. Négy helyszínen, az Edömér utcában, 
a Tétényi útról nyíló zsákutcában, a metró megállóval szembeni területen, az 
őrmezei gazdapiacon és a gazdagréti gazdapiacon (ezek közül több, már meg-
szokottnak tekinthető), 100 forintért lehet majd hozzá jutni egy nárcisz- és 
tulipánhagymákat tartalmazó csomaghoz, amely mellé nyári virágmagok is 
járnak.

A vásárban a helyi lakosok vehetnek részt. Aki ellátogat a helyszínek-
re a lakcímkártya felmutatásával (igazolva a kerületi lakást) vehet részt 
a kedvezményes vásáron. A program nem számít újdonságnak a kerület 
kéthavonta, negyedévente rendez hasonló kedvezményes vásárokat. Ősszel 
például burgonya és a hagyma vásárt tartott. Tavasz vége felé muskátli 
vásár szokott lenni.

Elfogadta a testület  
a kerület költségvetését
Ellenzéki vita alakult ki a büdzséről, a város 
vezetése szerint kiegyensúlyozott a főösszeg.

Könyv készült a 100 éves 
Szent Imre Gimnáziumról
Kortörténeti dokumentumokkal és visszatekin
tésekkel szedik csokorba az iskola történetét.

Zettwitz: az innováció 
a siker kulcsa
a 77 Elektronika bevétele 6–8 százalékát for
gatja vissza fejlesztésbe.
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Garázdákat 
értek tetten
Az újbudai rendőrkapi-
tányság járőrei a cselek-
mény elkövetése köz-
ben fogták el, D. Ferenc 
Richárdot, T. Gábort és 
fiatalkorú társukat. A tár-
saság tagjai február 4-én 
az esti órákban, a Fehér-
vári út egyik keresztező-
désében ittas állapotban 
összeverekedtek. Ellenük 
garázdaság elkövetése 
miatt indult eljárás.

Lefülelt  
kábítószer-
fogyasztók
Február 8-án a késő esti 
órákban tetten érték, 
majd elfogták Sz. Mátét, 
Sz. Endre Viktort és J. 
Gábort, akik a Citadel-
la sétány területén egy 
gépjárműben marihuánát 
akartak szívni. Ellenük 
kábítószer-fogyasztás 
vétsége miatt folyik el-
járás.

Nem vonult 
be a börtönbe, 
elkapták
Elfogató parancs alapján 
február 11-én, a XI. kerü-
letben elfogták B. László 
budapesti lakost, aki rab-
lás bűntettének elköveté-
se miatt jogerősen kisza-
bott szabadságvesztéses 
büntetésének letöltését 
nem kezdte meg. 

kék hírek

AKTuÁLIS

Tudta-e Ön, hogy... 
...a csontritkulás Magyarországon 900 000 em-
bert érint, az Európai Uniós adatok szerint pedig 
minden harmadik menopauzán átesett nő és min-
den ötödik ötven év feletti férfi szenved ebben 
a betegségben? Évente ezer nő közül 50-70-nél 
következik be csonttörés, ami a férfiak eseteinek 
8-10-szerese. Élete során a nők harmada szenved 
el csontritkulásra visszavezethető jelentős csont-
törést, és e nők mindössze negyede-fele épül fel 
teljesen.

Az oszteoporózisról és az ahhoz kapcsolódó 
betegségekről, a jellegzetes tünetekről és a meg-
előzésről Dr. Rojkovich Bernadettet, a Budai 
Oltóközpont és Magánorvosi Centrum reumato-
lógus szakorvosát  kérdeztük:

A csontritkulást a csontszövet csökkent kép-
ződése illetve fokozott pusztulása okozza, ami a 
csonttömeg megkevesbedésével jár, a szerves- és 
szervetlen állomány arányának megtartása mel-
lett. Ennek következtében a csontok sérüléke-
nyebbek, törékenyebbek lesznek. Olyan kisebb 
ütések is csonttörést okozhatnak, mely normális 
csonttömeg esetén nem okoz bajt. A kor előre-
haladtával a csonttömeg mindenkinél csökken, 
férfiaknál évente 0,3-0,4%-kal, nőknél 1-4%-kal, 
ez még nem csontritkulás betegség. Csontritku-
lás esetén a csonttömeg az életkornak megfelelő 
átlagnál lényegesen alacsonyabb.

A kezdődő csontritkulás nem okoz tüneteket, 
ezért gyakran nevezik ezt a betegséget „néma 
járvány”-nak. A fájdalmakat gyakran megelőzi 
a testmagasság csökkenése, a háti görbület foko-
zódása miatt testtartási rendellenesség alakul ki, 
mely önmagában is lehet a háti fájdalom oka. A 
makacs, hosszabb állásra, fizikai terhelésre fo-
kozódó háti fájdalom miatt keresik fel a betegek 
leggyakrabban orvosukat. A kisebb behatásra 

keletkező csont-
törések – comb-
nyak-, csukló-, csi-
golyatörés – már 
az előrehaladott 
csontritkulás jelei. 
A combnyaktörés 
különösen veszé-
lyes időskorban, 
mert a hosszas 
fekvés legyengí-
ti a szervezetet. 
Ezért nagyon fon-
tos a csontritkulás idejében történő felismerése 
és kezelése. A csonttömeg pontos vizsgálatára 
ma már korszerű berendezések vannak, melyek 
a csont pontos ásványi anyag tartalmát meg tud-
ják mérni röntgensugár segítségével, emellett  
a csontanyagcserére utaló laboratóriumi vizsgáló 
módszerek is vannak.

 A csontritkulás kialakulását leggyakrabban  
a változó korban levő vékony csontozatú nőknél 
figyelhetjük meg, aminek az oka a hormonter-
melés csökkenése. Krónikus hasmenéssel járó 
felszívódási zavarok, dohányzás, túlzott kávé-, 
és alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód is 
növeli a csontritkulás rizikóját. A csontállomány 
fenntartásához ásványi anyagokra (kalcium, 
foszfor, magnézium), vitaminikra, különösen  
D vitaminra, hormonokra (ösztrogén, növekedési 
hormon), fehérjékre van szüksége a szervezetnek. 
Mivel a csúcs csonttömeget elsősorban örökletes 
és hormonális tényezők, serdülő- és felnőttkori 
táplálkozási szokások, fizikai aktivitás határoz-
za meg leginkább, nagyon fontos, hogy gyereke-
inket helyesen neveljük. A rendszeres mozgás, 
szabadlevegőn tartózkodás, ásványi anyagokban 
– főleg kalciumban – és fehérjében gazdag táplál-
kozás a legjobb megelőzése a csontritkulásnak. 
A szénsavas üdítők, dohányzás, túlzott kávé-, 
és alkoholfogyasztás is lehet rossz szokás, ezek 
megelőzésére a szülőknek oda kell figyelni.

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

Esküt tettek  
a marosvásárhelyiek

Elfogadta a testület  
a kerület költségvetését

a honosítási eljárás befejezéseként 
legutóbb 18an vehették át a magyar 
állampolgárságukról szóló okiratot  
a kerület vezetőjétől. a Polgármesteri 
Hivatalban rendezett állampolgársági 
eskütétel különösen fontos esemény, 
amióta a parlament megszavazta  
a kettős állampolgárságot, valamint  
a határon túli magyarokat érintő gyorsí
tott eljárást.

– A határon túl élők számára lelki értéke van 
annak, hogy magyarságukat ilyen módon is 
kifejezhetik, ezért mindig meghatóak ezek a 
pillanatok – mondta bevezetőjében a ceremó-
niát levezető Hoffmann Tamás polgármester. 
Emlékeztetett arra is, 
hogy 2011 óta több mint 
1100-an tették le Újbu-
dán az állampolgársági 
esküt. A 2011-től ha-
tályos egyszerűsített 
honosítási törvény je-
lentősen megkönnyí-
ti az állampolgárság 
megszerzését, mivel az 
eljárás időtartama akár 
három hónapra is lerö-
vidülhet. Korábban ez 
másfél évig is eltart-
hatott. A Hungarian 
FolkEmbassy népzenei 
előadása után Simicskó 
István államtitkár ar-
ról beszélt, hogy a kor-
mány nemcsak a kettős állampolgárság lehető-
ségét teremtette meg, de a trianoni emléknapot 
is a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvání-
totta, amely továbberősíti a köteléket a magyar 
emberek között. 

Az eskütevők Újbuda testvérvárosából, Ma-
rosvásárhelyről érkeztek. Szerintük is maga-
sabb szintre emelte az összetartozást itthoni és 
külhoni magyarok között a kormány gesztusa. 
– “Mikor lesz román a székely? Ha átjön Ma-
gyarországra. Mert otthon magyarozzák, itthon 

meg románozzák”, ez a vicc szerencsére lassan 
érvényét veszti, hiszen már itthon is magyarnak 
érezhetik magukat a határon túliak – jelentet-
te ki Csegzi Sándor Marosvásárhely polgár-
mesteri tanácsosa. A korábban a testvérvárosi 
kapcsolatokért 12 évig felelős tanácsos szerint 
a kormány gesztusa olyan kéznyújtás volt, amit 
néhány éve még elképzelni sem tudtak volna. 
– A magyar állampolgárság felvételével nem 
lettünk nagyobb magyarok, de a nemzetegyesí-
tés tudata és az összetartozás érzése sokat jelent 
nekünk – tette hozzá Csegzi Sándor. 

A jelenlegi jogszabályok értelmében egysze-
rűsített eljárásban magyar állampolgárságot 
azon személyek vagy leszármazottaik kérhet-

nek, akik 1920 előtt vagy 1938 és 1945 között 
magyar állampolgárok voltak, beszélnek ma-
gyarul és büntetlenek. 2011-től a törvény nem 
követeli meg a határon túli magyaroktól a beje-
lentett magyarországi lakóhelyet, a megélhetés 
igazolását, és nincs szükség alkotmányos alap-
ismereti vizsgára sem. Az eljárás egyszerűsö-
dött, kezdeményezni pedig külképviseleteken, 
anyakönyvvezetőknél, a bevándorlási hivatal-
nál, valamint a kormányablakoknál is lehet.

(T. D.)

újbuda 2014. évi költségvetése volt  
a fő téma a képviselőtestület február 
13i rendes ülésén.  az előterjesztést 
– hosszas vita után – a kormánypárti 
képviselők szavazataival fogadták el.

– Az idei költségvetés a tavalyi alapelvek men-
tén készült, fő szempont az egyensúly megtar-
tása volt – kezdte a 2014. évi büdzsét tárgyaló 
napirendi pont bevezetést Hoffmann Tamás.  
A bevételeket reális tervek alapján kalkulálták, 
és ehhez viszonyítva határozták meg a kiadá-
sokat is. – A költségvetés főösszege (21 milli-
árd forint) magasabb, mint a tavalyi, ezért az 
igényekhez még inkább igazodva sikerült meg-
alkotni a büdzsét – folytatta a polgármester, 
majd bejelentette: – az ülést megelőző napon 
érkezett a hír a fővárostól, hogy a XI. kerület  

a vártnál 214 millió forinttal több bevételhez 
jut az iparűzési adó visszaosztása révén. 

A kerület első embere kijelentette, két ki-
emelt területe van a költségvetésnek, az egyik 
a közbiztonság fokozása (például lakásvédel-

mi akcióterv, térfigyelőkamera-rendszer bőví-
tése, polgárőrség támogatása), a másik pedig 
a fejlesztéseké (Gomba, Bikás park II. ütem, 
óvodafejlesztések stb.), majd hosszan sorolta 
mely területekre mekkora összeget fordít idén 
az önkormányzat.  

Budai Miklós MSZP-s képviselő szerint ez a 
beismerés költségvetése, azaz beismerik, hogy 
négy év után is csak működtetgetnek, fejleszt-
getnek, elvegetálnak, de semmilyen világos 
koncepció nincs arról, mit is akarnak valójá-
ban a XI. kerületben. Mindenki csak annyit 

kap, hogy éppen ellegyen belőle, de senki nem 
lehet elégedett. Úgy véli, a jelenlegi vezetés 
továbbra sem tesz semmit választási ígéretei 
megvalósításáért. Választási költségvetés szü-
letett, ugyanis egy-két látványberuházásért 
bármire hajlandók, közben az utak, parkok, 
közintézmények állapota egyre leromlottabb. 

Bajomi Iván szerint ez egy egyensúlyra tö-
rekvő, korrekt költségvetés, ám ő is a távlati 
terveket, a stratégiai célokat hiányolta. 

Bács Márton kettes alát adott a költségvetés-
re, Vécsei Éva pedig a 2010-es ígéretekkel szem-
besítette a polgármestert, amelyekből szerinte 
semmi sem valósult meg. Farkasné Kéri Katalin 
úgy ítélte meg, hogy nem lehet erénye ennek 
a büdzsének, hogy egyensúlyban van, hiszen 
minden eddigi költségvetés egyensúlyban volt. 

Gajárszki Áron úgy vélte, mivel minden tar-
talékot felélünk, az ez évit nyugodtan nevez-
hetjük választási költségvetésnek. Hozzátette, 
bár elég átgondoltnak tűnik, ettől a büdzsétől 
mégsem lesz élhetőbb Újbuda, ugyanis na-
gyon apró lépéseket tesz ebbe az irányba, és 
nem mer nagyokat álmodni. 

Bába Szilvia nem tartja arányosnak az elosz-
tást, példaként a Média XI. Kft. támogatásá-
nak összegét kritizálta. Bírálta még a kerület 
közbeszerzési gyakorlatát, ugyanakkor örö-
mének adott hangot, hogy 2014-ben is folyta-
tódik az óvodaudvarok felújítása. 

A vita lezárásaként Hoffmann Tamás reagált 
az elhangzottakra. Válaszában visszautasította, 
hogy választási költségvetés készült volna, hi-
szen – amint kijelentette – egyetlen olyan kiug-
ró tétel sincs benne, amellyel a szavazók befo-
lyásolásának vádját lehetne igazolni. Elmondta 
még, szerinte az önkormányzat gazdálkodásá-
nak helyességét támasztja alá az a tény is, hogy 
a tavalyi volt az első olyan év, amikor nem kel-
lett áthidaló hitelt felvenni a munkabérek kifi-
zetéséhez. Kiemelte azt is, az előző ciklus gya-
korlatától eltérően minimálisra csökkentették 
az önkormányzati vagyoneladást. 

(V. L.)

214 millió forinttal több jut idén a kerületnek  
az iparűzési adóból
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Önkéntes se-
gítségükért 
2000–3000 
forint fizetség jár 
alkalmanként, 
ezért sok fiatal 
válik rendsze-
resen visszajáró 
donorrá
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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.

a bRFK tanácsai 
fiataloknak  
a szórakozáshoz
• Szórakozóhelyre mindig olyan társasággal 

menj, amelyben megbízol, tagjaira számít-
hatsz.

• Buliba lehetőség szerint csak a legszüksé-
gesebb tárgyakat vidd:

 • személyi igazolvány vagy vezetői enge-
dély, diákigazolvány és lakcímkártya, 

 • mobiltelefon,
 • a szükséges mennyiségű készpénz,  

a bank kártya maradjon otthon!

• A táskád a lehető legkisebb legyen, és 
tartsd a kezed ügyében – egy pillanatra se 
veszítsd szem elől. Igaz, az övtáska nem 
megy minden szerkóhoz, ebben az esetben 
viszont praktikus. 

• Mindig mond el a szüleidnek, vagy azok-
nak, akikkel együtt élsz, hová mész és vár-
hatóan mikorra érsz haza. 

• Ha többen mentek szórakozni, együtt is in-
duljatok haza, ha valaki mégis előbb lép le, 
lehetőleg ne egyedül tegye, és mindenképp 
szóljon hova megy. Főleg, ha egy újonnan 
megismert sráccal vagy lánnyal távozik.

• A társaságban mindig legyen valaki, aki  
a cuccokra vigyáz, míg a többiek táncol-
nak, még ha ez kellemetlen is. 

• Szórakozóhelyen idegentől ne fogadj el 
italt – ez alapszabály! A saját egészségedre 
neked kell vigyáznod! 

• Fontos, hogy ismerd saját alkohol-tűrőké-
pességed, és azt ne egy nyilvános szórako-
zóhelyen tedd próbára. 

• Ha autóval mész szórakozni, az ügyeletes 
sofőr soha ne igyon, erre a többiek is fi-
gyeljenek. 

• Olyan személy mel-
lé ne ülj be, aki már 
ivott, vagy „nem tisz-
ta”. 

• Ha egy szórakozóhe-
lyen rosszul leszel, és 
úgy gondolod, ennek 
nem csupán az elfo-
gyasztott alkohol az oka, 
hívj orvost, mentőt, ne 
indulj ilyen állapotban 
haza. 

• Egy buliban előfordulhat, 
hogy alkoholtól felbátoro-
dott egyedek beléd kötnek. 
Ne ilyenkor bizonyítsd az 
erődet. Okosabb légy, ne 
erősebb! Sok kellemetlen-
ségtől óvhatod magad.

• Ne fogadj el senkitől sem-
milyen pirulát, tablettát, 
még akkor sem, ha azt bi-
zonygatja, neki milyen jó volt! Koránt-
sem biztos, hogy a te szervezeted ugyan-
úgy reagál rá. Ne legyél kísérleti nyúl! 

• Ha valaki nem akar alkoholt fogyasztani 
szórakozás közben, azt nem kell lenézni, 
kiközösíteni, cikizni. Tartsd tiszteletben  
a döntését! 

• Mielőtt elmész egy ismeretlen szórakozó-
helyre, lehetőség szerint tájékozódj az inter-
neten, közösségi oldalakon, milyen a híre  
a helynek. 

• Mielőtt hazaindulsz egy szórakozóhely-
ről, ellenőrizd, minden értéktárgyad meg-
van-e, ne csak otthon döbbenj rá, hogy ez 
vagy az eltűnt!

Vérplazmából önellátó 
az ország

25 éves a PoFoSZ

Legtöbben csak a véradás fontosságáról értesülnek a médi
ából, pedig a vér 55 százalékát kitevő plazma is életmentő 
segítség lehet számos esetben. Erre hívta fel a figyelmet az 
az Infoparkban működő plazmaferezis állomás, amely fenn
állásának első évfordulója kapcsán nemcsak a plazmaadás 
fontosságát hangsúlyozta, de az önkéntes donorok elismeré
séről sem feledkezett meg.

Meglehetősen rutinosan ültek be a fiatalok az Infoparkban található 
központ donációs székébe, hogy egy közel egyórás procedúra során 
nyerjék ki vérükből az értékes vérplazmát. A központban nem ritka, 
hogy az önkéntes plazmaadók sorban állnak, de legutóbb a születésnap 
okán az átlagnál is nagyobb volt a forgalom. Az Európa Ta-
nács 2002-ben foglalt állást abban, hogy a vér és vérkészít-
mények terén minden országnak törekednie kell az önellá-
tásra. Ennek megfelelően Magyarországon 2005-ben indult 
a Plazmaferezis Program, mely során eddig három állomást 
alakítottak ki: egyet Debrecenben és kettőt Budapesten. 

Dr. Komlódi Gabriella, az állomás és az eljárást végző cég 
vezetője szerint hazánk elismerésre méltó eredményekkel 
büszkélkedhet, hiszen Európa 80 plazmaállomása mindösz-
sze négy ország között oszlik el, így Csehország, Ausztria és 
Németország mellett Magyarország is kiemelt szerephez jut. Ráadásul 
a magyar plazmát helyben, a gödöllői plazmaközpontban dolgozzák fel. 
– Szeretnénk, hogy minél többen megismerjék az állomást, és azt, hogy 
az idejáró donorok kivívhassák a társadalom elismerését, hisz cseleke-
detükkel életeket mentenek – tette hozzá az igazgató. 

A plazmaferezis a véradás egyik speciális formája. Az eljárás során 
vért vesznek a donortól, majd egy ferezisgép szétválasztja a vért plaz-

mára és alakos elemekre (vörös-, fehérvérsejt). A sárgaszínű plazma egy 
zsákban gyűlik össze, az alakos elemeket pedig visszavezetik a donor 
véráramába. A szervezet számára ez sokkal kevésbé megterhelő, mint a 
teljes véradás: míg vért évente 3–4 alkalommal lehet adni, addig plaz-
mát a jelenlegi szabályozás szerint akár háromnaponta. Plazmadonor 
minden 18–65 év közötti egészséges ember lehet, amennyiben eléri az 
50 kilós testsúlyt. Önkéntes segítségükért 2000–3000 forint fizetség jár 
alkalmanként, ezért sok fiatal válik rendszeresen visszajáró donorrá.

Dr. Komlódi Gabriella arról tájékoztatott, a vérplazmát nem csupán 
műtéti beavatkozások során használják fel, hiszen vannak olyan embe-
rek, akik szervezetéből születéstől fogva hiányoznak bizonyos plazma 
alkotórészek, ez pedig életveszélyes állapotokat is előidézhet. De a plaz-

ma leggyakrabban vérzékenység, immunhiányos állapotok, 
égési sérülések vagy csontvelőátültetés esetén segítheti a 
gyógyító munkát. Büszkeségre adhat okot egy viszonylag 
új keletű eljárás is, amit egy magyar orvoscsoport dolgozott 
ki olyan vetélések megelőzésére, amikor a sikertelen terhes-
ség oka a férfi és a nő immunológiai összeférhetetlensége. 
Ennek köszönhetően hazánkban már több mint száz olyan 
gyermek él, akik a kezelés nélkül nem születtek volna meg.

Az ünnepségen Hoffmann Tamás polgármester elmond-
ta, elismerésre méltó az intézmény teljesítménye, melynek 

nemrég a nemzetközi sztenderdeknek is sikerült megfelelnie, Simicskó 
István azokat méltatta, akik észreveszik, ha körülöttük valaki segítségre 
szorul, és önzetlenül tesznek is embertársukért. A német társvállalat ve-
zetője pedig elismerte, hogy Magyarország azon kevesek egyike, amely 
önellátó vérplazmából. Az ünnepség végén a visszajáró donorok okle-
vélben részesültek.

(T. D.)

Megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rende
zett ünnepséget a PoFoSZ a Stefánia Palota és 
Honvéd Kulturális Központ épületében február 19én. 
az esemény védnöke dr. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter és Vargha Tamás államtitkár volt.

Dégi András, a POFOSZ elnöke nyitotta meg az ünnepséget, aki 
felszólalásában elmondta, a szervezet fő célja, hogy az emberek 
lelkéből ne vesszen ki ‘56 és a nemzeti érzés. Az eseményre 
meghívást kapott Orbán Viktor miniszerelnök is, aki elfog-
laltságai miatt személyesen nem tudott megjelenni, levélben 
azonban köszöntötte az egybegyűlteket, melyben kiemelte, a 
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (POFOSZ) az a 
szervezet, amely egész Magyarországnak folyamatosan példát 
mutat összefogásból, a sorsközösség által összekovácsolt embe-

rek egységben rejlő erejéből és kitartásából. Ezután az egybe-
gyűltek egyperces néma felállással emlékeztek azon társaikra, 
akik az elmúlt huszonöt évben elhunytak.

Az ünnepi beszédet dr. Boross Péter, a Szabadságharcosokért 
Közalapítvány elnöke tartotta, melyben elmondta, ha akkor, 
‘56-ban sikerül megvalósítani a szabadságvágyból született 
álmot, most már egy másik Magyarország lakói lennénk, de 
leverték. Rákóczi nagyfejedelem szabadságharcát is leverték, 
Kossuth apánk harcát is leverték és ‘56-ot is leverték, de lelki 
gazdagodásban, nemzeti önérzetben, a megmaradás akarásában 
erős inspirációk voltak a látszólag vesztes mégis győztes sza-
badságharcok.  

Az ünnepi műsort követően a 25 éves Jubileumi Emlékérme-
ket Dégi András elnök és Forgács János elnökhelyettes adta át.

(H. L.)

Plazmadonor minden 18-65 éves egészséges 
felnőttből lehet

közérdekű
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Kilencven 
országban van 
jelen a ma-
gyarországi 
vállalkozás, 
amelynek szék-
helye Újbudán 
található

Az üzleti terv 
fejezetei

Általában egy üzleti terv az alábbi 
fejezetekből áll össze:
• Vezetői összefoglaló
• A vállalkozás bemutatása
• Piacelemzés, versenytárselemzés
• Marketingterv
• Működési terv
• Pénzügyi terv
• Mellékletek

Mi Az Az üzleti terv?
Az üzleti terv egy olyan dokumentum, amely 3–5 
éves időtávra tartalmazza egy alapítandó vagy már 
működő vállalkozás üzleti céljait, a megfogalma-
zott célok eléréséhez vezető utat, az azt befolyá-
soló tényezőket, valamint a megvalósítás eszköz- 
és költségigényét.

Mi Az A SWOt-AnAlíziS?
A SWOT-analízis célja, hogy egy vállalkozással vagy 
egy üzleti ötlettel kapcsolatos fontos tényezőket – 
legyenek belsők, azaz rajtunk múlók, illetve külsők, 
azaz a környezetből fakadók – rendezetten össze-
gyűjthessük. Az elemzés folyamán négy kategóriát 
állítunk fel: ezek az „Erősségek”, a „Gyengeségek”, 
a „Lehetőségek” és a „Veszélyek” (maga a SWOT 
betűszó is e kategóriák angol megnevezéséből 
alakult). Összességében az analízis során használt 
táblázat így néz ki: Segítő tényezők, Gátló ténye-
zők, Belső tényezők, Erősségek, Gyengeségek, 
Külső tényezők, Lehetőségek, Veszélyek.

A 77 Elektronika bevétele 6–8 százalékát forgatja vissza

Az Újbuda Média felületein, különösen az internetes el-
érésben új, vállalkozásbarát, illetve a vállalkozások szelle-
mi tőkéjét erősítő sorozat indul, melyben a kis- és közepes 
cégek találnak hasznos információkat az üzletszervezésre 
vonatkozóan. A cél a cégek szemléletének változtatása, 
a hosszú távú tervezés elősegítése, a racionálisabb dön-
tések meghozatalának támogatása. Alább a vállalkozói 
füzetekből olvashat egy kisebb szemelvényt, hogy képet 
kapjon, mit is szeretnénk elérni az önkormányzat vezeté-
sével karöltve.

(H. GY.)

vállalkozásbarát Újbuda: megoldások füzetekben

zettwitz Sándor az innovációt tartja a siker kulcsának
Bőven a hatvanadik generáció fölött jár már a 
77 elektronika Kft. vércukorszintmérője. A nagy 
szám viszont nem termékek sokaságát jelenti, 
jóval inkább a vállalkozás sosem gyengülő 
fejlesztési kedvét, az innováció felé elkötelezett 
filozófiáját mutatja.

A hatvangenerációnyi vércukormérőnek körülbe-
lül feléből lett végül piaci termék. Egy olyan eszköz, 
amellyel az 1986-ban alakult családi vállalkozás egyér-
telműen piaci rést talált az orvosiműszer-gyártásban. Jó 
ideig a telekommunikációs üzletágban is tevékenyked-
tek, de legjelentősebb eredményeik a saját fejlesztésű 
orvoselektronikai termékek gyártásához kötődnek. A 
harmadik évtizedét taposó családi vállalkozás árbevé-
telét tekintve mára egy átlagos nagyvállalat méreteivel 
vetekszik. Zettwitz Sándor, a cég ügyvezető igazgatója 
szerint a 77 sikere három fő pilléren nyug-
szik. – Alapvetően az innovációt tartom a 
siker kulcsának – mondja. – Ma a világpi-
acon csak olyan termékkel lehet megélni, 
ami a világpiac egyre növekvő igénye-
it megüti. Mi az éves árbevételünk 6–8 
százalékát rendszeresen visszaforgatjuk 
fejlesztésbe, megjegyzem a magyar átlag 
olyan egy százalék körül mozog. Sok vál-
lalkozó nem költ fejlesztésre, pedig egy 
adott termék néhány év alatt elavul, és 
már nem adható el a piacon. Ezért mi álta-
lában két–három évenként új vércukormérő generációt 
hozunk ki. Ezután a terméket a megfelelő színvonalon 
le is kell gyártani. Ha valaki nem képes teljesíteni a mai 
dokumentálásra, gyártásra vonatkozó előírásokat, elfe-
lejtheti a világpiacot. Ehhez pedig megfelelő beruházás 
kell. A 77 csaknem annyi beruházást végez évente, mint 
amennyit fejlesztésre költ. És a harmadik, szintén nem 
elhanyagolható része sikerünknek, egy olyan kereske-
delmi háttér, osztályigazgatóság, amely az általunk ki-
fejlesztett és legyártott terméket el is tudja adni. És ez a 
három megvan a 77-ben – fejti ki bővebben az igazgató.

Zettwitz Sándor maga is a XI. kerületben nőtt fel, 
egyetemre is ide járt. Az alapító ügyvezető igazgatót 
2012-ben díszpolgári címmel tüntette ki Újbuda Ön-
kormányzata mind szakmai téren, mind a társadalmi 
felelősségvállalásban mutatott kiemelkedő tevékeny-
ségéért, illetve példamutató vezetői munkásságáért. 
Az Újbudán működő vállalkozás stabil hátteret nyújt 
munkavállalóinak, több mint négyszáz főnek biztosít 
megélhetést közvetlenül, és közel még egyszer ennyi-

nek ad munkát közvetetten, a magyar beszállítókon 
keresztül.

A 77 Elektronika a társadalmi felelősségvállalásból 
is jócskán kiveszi részét. Két éve kezdeményeztek egy 
országos felmérést, amelyen több mint 70 ezer ember 
vércukorszintjét mérték meg. – A diabétesz ma Ma-
gyarországon az egyik legkomolyabb probléma. A 77 
azért lett, mert a világon sajnos létezik ez a betegség, 
ezért úgy érezzük, támogatnunk kell mindent, ami a 
diabétesszel kapcsolatos. Így folyamatosan segítjük a 
fiatal diabetológus orvosokat külföldi és belföldi uta-
zásokban, részt veszünk ismeretterjesztő előadásokon, 
évente 60–70 rendezvényt támogatunk valamilyen for-
mában – sorolja az alapító. Az egészségügyön túl me-
cénáskodnak a kultúra területén is: pártfogói például a 
Tihanyi Szabadtéri Játékoknak, a füredi Anna-bálnak 
és a Kallós Alapítványnak is.

A 77 Elektronika termékeivel a világ 
kereken 90 országában van jelen, igyek-
szik minél jobban alkalmazkodni a hazai 
és külföldi piacokhoz. A vércukormérők 
tulajdonképpen ma már a vállalkozás 
kisebbik részét teszik ki. A legújabb si-
kerterméket most kezdték szállítani a 
Roche-nak, a világ vezető gyógyszeripari 
és diagnosztikai vállalatának. Rendkí-
vül büszkék 18 éves kapcsolatukra, ami 
a Roche kiskategóriás vizeletmérőinek 
fejlesztésével kezdődött, majd a 77 ki-

fejlesztett egy olyan nagylabor-automatát, amelynek 
óriási sikere volt a világban, és amit a Roche kérésére 
és igényeinek megfelelően továbbfejlesztettek. – Ez 
egy nagységrendben ötvenmillió eurós üzlet, ami egy 
ilyen vállalatnak, mint a miénk, óriási dolog. A svájci-
ak igényei pedig rendkívül magasak. Nagyon büszkék 
vagyunk a hatalmas bizalomra egy ekkora konszern 
részéről. Ezzel a Roche tulajdonképpen a teljes vizelet 
üzletágát áttette a 77 Elektronikához – számol be leg-
utóbbi sikereikről.

A vállalkozás vezetését Zettwitz Sándor lánya veszi 
majd át. – Rengeteget nyom a latba az, hogy egy vál-
lalat vezetője hogyan tud kapcsolatot találni, akár ke-
reskedelmi, akár személyes kapcsolatokat. A lányom 
ebben nagyon jó, valószínűleg jobb is, mint én. El kell 
majd sajátítania bizonyos műszaki ismereteket, de van 
egy nagyon jó második sor a cégben, egy olyan háttér a 
lányom mögött, ami abszolút biztosítja, hogy ő tovább 
tudjon dolgozni.

(K. V.)

Az üzlet megtervezése
Egy újonnan alapítandó cég esetében egyértelmű az ok: az alapí-
tók pontosan fogalmazzák meg, milyen piacon, milyen termék-
kel vagy szolgáltatással, milyen árazással kívánnak megjelenni. 
Egy már működő vállalkozás esetében egy új termék piacra do-
bása, valamilyen külső finanszírozási forrás igénybevétele, vagy 
gyakran a következő pár évre vonatkozó előrejelzések elkészíté-
se ugyanúgy igényli egy üzleti terv megvalósítását.

Az üzleti tervezésre ráadásul a legkisebb vállalkozástól a leg-
nagyobb multinacionális cégig mindegyik vállalatnak szüksége 

van. Természetesen óriási az 
eltérés: míg egy nagyválla-
lat esetében akár egy külön, 
csak a tervezéssel foglalkozó 
részleg hosszú hónapok alatt 
készíti el a projektet, egy kis-
vállalkozás esetén a tulajdo-
nos vagy az ügyvezető napi 
munkája mellett kénytelen 
összeállítani azt.

Egy üzleti terv elkészíté-
sének nincsenek oly módon 
rögzített szabályai, mint 

például a vállalkozás könyvvitelének, ugyanakkor bizonyos 
sémák és szabályok betartása megkönnyíti a folyamatot. Az 
üzleti tervezés első lépése, hogy röviden, közérthetően, ám 
nagyon pontosan próbáljuk meg leírni azt az ötletet, amelyre 
vállalkozásunkat alapítani vagy meglévő cégünket fejleszteni 
kívánjuk.

Ezt követően össze kell gyűjtenünk és elő kell készítenünk 
minden olyan anyagot, dokumentumot, be kell szerezni minden 
olyan információt, melyről azt gondoljuk, köze lehet vállalko-
zásunk működéséhez. Amennyiben szükség van valamilyen ki-
sebb, saját magunk által elvégezhető piackutatásra, úgy azt is 
ekkor végezzük el. 

Az összegyűjtött információk, valamint a meglévő szakmai 
tudásunk alapján el kell készítenünk egy kockázatelemzést is 
üzleti ötletünkkel kapcsolatban. A lehetséges kockázatok vé-
giggondolásának számtalan módja van, a talán leginkább elter-
jedt metódus az úgynevezett SWOT-analízis. 

Az elemzés során az a feladat, hogy e táblázatot feltöltsük: 
az „Erősségek” és „Gyengeségek” tartalmazhatják például az 
üzleti ötlet egyediségét, finanszírozási korlátaink leírását, ösz-
szegezve bármilyen olyan fontos adottságot vagy hiányosságot, 
mely a vállalkozásunkat jellemzi. Ugyanígy a „Lehetőségek” és 

„Veszélyek” tartalmazhatják például a versenytársak, vagy épp 
a makrogazdasági helyzet leírását, azaz minden olyan előnyt, 
illetve hátrányt, mely a környezetből fakad.

Az üzleti terv elkészítése gyakorlatilag a már összegyűjtött 
sok-sok információ, az ötletleírás és a kockázatelemzés egy do-
kumentumban történő logikus leírása, valamint az ezt bemutató 
és alátámasztó számszaki leírás – azaz a pénzügyi terv – elké-
szítése.

Elsőként részletesen be kell mutatni magát a vállalkozást – 
történetét, alapadatait, eredményeit –, illetve magát az üzleti 
ötletet. Részletesen szükséges leírni a vállalkozás és az ötlet 
működési, piaci környezetét, beleértve a fontos makrogazda-
sági vagy szabályozási kérdéseket is. Minél pontosabb leírást 
kell adni a tevékenység vagy termék lehetséges célcsoportjáról, 
azaz azon magánszemélyekről, cégekről, akik vásárolni fog-
nak vállalkozásunktól. Be kell mutatni a potenciális verseny-

társakat is, milyen termékekkel, szolgáltatásokkal vannak a 
piacon.

Az eddigiek alapján le kell írni, hogy kiknek és milyen mó-
don, milyen eszközökkel tervezzük a termék értékesítését 
– ez lesz a marketingterv –, valamint be kell mutatni, mi-
lyen szervezettel, eszközökkel, esetleges alvállalkozók-
kal tervezzük a rendszeres üzleti együttműködést. 

E szöveges részeket követi az üzleti tervezés talán 
legbonyolultabb része a pénzügyi terv elkészítése. Mi-
vel ez részletesen, a számok nyelvén mutatja be az 
üzleti tervben foglaltakat (becsült bevételek 
és költségek, a szükséges beruházá-
sok, esetleges külső forrásigény, 
megtérülés), könnyen elkép-
zelhető, hogy ennek elkészí-
téséhez külső segítségre is 
szükség lehet. Legvégül pedig 
készítsük el az üzleti terv rövid 
összefoglalását, ez lesz a „Veze-
tői összefoglaló”. Lénye-
ges, hogy ez – ha röviden 
is –, de minden fontos 
részletre kiterjedjen, mi-
vel könnyen elképzelhe-
tő, hogy első körben csak 
ezt olvassák majd el az 
üzleti tervünkből.

A Kerület hAtóSági nyilvántArtáSáBAn  

Szereplő KereSKedelMi tevéKenySéget  
végzőK SzáMA  

Az ipAri tevéKenySéget fOlytAtóKé pedig 300–400 
körül

2500–3000  
között mozog
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Pályázati lehetőség
A pályázati dokumentáció átvehető és a pályázat benyújtható

2014. február 12. napjától
Elektronikus úton: palyazat@ujbudaprizma.hu

Személyesen:
Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. 1. emelet
BIZTONSÁGTECHNIKAI RÉSZLEGBIZTONSÁGTECHNIKAI RÉSZLEG

vagy
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
RECEPCIÓ

Kitűnő védekezési mód
A biztosítók is elismerik hatékonyságát

További információkért hívja a 
+36-1/372-76-41-es telefonszámot.

Lakásvédelmi Akcióterv
BIZTONSÁGI RÁCS-PROGRAM

A hivatali ügyintézés még sosem volt ilyen kellemes élmény.

A megújuló Hegyvidék Bevásárlóközpontban már okmányiroda 
és kormányablak is várja Önt, ahol lakcímtől függetlenül minden 
szolgáltatást igénybe vehet. A várakozás sehol máshol nem lesz 

ilyen kényelmes és praktikus, hiszen a sorszámokat a bevásárlóközpont 
átriumából is nyomon követheti, a kirakatok, elegáns 

bboltok, hangulatos kávézók között sétálva, vásárolgatva, 
egyéb szolgáltatásokat igénybe véve.

A Hegyvidék Bevásárlóközpontban többek között Posta, Patika, 
divatüzletek és egy CBA Príma biztosítja, hogy mindent egy fedél alatt, 

kulturált környezetben, magas minőségben intézhessen el.

www.hegyvidekkozpont.hu
Budapest XII. kerület, Apor Vilmos tér 11-12.

Kormányablak nyitva tartása:
H-P: 08:00 - 20:00

SZ-V: zárva

Ügyintezés

különleges talalásban

Szenior arany  
okleveles triatlonista

SpORT

Magyarország 
legnagyobb kispályás 
labdarúgó kupája
A Forever Cup egy újonnan megalakuló focikupa-sorozat Magyarországon. 
Célja egy olyan kispályás labdarúgótorna megszervezése, amilyenre még 
nem volt példa hazánkban. A Forever Cup mind a résztvevők számában, 
mind pedig összdíjazásában a legnagyobb torna hazánkban, a cél egy 324 

csapatos kupasorozatot megalkotni, 
mely évente háromszor kerülne meg-
rendezésre. 

Az első kupa 2014 áprilisában kezdő-
dik Budapesten. Mivel hétvégi napokon 
zajlanának, nemcsak a pályán küzdő 
csapatok részvételére számítanak, ha-
nem rokonaikból, barátaikból álló szur-
kolótáboraikra is. A kupa lebonyolításá-
nak sikerét profi és tapasztalt szervezői 
csapat garantálja, amely jelenleg is a 
legnagyobb amatőr bajnokságot működ-
teti Magyarországon.

Az első, áprilisban induló tavaszi Fo-
rever Cup összdíjazása 4 millió forint 
lesz. Ekkora díjazású amatőr kupa még 

nem volt hazánkban, így kétséget kizáróan a kihirdetését követően napokon be-
lül országszerte erről fognak beszélni. Az 5 hétvégén át tartó selejtezők során, 
a legjobb csapatok egy nagyszabású 6. hétvégi döntőn mérhetik össze ügyes-
ségüket, és ekkor derül majd ki, hogy ki lesz a kupa végső győztese. A torna 
különlegessége, hogy a győztesek mellett pénzdíjas vigaszágat is lebonyolít, ami 
egyedülálló kezdeményezés.

hírkéP

a Nemzetközi Pető Intézet minden évben megrendezi ergométeres házibajnok-
ságát, amelyre az intézet lakói mellett általában más kerületekből és városok-
ból is érkeznek versenyzők. a mozgásfejlesztő sportversenyen a mozgássérült 
gyerekek mellett értelmi fogyatékkal élő és Down-szindrómás fiatalok is részt 
vesznek. az intézet lakói nemcsak evezőgépen, de igazi csónakokban is megáll-
ták a helyüket, hiszen több fiatal országos evezőbajnokságon szerzett dobogós 
helyekkel büszkélkedhet.  

az oSCújbuda férfi 
vízilabdacsapat mérkőzései
Az OSC-Újbuda férfi OB I. vízilabda-mérkőzéseinek a Nyéki Imre Uszoda ad 
otthont. Az alábbi időpontokban várjuk a lelkes szurkolókat és a vízilabdát ked-
velő embereket!

2014. március 1., szombat 19.00 OSC-Újbuda–KSI SE
2014. március 22., szombat 19.00 OSC-Újbuda–BVSC Zugló

2014. március 29., szombat 19.00 OSC-Újbuda–Szolnoki Dózsa
2014. április 12., szombat 19.00 OSC-Újbuda–A-Híd Szeged

Február 15én, szombat este a Magyar Triatlon 
Szövetség (MTSZ) díjátadó Gáláján többek 
között a szenior korú Sáthy István, a budai XI. 
SE versenyzője is kapott elismerő oklevelet.

Az MTSZ Arany Okleveles Amatőr Triatlonista kitün-
tető címet adományozott azoknak, akik korosztályuk-
ban a négy egyéni triatlon országos bajnokságból leg-

alább háromban a legjobbak. A versenyzőnek sikerült 
ez a bravúros teljesítmény, tavaly megnyerte a sprint, 
az Olimpiai és Középtávú OB-kat. Érdekességként 
megemlíthető, hogy a sportoló 1986-ban indult először 
triatlonversenyen Szombathelyen már a Budai XI. SE 
színeiben, és 1988-ban megnyerte az első Középtávú 
Országos Magyar Bajnokságot. 

(Újbuda)selejtezők:
április 4–5
április 12–13
április 19–20
április 26–27
május 3–4

Nagydöntő:
május 17–18

BMe FC
e-mail:  

info.forevercup@gmail.com
www.forevercup.hu 
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Étkezési jegyeket 
elfogadunk!

1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

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

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

www.trofeagrill.com

Hagyomány  
és értékek 
– II. disznóvágás a Tamás bátya 
Kunyhója piacán
Szép, kis egyforma faházak, falusi hangulat, 
friss élelmiszerek a termelőktől, a Hamzsabé-
gi úton, a korábbi autóstelep helyén létesült 
piacon. Az alapító, Verebélyi Tamás, gondolt 
egyet, és otthagyta a kereskedelmi multik vi-
lágát, hogy a bizalomra és minőségre építve, 
feleségével együtt létrehozza a hagyományos 
magyar ízek és élelmiszerek piacát a „Tamás 
Bátya Kunyhóját”. A fiatalember minden ter-

melőtől vagy árustól megköveteli a kiváló mi-
nőséget, mert védjegyet kíván teremteni a pi-
acnak. – Azt akarjuk nyújtani, amit egy család 
nyújthat az egyén számára, hiszen a nemzet 
családokból áll, és ha a családokon belül béke, 
szeretet és jólét van, akkor a nemzet is sokkal 
egészségesebb. A télbúcsúztató rendezvényen 
egy igazi hamisítatlan disznóvágási ünnepség 
várja az érdeklődőket 2014 március 1-jén! A 
résztvevők egy igazi, hamisítatlan vidéki disz-
nóvágás és disznótor élményét élhetik majd át, 
malaccal, hurkatöltéssel, ízes toros falatokkal, 
termelői termékek kirakodó vásárával egy-

bekötve. Továbbra is szeretnénk értéket köz-
vetíteni, segítve a magyar gazdák–termelők 
termékeinek a bemutatását, valamint egy iga-
zi falusi hangulatot felidézni ebben a rohanó 
nagyvárosban. Nálunk szinte minden van, ami 
egy jó étel elkészítéséhez kell – a füstölt hústól 
a házi tejig, de mindez emberközeli léptékben. 
Bízunk benne, hogy a piaci hangulat, a kedves 
kiszolgálás és a kialakult bizalom ideszoktatja 
az embereket, és lehetővé teszi majd a fejlődést 
is. Szeretném, ha tisztán nézhetnék a gyerme-
keim szemébe, és elmondhatnám, hogy olyan 
dolgot hoztam létre, amit az emberek szeret-
nek, megőrzi a hagyományos magyar érté-
keket, és ezt adhatnám tovább nekik. – tette 
hozzá a szervező. A rendezvénnyel kapcsola-
tos kérdéseikkel Verebélyi Tamást kereshetik a 
+36 20 532 2376 telefonszámon vagy a vere-
belyi@tamasbatyakunyhoja.hu e-mail címen. 
Facebook: Tamás Bátya Kunyhója Piac.

IngyEnES  
KOmpOSZtáló-

KErEtEK
Tisztelt Kerttulajdonosok!

Az avar és kerti hulladékok 
égetése a Fővárosi Önkor-
mányzat rendelete alapján 
Budapest közigazgatási terü-
letén tilos.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Újbuda Önkormányzata a 
Kör nyezetvédelmi Alapból 
komposztálókeretek osztását 
finanszírozza a kerület lako-
sai és intézményei részére.

Idén tavasszal 600 darab 
komposztálókeretet adunk 
használatba, mely kizárólag 
a kötelező előzetes jelentke-
zés alapján vehető igénybe.

Jelentkezés a kornyezetve-
delem@ujbuda.hu e-mail cí-

men vagy a (06/1) 372-3471-
es telefonszámon lehetséges.
Jelentkezéskor kérjük, adja 
meg nevét, lakcímét, vala-
mint a komposztálás címét 
(amennyiben nem egyezik 
meg lakcímével), e-mail cí-
mét, telefonszámát, társas-
ház esetén a közös képviselő 
elérhetőségét is.

Címenként maximum 2 da-
rab komposztálókeret kérhe-
tő a készlet erejéig.

A jelentkezőket e-mailben 
vagy telefonon értesítjük a 
komposztálókeretek átvételé-
nek helyéről és időpontjáról. 
A keretek átvétele csak érvé-
nyes XI. kerületi bejelentett 
lakcímet igazoló lakcímkár-
tya vagy régi típusú személyi 
igazolvány bemutatásával 
lehetséges.

Újbuda Önkormányzata

FELHÍVÁS

Figyelembe veszi a bKK  
a lakossági igényeket

a 4es metró elindulása után sem ritkul a felszíni 
hálózat – jelentette be Tartós István főpolgár
mester. Ennek részeként a jelenleginél gyakrabban, 
csúcsidőben 3 percenként indulnak majd a 7es 
buszok, és mégis közlekedni fog a gazdagréti  
239es járat és az örmezei járatrendezéseket is újra
gondolja a bKK. 

Tovább egyeztet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a 
lakóközösségekkel a tömegközlekedés változtatásáról. Újbudát 
érinti leginkább az M4-es metróvonal indulása, ezért a kerület 
vezetése a közlekedés és a lakosság életminősége szempontjá-
nak javítása érdekében azt javasolta, többek között az Őrmező, 

Neszmélyi úton közlekedő járatoknál, hogy a BKK változtasson 
korábbi tervein – ugyanis azok komoly lakossági vitát váltottak 
ki. A Neszmélyi út terhelésének csökkentését az alábbi viszony-
latok más útvonalon történő elvezetésével lehetne megoldani – 
állt a kerület javaslatában. A 87-es a metróvégállomás–Péter-
hegyi út–Egérút–Kőérberki út vonalon haladna a Mechanikai 
Művek végállomásra. A 87A a metróvégállomás–Péterhegyi 

út–Egérút–Balatoni út–Budaörsi út vonalon 
haladna a jelenlegi végállomás felé. A 187 
a metróvégállomás–Péterhegyi út–Egérút–
Balatoni út vonalon haladna a jelenlegi vég-
állomás felé.

Az új metróvonal indulása miatt megváltozó 
felszíni közlekedésről az utasok mellett több 
civil szervezet, valamint az érintett kerületek 
és települések polgármesterei is megküldték 
észrevételeiket a BKK-hoz – írja a közlekedé-
si vállalat a honlapján. Ezek összegzése után 
nemrég Tarlós István főpolgármester néhány, 
a kerületet is érintő járatvonalról és annak 
működtetéséről döntött. Ezek közé tartozik 
az őrmezői buszforgalom csökkentése, a gaz-
dagréti 239-es busz további indítása, valamint 
7-es buszcsalád kapacitásbővítése az új metró 
elindulása után. A főpolgármester kijelentette, 
hogy a felszíni járathálózat a metró átadása 
után sem csökkenhet, mivel nem készült el 
sem az autópálya-csomópont, sem a kelenföldi 
végállomás buszterminálja. Az utasok várha-
tóan fokozatosan szoknak át a metróra, de ez 
alatt az idő alatt sem okozható átmeneti ké-
nyelmetlenség. – Az is fontos, hogy egy eset-
leges metróüzemzavarnál is legyen elegendő 
felszíni kapacitás – tette hozzá Tarlós. 

Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatójának tájékoztatása szerint 
a BKK folytatja a megújuló felszíni hálózat szakmai részletei-
nek kidolgozását, a végleges buszhálózatot pedig február 28-áig 
(péntekig) hirdetik ki.

(Újbuda)

 A tavalyihoz képest kétszer annyi helyszínen, kétszer annyi programmal 
várja vendégeit a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF), amely a szervezők 
szándéka szerint Európa egyik legjelentősebb összművészeti eseményévé 
nőheti ki magát – hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón. A 
március 21. és április 6. között megrendezendő 34. BTF 58 helyszínen 172 
programot kínál a klasszikus, kortárs és könnyűzene, valamint a tánc, szín-
ház és képzőművészet területén. Megduplázódott a fesztivál költségvetése is, 
amely így meghaladja a másfél milliárd forintot. Bán Teodóra, a Budapesti 
Fesztivál- és Turisztikai Központ igazgatója kiemelte, a rendezvénysorozat 
átfogó városfesztivállá alakul köszönhetően a kormány új finanszírozási 
rendszerének, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Főváros példaér-
tékű együttműködésének.  

•
Öt helyszínen, a Déli pályaudvar Krisztina körúti fedett kijáratánál; az új-
pesti Árpád út–Szilágyi utca kereszteződésénél, a felüljáró mellett és alatt; a 
Felvonulási tér Ajtósi Dürer sor felőli végében; a IX. kerületben, a Soroksári 
út–Máriássy utca sarkán, a vasút mellett; valamint a XI. kerületben, a Buda-
foki út–Galvani út térségében fogja biztosítani a főváros a díjmentes közterü-
leti ételosztás lehetőségét, hétfőtől vasárnapig, reggel 8-tól délután 18 óráig 
– jelentette be Tarlós István. Hozzátette: az ételosztások helyszínein szociális 
munkások és egészségügyi dolgozók is jelen lesznek, hogy a rászorulóknak 
rögtön segítséget tudjanak nyújtani. A rendről és a takarításról a főváros cé-
gei, a közterület-fenntartó és a rendészeti igazgatóság gondoskodik.

FŐvÁrosI hírek
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Nemzetközi nőnap
A nemzetközi nőnapot 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) 
minden év március 8-án tartják. A nemzetközi nőnapot az 
ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredeti-
leg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben 
munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával 
és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap 
volt. A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de 
mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados 
küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehe-
tőségekért vívtak.

Az első, március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt, 
amikor ezen a dátumon emberibb munkafeltételeket és ma-
gasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New 
York utcáin. A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével a 
nők emancipációjának kérdése is egyre inkább előtérbe került: 
1866. szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé (hivata-

losan: Nemzetközi Munkásszövetség) első kongresszusán ha-
tározatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez 
a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget 
vetni, mely szerint a nők helye kizárólag otthon van. Az 1899. 
július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésén 
Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az 
anyák és gyerekek védelmét, valamint a nők széles körű rész-
vételét az országos és nemzetközi eseményekben.

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatla-
kozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat 
osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte rendez-
vényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése 
kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rende-
zett nőnapot 1948-tól – szovjet mintára – március 8-án tartották 
meg. A rendszerváltás után a nőnap hazánkban is elvesztette 
eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándéko-
zás dominál.

(Forrás: Wikipedia)

60+

60+ nőnap újbudán

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
Email: 60plusz@ujbuda.hu

ProGraMajÁNLó
ajánló az újbuda 60+ közel 200 
havi programjából
60+ REjTVÉNYFEjTŐKLub  

Az Újbuda 60+ rejtvényfejtőklub foglalkozásainak  
időpontja:

március 10-én, hétfőn 15.30 órakor
április 14-én, hétfőn 15.30 órakor

A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és 
logikai rejtvények megoldásához kapnak hasznos szakmai 
útmutatásokat a résztvevők. Lehetőség nyílik közös és 
egyéni gyakorlásra a feladványok megfejtéséhez, ezenfelül 
rejtvények elkészítésében is segítséget nyújtanak az érdek-
lődőknek.

Helye: polgármesteri Hivatal különhelyiségében  
(Zsombolyai u. 5. alagsor 1.)

Városismereti séta – 60+ gyalogtúrák

Március 4., kedd 10.00 óra
Néprajzi Múzeum, ahol az alábbi 90 perces vezetésen ve-
szünk részt:
Néprajz fehéren-feketén
Mit keresett és mit talált 100 évvel ezelőtt a néprajzos és a 
népzenekutató a lankás folyóvölgyek korábban ismeretlen 
falvaiban?
Mi az, ami ma ebből számunkra érdekes és tanulságos?
Interaktív tárlatvezetés az Erdélyen innen Alföldön túl.
A Fekete-Körös völgye a századfordulón című kiállításban 
Joó Emese vezetésével.
Költség: 800/fő egységesen mindenkinek!
Találkozás/indulás: 9.15-kor a Szenior Központból,  
Bölcső u. 3.

A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet (30/862-8152,  
e.domoszlai@freemail.hu)
 
GYaLoGLÓKLub újbuda 
ÖNKoRMÁNYZaTÁNaK TÁMoGaTÁSÁVaL

Az Újbuda 60+ program keretében, szakképzett oktató 
vezetésével gyaloglóklub indul 3 kurzusban, csoportonként 
maximum 18 fővel.
• nagyon minimális terheléssel is elkezdhető, és folyamato-
san emelhető az intenzitás a kondíciónak megfelelően
• a botok használata biztonságot nyújt a bizonytalanabb 
mozgásúaknak, vérnyomásproblémákkal küzdőknek és 
szédülőseknek is
• a társaságban végzett mozgás rendszerességre és kitartás-
ra sarkall
• a koordináció folyamatos gyakorlása nagyon jó hatással 
van az agyra
• a botok használatával a test izmainak 90%-a mozog, ezzel 
komoly eredményt lehet elérni a vérnyomásproblémák, 
cukorbetegség terén is, nagyban csökkenthető a szedett 
gyógyszerek mennyisége, néha akár el is hagyhatók
• a botok használata nagyban tehermentesíti az ízületeket, 
elsősorban a térd- és csípőízület terhelését
• a diagonálmozgás alkalmas akár csípőprotézissel rendel-
kezők számára is
• mivel a felsőtest is aktívan mozog a botos gyaloglásnál 
(nordic walkingnál), ez a sport nagyban segít a beszűkült 
ízületek újra aktiválását, erősítését

Jelentkezési feltételek:  
• újbudai lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása (heti 1 alkalom-
mal)
 
Jelentkezni lehet: 2014. március 10. március 14. között 
10.00–13.00 óráig
Személyesen az Újbudai Szenior Központban (Bölcső u. 3.)
További információkat: 372-4636 telefonszámon kaphatnak
 
A gyaloglóklub csoportfoglalkozások időpontjai:
1. számú csoport: 2014. március 19-étől,  
szerdánként 13.00 órakor
2. számú csoport: 2014. március 19-étől,  
szerdánként 14.00 órakor
3. számú csoport: 2014. március 21-étől,  
péntekenként 10.00 órakor

A gyaloglóklub díja/ fő: 6000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1200 Ft/10 alkalom*
Csoportvezető: Virág Anikó
 
60+ TERMÉSZETjÁRÁS

márCIUS 1., SZOmBAt
Gödöllői dombvidék: Isaszeg  
(kálvária, honvéd sírok, múzeum)
Találkozás: 9.20, Keleti p.u. (ind. 9.35 Hatvan felé)
Túravezető: Hattyár Zsuzsa (CAOLA) (30)352-2694
 
MÁRCIUS 5., SZERDA
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, óra alatt
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi Szilvia 
(TvTE) (70)207-5374
 
márCIUS 8., SZOmBAt
1. Budai-hegység: normafa–Csillebérc–Budaörs  
(10 km, 100 m)
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, óra alatt
Előzetes jelentkezést kér! Túravezető: Somóczi Szilvia 
(TvTE) (70)207-5374
2. Budai-hegység: Nőnapi „hóvirág” túra
Találkozó: 9 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Méri Sándorné (CAOLA) (30)549-8457

60+ beszélgetések

Február 28. péntek 17.00 
„Cintányéros cudar világ” Zenés pódiumbeszélgetés  
Domonkos Zsuzsa primadonnával – operáról, operettről.
Gazdagréti Közösségi Ház. Telefon: 246-5253.  
Belépés: ingyenes
 
Február 28. péntek 19.00
Újbudai Fészek Klub vendége:  
Bélavári Panni balettmesternő
Őrmezei Közösségi Ház  Őrmezei Közösségi Ház.  
Telefon: 309-0007.  
Belépődíj: 600,- Ft, Nyugdíjas, diák: 300,- Ft
Szeretettel várunk mindenkit!

aLbERTFaLVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
a program kezdete: 10.00 óra. Ünnepi műsor: 
Bethlen consort nőnapi koncertje, (vezető karnagy: 
stimecz andrás), valamint engelbrecht László nő-
napi köszöntő verse. Cím: Gyékényes u. 45–47. To-
vábbi információ: Balogh zsuzsa (06-1) 204-6788

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
a program kezdete: 10.45 óra. Ünnepi műsor: ke-
lenvölgyi Polgárok köre Női kórusának koncertje, 
Újbudai Botladozók Táncház. Cím: kardhegy u. 2.
További információ: Ponczók István (06-1) 424-
5363

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
a program kezdete: 11.30 óra. Ünnepi műsor: 
aNNo… nőknek nőkről! – a Tarka színpad vidám 
összeállítása. Cím: Cirmos utca 8. További infor-
máció: keserű andrás (06-1) 309-0007 vagy (06-1) 
310-0644

GaZdaGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
a program kezdete: 12.15 óra. Ünnepi műsor: 
Bertók György szenior „ki Mit Tud” díjazott ope-
rett-összeállítása, valamint a nőnap alkalmából 
készült film vetítése – énekek, versek neves művé-
szek előadásában. Cím: Törökugrató u. 9. További 
információ: herczog Marianna (06-1) 246-5253

újbudaI SZENIoR 
PRoGRaMKÖZPoNT
a program kezdete: 14.00 óra. Ünnepi műsor: slá-
gerek anno – Bakacsi Béla előadása. Cím: Bölcső 
utca 3. További információ: (06-1) 372-4636

Újbuda Önkormányzata a 60+ Programon 
keresztül idén is megünnepli a XI. kerületi 
hölgyeket a nemzetközi nőnap alkalmából. 
Március 7-én, pénteken Hoffmann Tamás 
polgármester, Molnár László alpolgármester 
és Simicskó István államtitkár, országgyűlé-
si képviselő köszönti a kerületben élő, 60 év 
feletti hölgyeket öt különböző helyszínen és 
időpontban. A Gazdagréti Közösségi Ház, a 
Kelenvölgyi Közösségi Ház, az Albertfal-
vi Közösségi Ház, az Őrmezei Közössé-
gi Ház, valamint az Újbudai Szenior 
Programközpont várja az érintetteket 
virággal, néhány jó falattal és változatos 
műsorral.

A szervezők azt javasolják az érdeklő-
dőknek, hogy mindenki a saját lakóhe-
lyéhez legközelebbi programon vegyen 
részt. További kérdés esetén az adott 
helyszín szervezőjét keressék szemé-
lyesen vagy telefonon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Közös európai szemétszedő 
akció indul májusban

Vásárlási maraton március 7-9.péntektől vasárnapigVilágmárkák 

 akár
KEDVEZMÉNNYEL*90%

Mindent bele! 
Most minden helyre szükséged lesz, mert 2014. március 
7-től 9-ig, péntektől vasárnapig akár 90% kedvezménnyel* 
vásárolhatsz a Premier Outletben. 
Válogass kedvedre, mert pénteken és szombaton 
meghosszabbított nyitva tartással este 10 óráig 
közel 90 üzlet több száz vezető divatmárkája vár Rád!

*Az akció a készlet erejéig tart. 
A kedvezmények boltonként változnak.

POC 2014 Spring ShoppingMaraton PrintAd Újbuda 137,5x210.indd   1 2014.02.17.   14:47:46

Minden eddiginél nagyobb méretűre bővül és három-
napos lesz idén a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció, jelentette be Illés Zoltán,  
a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős 
államtitkára és Vámosi Oszkár, az Országos Hulladék-
gazdálkodási Ügynökség (OHÜ) ügyvezetője. A program 
idén egy európai kezdeményezéshez is kapcsolódik. Jó 
hír a 2016-tól érettségizőknek, hogy a részvétel beszá-
mítható a közösségi szolgálat teljesítésébe.

A négy éve civil kezdeményezésként induló akció évről évre 
egyre nagyobb tömegeket vonz, az elmúlt esztendőkben is több 
száz ezren vettek részt a szemétszedő akcióban, akiket még a 
rossz időjárás sem tudott elriasztani. Az idei részvételt pedig to-
vábbnövelheti, hogy nemzetközi porondra lép az ország legna-

gyobb önkéntes mozgalma: a háromnapos eseménnyel Magyar-
ország az Európai Bizottság Let’s Clean Up Europe! elnevezésű 
projektjéhez csatlakozik. Az együttműködés keretében május 
10-én 28 európai országban tartanak egyszerre szemétgyűjtési 
akciót. – A TeSzedd! idén minden korábbinál hosszabb ideig 

tart, vagyis május 9-10-11-ére is lehet szemétgyűjtést szervezni 
az ország bármely pontjára – mondta Illés Zoltán környezetvé-
delemért felelős államtitkár a Moha Kávézóban tartott sajtótá-
jékoztatón, ahol a résztvevők szimbolikusan az élő növényfal-
ról szedték össze az újrahasznosdítható műanyag szemetet.

A TeSzedd! akcióba az OHÜ minél szélesebb körben vonná be 
a lakosságot: az elsődleges célcsoportot az ifjúsági szervezetek, 
tanintézmények és iskolák, valamint vállalatok, cégek, önkor-
mányzatok, civil szervezetek és gyerekes családok alkotják. Az 
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség március 5-étől vár-
ja azok jelentkezését, akik helyi koordinátorokként találkozási 
pontot szerveznének, és ezzel együtt minimum 10 fős csoportot 
regisztrálnának az akcióra. Regisztrálni és a találkozási pontok-
hoz csatlakozni április elejétől lehet, a jelentkezés mindkét eset-
ben az interneten keresztül történik. A regisztráció május 2-án 

zárul, tudatta Vámosi Oszkár. A szemétgyűjtés-
hez szükséges eszközöket – gumikesztyűket, 
zsákokat stb. – az ügynökség biztosítja és jut-
tatja el a helyi koordinátorokhoz. Ugyancsak a 
szervezet gondoskodik az összegyűjtött szemét 
elszállításáról. Tavaly több mint 75 ezer fő re-
gisztrált előzetesen, végül – a kifejezetten rossz 
idő ellenére is – összesen 1075 helyszínen több 
mint 100 ezer önkéntes vett részt az akcióban.

– Az a jó szemét, ami nem is keletkezik, így 
nem kell energiát és pénzt fordítani az eltün-
tetésére – jelentette ki Illés Zoltán, aki azt is 
megjegyezte, a civilek mellett a kormány sem 
rest tenni a hulladékügyért: gazdasági ösztönző 
programot indít a cégek és a lakosság számára, 
valamint folyamatosan növeli az újrahasznosí-
tás mértékét. Ennek kapcsán megemlítette, az 
üvegek betétdíját olyan magasra emelnék a jö-
vőben, hogy azt ne érje meg kidobni. Az állam-
titkár hangsúlyozta, a lakossági szemét kincs, 
amely 40–60 százalékban újrahasznosítható, 
ezért a kormány jelentősen bővíteni kívánja az 
újrahasznosítás kapacitásait. – A korábbi évek-
ben 120 milliárd forintot pazaroltunk el évente, 
ennyi hasznos hulladék ment veszendőbe. Ezért 

született meg az OHÜ, a termékdíj és a hulladéktörvény is – fi-
gyelmeztetett Illés Zoltán, majd arra is rámutatott, ma még a sze-
mét 70 százaléka kerül hasznosítás nélkül a lerakókba, 2020-ra 
azonban előirányzott cél, hogy az összes lakossági hulladéknak 
csak a 10 százaléka jusson szeméttelepekre.

Indul a köztéri 
permetezés

Fagyra valószínűleg idén már nem kell számí-
tanunk, ezért a FŐKERT Nonprofit Zrt. hama-
rosan megkezdi a fővárosi parkok és fasorok 
fáinak tél végi lemosó permetezését. A társaság 
minden évben a fagymentes időszak kezdetén, 
az éjszakai órákban végzi a permetezést, hogy 
a gyalogos- és közúti forgalmat ne zavarja. A 
park fenntartó vállalat szerint az autókra hulló 
szer miatt sem kell aggódni. 

A FŐKERT várhatóan három hét alatt vég-
zi el a kezelésükben lévő több mint tízezer fa 
növényvédelmét, melyek között a kőris, a ja-
pánakác, a juhar, az ostorfa, valamint a hárs a 
leggyakrabban előforduló faj. A lemosó perme-
tezésre azért van szükség, hogy a fás részeken, 
kéregrepedésekben áttelelő kártevők, az atkák 
és tetvek számát csökkentsék.

A permetezőszer úgy hat, hogy paraffin olaj-
tartalmánál fogva megfullasztja a kártevőket. 
Érdemes tudni, hogy a minél jobb hatás érde-
kében magas dózisban, nagy légmennyiséggel 
juttatják a szert a fákra, így a permet a kártevők 
áttelelő alakjait vastagon befedi, körbevonja. 
Természetesen a FŐKERT munkatársai mind-
eközben figyelemmel kísérik a fák fejlődését, és 
korai kilombosodás esetén a dózist csökkentik. 
A tél végi lemosó permetezés azonban csak az 
áttelelő kártevők ellen hatásos. A tél végi per-
metezéssel egy időben a lakossági panaszok 
száma is növekszik, ezért a parkfenntartó arról 
tájékoztatott, az alkalmazott szer közterületi 
felhasználásra engedélyezett, környezetbarát 
készítmény, ugyanakkor arra hívja fel a figyel-
met, hogy a leggondosabb munkavégzés köz-
ben is előfordul, hogy a szer a parkoló autókra 
hullik. A permetezőszer a járműben semmilyen 
kárt nem tesz, és az első autómosáskor – plusz-
költséget nem okozva – eltávolítható, könnyű-
szerrel lemosható. (T. D.) (T. D.)

A kommunális hulladék kincs, 40-60 százalék-
ban újrahasznosítható
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MŰTEREM
1. 15.00 Mária Terézia és Albertfalva 

című kiállítás megnyitója. KULTI – 
ALBERTFALVI HELY- ÉS ISKOLATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, 
1116 Budapest, Pentele utca 8. Telefon: 208-6635

 19.00 Józsa Frank festménykiállításának megnyi-
tója. KELET KÁVÉZÓ ÉS GALÉRIA, 1114 Budapest, Bartók 
Béla út 29. Telefon: 06-20-230-0094

12. 18.00 SÉTA A TERMÉSZETBEN – Takáts Éva fes-
tőművész kiállítás-megnyitója. KULTI –  ALBERTFALVI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. 
Telefon: 204-6788

 

PÓDIUM
28. 17.00 VENDÉGSÉGBEN „Cintányéros 

cudar világ”. Vendégünk: Domonkos Zsuzsa, 
az Operettszínház primadonnája. Zenés kalandozások 
az opera és az operett világába. KULTI – GAZDAGRÉTI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ ,1118 Budapest, Törökugrató utca 9. 
Telefon: 246-5253

 17.00 Egy falat Kelenvölgy – A Kultúrházak 
éjjel-nappal rendezvényhez csatlakozva. KULTI – 
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Budapest, Kardhegy 
utca 2. Telefon: 424-5363

 19.00 Újbudai Fészek Klub Vendég: Bélavári Panni 
balettmesternő. KULTI – ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 
Budapest, Cirmos utca 8. Telefon: 310-0644

6. 9.00–12.00 KÉZMŰVES KEZEK – Decopage-készítés. 
KULTI – ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

 19.00 Pesti nők a Hadikban, a Hadik Irodalmi Szalon 
nőnapi estje. HADIK KÁVÉHÁZ,1111 Budapest, Bartók 
Béla út 36. Telefon: 279-0290

10. 18.00 Zalán Tibor: „Papírváros – egy lassudad regény, 
három, letarolva” című könyv bemutatója. HADIK KÁVÉHÁZ

SZÍNHÁZ
1. 19.00 Helen Edmundson: Irtás – 

Bemutató. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ, 1111 Budapest, 

Műegyetem rkp. 3. K épület II. emelet Telefon: 
06/20/384-6049

7. 19.00 Marina Vlady: A megszakított repülés, 
avagy szerelmem, Viszockij,  
monodráma Bálint Márta előadásában.  
KULTI SZALON 1111 Budapest,  
Szent Gellért tér 1–3. (bejárat a Budafoki útról).  
Telefon: 279-3600

 19.00 Artur Palyga: A zsidó – Bemutató.  
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ 

8. 19.00 Artur Palyga: A zsidó. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ 
9. 19.00 Griskovec: Hogyan ettem kutyát?  

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ 
 19.00 Molnár Ferenc: Az ördög – a Mindenütt 

Nő rendezvénysorozat keretein belül. KARINTHY 
SZÍNHÁZ ,1115 Budapest, Bartók Béla út 130.  
Telefon: 203-8994

12. 17.00 Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem! KARINTHY 
SZÍNHÁZ 

TÁNC
1. 20.00 MU Terminál B est, 2014. MU 

SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 
209-4014

4. 17.00 Muzsikás gyerektáncház. TEMI FŐVÁROSI 
MŰVELŐDÉSI HÁZA, 1119 Budapest, Fehérvári út 47. 
Telefon: 203-38-68

12. 20.00 Tünet Együttes: Apropó. MU SZÍNHÁZ
 

ZENE
28. 19.00 Karinthy N. Jazz Klub: Nagy János 

Erkel Ferenc-díjas zeneszerző és Frankie Lato hege-
dűművész estje. Vendég: Lukács Péter „Peta” – gitár. 
KULTI – KARINTHY SZALON

1. 19.30 Kerekes Band, Budapest Nufolk Revolution. A38 
HAJÓ Petőfi híd (budai hídfő). Telefon:  464-3940

7. 18.00 TAVASZKÖSZÖNTŐ – az AKH Opera- és Dalstú-
diójának nőnapi ünnepi műsora. KULTI –  ALBERTFALVI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ 

Belépő: 800 Ft.
Nyugdíjas és diák belépő: 400 Ft.

Könyv készült a 100 éves  
Szent Imre Gimnáziumról

Kortörténeti dokumentumokkal és szubjektív 
visszatekintésekkel szedik csokorba a Szent Imre 
Gimnázium 100 éves történetét. A Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium centenáriumára kiadott 
kötet bemutatójára a középiskola nagyszabású 
ünnepséggel készült.

A nyolc fejezetből álló, Turócziné Pesty Ágnes szerkeszté-
sében megjelent könyv a gimnázium 1912-es alapítása óta 
eltelt 100 év történelmi és iskolai eseményeinek állít emlé-
ket. – Ehhez többek között az I. világháború borzalmairól 
és a ciszterci atyák üldöztetéséről szóló írások, valamint 
az öregdiákok visszaemlékezései nyújtottak segítséget – 
mondta Párdányi Miklós, az iskola egykori igazgatója. Arra 

is emlékeztetett, hogy az 1900-as évek 
elején megalakult iskola egykor falusias 
környezetben állt, az épület pedig a város 
szélét jelentette. 

A gimnázium alapításától az 1948-as 
államosításig tartó időszakot mutatja be 
az első fejezet, majd később a ciszterci 
diákélet mindennapjai, a közkedvelt ta-
nárok és az érettségizett osztályok tanu-
lóiról is olvashatunk. A további fejezetek 
a ciszterciek üldöztetését, egy-egy család kitelepítésének történetét idézik fel, 
de az 1956-os forradalom és szabadságharc ciszterci diákmártírjáról is találnak 
írást az érdeklődők. A következő rész a József Attila Gimnáziumról, a ‘70-es 
évek klubéletéről, a diákszínjátszásról szól, majd a Szent Imre Gimnázium újjá-
születését, a 75 éves jubileumot, valamint az átmenet nehézségeit írja le, a könyv 
vége felé pedig a gimnázium közelmúltját ismerteti a szerző.

A szerzetesek méltán híres társadalomépítő iskolája 1912-ben egyetlen osztály-
lyal kezdte meg működését a Váli utcai iskola épületében, majd 1920-ban érett-
ségizett le az első nyolc évfolyamos fiúosztály. A Villányi úti épület csak 1929-re 
épült fel, a kormány és Klebelsberg Kuno kultuszminiszter hathatós támogatásá-
val. A volt igazgató szerint a gimnázium presztízsét ma is az oktatók iránt támasz-
tott magas elvárások adják. Az intézményben kizárólag az taníthatott, aki szer-

zetesként, papként és civil tanárként is megfelelt 
a követelményeknek. Ennek is köszönhető, hogy 
a Szent Imrében egyetemes műveltségű tanárok 
dolgoztak. Ilyen volt Endrédy Vendel zirci apát, 
akit országos hírű matek-fizika tanárként ismer-
tek, az egyik igazgató, Brisits Frigyes akadémiai 
szintű irodalmár, Kosztolányi kutató vagy Ra-
jeczky Benjamin nagyhírű zenetudós.

A gimnázium dísztermében rendezett könyv-
bemutatón az iskola kórusa is fellépett, majd az 
intézmény igazgatója, Barlay Bence és a zirci 
apát mondott köszöntőbeszédet. Később a gim-
náziumhoz több szállal is kötődő vendégek társa-
ságában beszélgetést folytattak annak múltjáról.

(Az eseményről részletes képriportot  
az ujbuda.hu weblapon találnak olvasóink)
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Új dalokkal érkezik  
a PASO

A Barba Negra falait a Pannonia Allstars 
Ska Orchestra rengeti meg február 28-án. 
A zenekar, mely a hagyományos skazenét 
magyar motívumokkal fűszerezi, idei első 
budapesti koncertjére készül. A 11 tagú 
banda frontemberével KRSA-val egy vi-
déki koncertre menet készítettünk villám-
interjút.
• Jártatok már korábban a Barba Negrá-

ban?
 A klub megnyitása után nem sokkal kon-
certeztünk már ott, akkor nagyon jól érez-
tük magunkat. Azóta jól bejáratott, köz-
kedvelt hellyé nőtte ki magát, ezért bízunk 
benne, hogy a mostani buli is jól sikerül 
majd.
• Úgy értesültünk, hogy meglepetést is 

tartogattok a közönségnek…
A legnagyobb közönségkedvencek és a 
Lovemonster albumunk slágerei mellett 
elővesszük néhány régebbi, ritkábban ját-
szott dalunkat is. A közönség ősbemuta-
tókra is készülhet, ugyanis két vadonatúj 
dalt ott adunk elő először. Ezek közül az 
egyikben az est vendége, Szűcs Krisztián, 
a Heaven Street Seven frontembere fog 
közreműködni.
• Van a zenekarnak vagy valamelyik tag-

jának XI. kerületi kötődése?
A basszusgitárosunk és a szaxofonosunk 
is Újbudán lakik, előbbi itt kötött házas-
ságot. Engem is kellemes emlékek fűznek 
ide, gyerekkoromban nagymamámmal so-
kat sétáltunk a Feneketlen-tó partján.

(D. V.)

Te csak pipálj, Ladányi!
A Ladányi família boldogan él valahol a nagy magyar Alföldön. A családfőnek legfeljebb az okoz fejtörést, mi legyen ebédre, 
és hogy merre lehet a pipája. A birtokon állandóan egymást váltják a vendégek, a napok ebédtől vacsoráig, vacsorától ebédig 
tartanak, de egyszer csak minden megváltozik: elveszítik vagyonuk jelentős részét. A Te csak pipálj, Ladányi! című regényt 
először a Nemzeti Színház egykoron elismert rendezője, Csathó Kálmán írta át színpadra, amellyel hatalmas sikert aratott. 
Most a Karinthy Színházban varázsolódott újjá a mű.

„Pénzzel nem akarok birtokot venni, ahhoz mindenki ért.(…) 
Az árverésen fillérekért megveszem az egészet, a felét dupla 
áron felparcelláztatom, a másik fele pedig megmarad nekem 
ingyen. Én vagyok a takarék ügyésze, észre sem veszik, és 
bentről lezongorázom az egészet” – az okfejtés Darázs Berci 
szájából hangzik el, aki szegény naiv Ladányi bácsi földjét ké-

szül megkaparintani. A jelenet a ma embere számára 
is ismerős lehet, de az egész történet, légyen az múlt 
század eleji, aktuális kérdésekről mesél. A Deres 
Péter által színpadra írt, Kőváry Katalin rendezésé-
ben megvalósuló legendás vígjáték annak idején egy 
nemzedék közkedvelt darabja volt, melyben olyan 
színészek domborítottak, mint Rózsahegyi Kálmán 
és Pécsi Sándor. 

A rendkívül szórakoztató színmű egy olyan csa-
ládról szól, amely bizonyos normák szerint él, de 
egyszer csak megváltozik körülöttük a világ, az új 
szabályokhoz azonban már nem tudnak alkalmaz-
kodni. A darab címszerepében Mikó Istvánt láthat-
ja a közönség, aki 30 év után először játszik újra a 
Karinthy Színházban. Ladányi Miksát alakítva tőle 

nem idegen módon ismét eredeti és humoros karaktert ábrázol. 
Ladányi egy igazi dzsentri, aki szépen vezeti gazdaságát, de 
egy őskövület, aki már képtelen megváltozni. A 21. századi 
ember számára is ismerős helyzetbe kerül: kénytelen kölcsönt 
felvenni, hogy fenntartsa a megszokott életszínvonalat, kezes-
séget is vállal, majd eladósodik. Azt sem veszi észre, hogyan 

verik át folyamatosan állítóla-
gos barátai. 

Mikó István és Zsurzs Kati 
évtizedek óta alkotnak jól 
működő párost a színpadon, 
kettősük most is emlékezetes 
pillanatokat okoz a nézők-
nek. De olyan ismerős szí-
nészekkel is találkozhatunk, 
mint Martin Márta, Voight 
Ági, Széles Tamás vagy Klem 
Viktor. – Egy szívmelengető 
darab, melyben század eleji 
lassú tempóban csörgedezik 
az élet – mondja az új műről 
Karinthy Márton színházigaz-
gató, aki szerint a darab nem 
nélkülözi a Csehovi-elemeket 
sem, hiszen nem történik ben-
ne semmi, a felszín esemény-
telensége alatt mégis rengeteg 
változást, lelki folyamatot ta-
pasztalhatunk meg.

(T. D.) 
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A farsangi mulatság 
és jókedv eredetileg  
a tél búcsúztatásá-
nak, illetve a tavasz 
köszöntésének ünne-
pe volt

Elindult a karneváli szezon
A farsang minden esztendőben  
a vidámság, a mulatozás, a felvonulások 
és a jelmezbálok ideje, a hagyományok 
szerint ezzel az ünneppel igyekszünk 
elűzni a hosszú telet, illetve felkészülni 
a kikeletre. A karneválok időszakában 
annak néztünk utána, honnan ered  
az ünnep.

A farsang hossza évről évre változik, mivel 
zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Víz-
kereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 
napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószer-
dáig tart. Magyarországon a farsangi szokások 
a középkorban honosodtak meg, és számos ide-
gen nép hatása érvényesült bennük. A városi 
polgárság elsősorban a német hagyományokat 
vette át (erre utal az elnevezés is az olasz „car-
neval” helyett), míg az arisztokrácia körében az 
itáliai és francia szokások terjedtek inkább el. 

A farsangi mulatság és jókedv eredetileg a 
tél búcsúztatásának, illetve a tavasz köszönté-
sének ünnepe volt. A rémisztő maszkok, a han-
goskodás, a zajkeltés mind az ártó szellemek, 
a halál, a rossz, a hideg elűzésére szolgált. A 
jó, azaz a tavasz diadalát pedig meg kellett 
ünnepelni. Eredetileg a nagy 
evések-ivások, a tréfacsinálás 
és az udvarlás időszakaként 
tartották számon a farsangot, 
mellyel a természetet kívánták 
hasonló bőségre ösztönözni. A 
farsang hazája Olaszország, a 
karnevál szó is az olasz „car-
ne”, azaz hús ünnepére utal. 
Eredete pedig a római Satur-
nália ünnepére vezethető vissza, amit az egy-
ház sokáig üldözött, de mivel nem tudott úrrá 
lenni rajta, kénytelen volt a régi pogány ünnepet 
keresztény színezettel felruházni. Még manap-
ság is a leghíresebb népünnepek közé tartozik 
az olasz, különösen a velencei karnevál. Ez az 
alkalom régen nemcsak álarcos felvonulások-
kal járt, ahol virágokat és konfettiket dobáltak a 

Egymást érik a következő napokban az estélyek és a fogadások

Táncterem:
10.00–11.00 Art jazz Nagy Zomilla
11.00–12.00 Capoeira Prof. Tocha
12.00–12.30 Zumba gyerek Oravecz Ivett
12.30–13.30 Hip-hop Paizs Kitti
13.30–14.00 Társastánc Paizs Kitti
14.00–15.00 Modern tánc Geoldes Tünde
15.00–16.00 Akrobatikus rock and roll 
Lengyel Veronika
16.00–17.00 Zumba Oravecz Ivett

Spinningterem:
10.00–11.00 Spinracing Pétercsák József
11.00–12.00 Spinning Hellner Szelina
12.00–13.00 Spinning Hellner Szelina
13.00–14.00 Spinning Pálmafy Mariann
14.00–15.00 Video Cycling Kilin Tamás

Aerobik terem:
9.00 –10.00 Zsírégető Vörös Tímea
10.00–10.30 Salsa aerobik Várhegyi Kata
10.30–11.00 Jóga Huck Anett
11.30–12.00 Hot iron Kovács Eszter
12.00–13.00 Jumping fitness  
Tóbiás Annamária
13.00–13.30 Marcipán fitness  
Frank Szabina
13.30–14.30 Spartan fitt Taljebbini Dia  
– Hegyi Csaba
14.30–15.30 Kangoo Csukovits Anna
15.30–16.00 Alakformáló Wendler Anna
16.00–17.00 Body art Orosz Krisztina

Harcművészeti terem:
11.00–12.00 Judo gyerek Török Bence
12.00–13.00 Fitness önvédelem  
Zseli Dávid – Jakab Zoltán
13.00–14.00 Aikido Kövesi Márton
14.00–15.00 Krav Maga Sira Gyula
15.00–16.00 Karate Vass Zoltán – Hetényi 
Kata – Kitzberger Ádám
16.00–17.00 Aikido Vass Zoltán – 
Szemerédi Csaba – Eichert Károly

BME farsangi fallabda verseny

Kategóriák:
1. szebbek  
(még nem versenyeztek,  
vegyes kategória) kezdés: 10.00

2. jobbak  
(gyakorlottabbak, vegyes kategória)
kezdés: 14.00
2 nyert 15-ös szettek  
(minden pont számít)

A verseny, a játékosok függvényében, 
csoportmérkőzéses rendszerben zajlik. 
Mindenki játszik legalább 4–6 mérkőzést 
a helyosztókkal együtt.

Díjazás: I–III. helyezett érmet,  
Head ajándékokat kap!
A verseny idején hozzátartozóid 
és szurkolóid is kipróbálhatják, 
elsajátíthatják a fallabdázás alapelemeit 
egy külön fenntartott fallabdapályán.
Minden órában szerva sebességmérés!
Jelentkezés: racketlon@freemail.hu, 
varhegyi.katalin@gmail.com

BME Farsangi kavalkád kupa!
utánpótlásfocitorna

10.00–13.00 U7-es korosztály
14.00–17.00 U9-es korosztály
Korosztály: U7,U9
Pályaméret: 26 m X 15 m
Kapu: 1.4 m X 1 m
Játékidő: 1X11 perc/mérkőzés, 2 pályán 
folyamatosan
Nevezés: min. 6 max. 10 játékos
Csapatlétszám: 4-4 fő
Menetrend: körmérkörzés  
– 7 meccs/csapat
Különdíj: legszebb gólszerző,  
slegjobb kapus
jelentkezés: varhegyi.katalin@gmail.com
Dress code: farsangi jelmez

Falmászó verseny: 11.00, 12.00, 13.00

BME labdarúgó torna 17.00–24.00

Farsangi disco 20.00

Programok:

Polgári bállal nyitott Budafok
járókelőkre, hanem állatviadalairól, valamint a 
római lóversenyeiről is híres volt. A farsanghoz 
fűződő szokások számtalan nép rítusainak em-
lékét őrzik. Ezen időszakban rendezik meg pél-
dául a busójárást, sok helyen a pártában maradt 
lányokkal tuskót húzatnak, a fiatalok kakast 
ütnek, de alapvetően a mezőgazdasági munkák 
megkezdése előtt főként a fonók, bálok, tánc-
mulatságok periódusaként tartották számon.

Farsang magyar módra 
A farsang hazánkban a párválasztás legfontosabb 
időszaka volt, és egyben „esküvői szezon” is, mi-
vel a húsvéti böjt idején már tilos volt lakodalmat 
tartani. A falvakban a lányok rokonaik közvetí-
tésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, 
akik a maszkabál végén nyilvános színvallás-
ként a kalapjukra tűzték a csokrot. A báli szezon 
végére megköttetett az eljegyzés is, aki pedig 
pártában maradt, azt ilyenkor különösen durva, 
vénlánycsúfolókkal gúnyolták. A jelmezbál ide-
jére időzített lakodalmak hátterében az áll, hogy 
különös kapcsolatot képzeltek az egybekelő ifjú 
pár és az ébredő természet között. 

A szokások és hiedelmek zöme azonban úgy 
tartja, hogy farsangvasárnap, farsanghétfő és 

húshagyókedd alkotja az iga-
zi farsangot. A záró három 
napot a „farsang farkának” 
is nevezik. Ezek a felszaba-
dult mókázás, vagy ahogyan 
mondják: a fordított világ 
napjai, amikor más embe-
rek lehetünk, mint a hétköz-
napokban. Ezt mutatják a 
zártkörű kocsmai asszony-

mulatságok, a farsangi paródiák – például 
temetésparódiák – és az álesküvők. A masz-
kabál utolsó napját jelölő „húshagyókedd” el-
nevezés is a hús elhagyását, a negyvennapos 
böjt kezdetét jelzi. Húshagyókedden pontban 
éjfélkor megkondultak a harangok, melyek 
egyben a farsang végét is jelezték. Másnap, a 
hamvazó- vagy böjtfogadószerdán már a hosz-

szú böjt első napját kezdték meg. A hamva-
zószerdát követő napon az egynapos böjtöt 
felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot 
elfogyaszthassák. Ezt nevezték a torkos- vagy 
tobzódócsütörtöknek.

Báli szezon Újbudán
A farsangi időszak alatt országszerte és a ke-
rületben is számtalan bál közül válogathatott 
az érdeklődő közönség. Iskolák, alapítványok, 
szállodák, éttermek, szórako-
zóhelyek, de még munkahe-
lyek is rendeznek főként jel-
mezes bálokat. A kerületben 
az iskolai báloknak van a leg-
nagyobb tradíciója, többnyire 
a gimnáziumok rendezik a 
nagyobb és sokak szerint leg-
szebb farsangi bálokat. Régi 
hagyománynak számít a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázi-
um alapítványi jótékonysági 
bálja, melyet minden évben a 
szülői munkaközösség és az 
iskola alapítványa szervez. A 
bálon a belépő- és tombolaje-
gyek árából származó bevételt 
az intézmény mindig egy előre 
meghirdetett jótékonysági cél-
ra költi. Egy ilyen szülői bál-
ból általában közel egymillió 
forint bevétel származik, ami 
az igazgató szerint kiemelke-
dő példája a szülői áldozatvál-
lalásnak. 

Szintén gimnáziumi rendezvény a Szent 
Margit Bál, amely ízletes fogásokkal és igen 
változatos zenei programmal várja a szülőket és 
diákokat egyaránt. Az elmaradhatatlan angol és 
bécsi keringő mellett általában teret kap a nép-
tánc, valamint a latin-amerikai táncok is. Az in-
tézmény szintén az iskola fejlesztésére fordítja 
a bevételt. Általában nem kerületi helyszínen, 
de újbudaiak részvételével zajlik a Budai Egy-

házközségek Farsangi Bálja a MOM Kulturális 
Központban. Az esemény célja, hogy a hívek ne 
csak a plébánia keretein belül vagy gyülekeze-
ti programokon találkozhassanak, hanem egy 
olyan összejövetelen is, amely a felhőtlen szóra-
kozás által teremt kapcsolatot a résztvevők kö-
zött. A budai plébániák bálja mára színvonalas 
eseménnyé nőtte ki magát.

Ugyancsak a Szent Imre Gimnázium ad he-
lyet az Országos Cserkészbálnak. A 25. számú 

Szent Imre-cserkészcsapat 1994 óta rendezi 
meg nagyszabású télbúcsúztató eseményét, amit 
szinte teljes mértékben tagjai önkéntes munká-
jából valósít meg. A kezdetekkor mindössze 100 
körüli létszámmal zajló rendezvény mára közel 
1000 fősre nőtte ki magát, amelyre az ország va-
lamennyi pontjáról, illetve szerte a Kárpát-me-
dencéből látogatnak el cserkészek és a velük 
szimpatizálók. A tartalmas szórakozás velejét 

Szülők-nevelők estélye a Bethlenben
Immár 12. alkalommal rendezték meg a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnáziumban a szülők-nevelők 
bálját február 14-én. A korábbi évekhez hűen idén is sokan beöltöztek. A jelmezbál témája a ‘70-es, ‘80-as évek 
diszkókorszaka volt.

a klasszikus és latin táncok adják, de minden 
évben egy új, izgalmas téma színesíti az estét. 
Idén Harry Potter szelleme uralta a rendezvényt, 
amelyen minden program a regény és a film vi-
lágát idézte meg. A varázslók bálján a nyitótánc 
is J. K. Rowling bestsellerét idézte, hiszen a 
részt vevő párokat a „Teszlek süveg” segítsé-
gével választották ki. A szórakozó sokadalom 
pudingozóban, kakaóházban, teaházban frissít-
hette fel magát, melyek mindegyike a varázsló 
iskolát idézte, a bálteremben pedig a Broadway 
Band élőzenéjére bulizhattak a fiatalok. Az este 
során a cserkész fúvószenekar is fellépett, az 
Odor együttes muzsikájára pedig néptáncolhat-
tak is a diákok. A vallásos és politikamentes 
ifjúságnevelő mozgalom újrafelfedezése ma is 
tart, csak a Szent Imre Gimnáziumba 170 kis-
cserkész jár. – A szervezet célja olyan fiatalokat 
nevelni, akik talpraesettek, képesek helytállni 
a nehéz helyzetekben, így egészséges lélekkel 
és kiváló erényekkel felvértezve kezdhetik el 
a nagybetűs életet – mondja Solymosi Balázs, a 
Cserkészszövetség egyik vezetőtisztje.

A népi kultúra budapesti fellegvára, a Fonó 
Budai Zeneház sem ment el a farsang mellett 
ünneplés nélkül. A néptáncosok bálján a ven-
dégek az igazi magyar falusi hagyományo-
kat és ünneplési szokásokat elevenítették fel.  
A szervezők szerint idén nem csupán a nép-
szokásokra helyezték a hangsúlyt. – Mindenki 
tudja, milyen díszes álarcokban vonulnak fel a 
velencei karneválon, hogyan szambáznak a bra-
zilok a riói karneválon, vagy hogyan mulatnak a 
bajorok bőrnadrágban a kölni karneválon. Sze-
retnénk megmutatni, hogy nekünk is van jelleg-
zetes, szép ruhánk és látványos táncunk, amivel 
a farsangot ünnepelhetjük – mondta el Tárkány 
Kovács Bálint, a Fonó népzenei programigazga-
tója, aki szerint jó lenne, ha az emberek végre 
büszkék lennének saját népviseletünkre és tánc-
kultúránkra. A Fonóban hajnalig tartott a mu-
zsika és a tánc, a mulatozók pedig hangos ün-
neplésükkel úgy elkergették a telet, hogy talán 
holnapra már ki is tavaszodik.

Már a ‘90-es évek eleje óta hagyomány Budafok-Tétényben  
a polgári bál. Idén a megújult Szelmann-házban rendezték 
meg az eseményt február 14-én, pénteken.

– A farsangi bál lényege, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, hiszen utána 
úgyis jön a böjt és a húsvétra való készülődés – mondta Szabolcs Attila, 
Budafok-Tétény polgármestere. – Nem beszélve arról, milyen izgalmas 

esztendő áll előttünk. Ez a bál nekünk a választásra való felkészülés 
is egyben. Egy kis lelkesítés azoknak, akik a legtöbb munkát végzik 
majd a kampány során – tette hozzá.

Az est két védnöke Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára, valamint Tarlós István főpolgármester volt. A határon 
túlról is érkeztek vendégek, mint például Toró T. Tibor, az Erdélyi 
Magyar Néppárt elnöke, Papp Előd, az Erdélyi néppárt alelnöke és 
Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke.

– Mindenkit arra kérek, legyen bátor, de ne legyünk elbizakodottak 
– kezdte ünnepi köszöntőjét Tarlós István főpolgármester. – Nekünk 
egy értékrendet, egy szellemiséget kell védeni. Nemcsak azért, hogy 

mi maradjunk itt, hanem azért, hogy valami ne jöjjön vissza. A mi kor-
osztályunk olyan dolgokra is emlékszik, amelyekre a fiatalabbak nem, és 
nem akarjuk, hogy visszatérjen. Az esemény egybeesett a Valentin-nap-
pal, Németh Zsolt pedig kitért arra is, hogy lassan elmagyarosítjuk, ma-
gunkévá tesszük ezt az ünnepet: – Úgy gondolom, igenis nagyon polgári 
érték a szerelem, kiegészítve talán azzal: az örök szerelem. Kívánom 
azoknak, akik még előtte vannak, hogy megismerjék. Kívánom azok-

nak, akik benne vannak, hogy tudjanak neki örülni. 
Kívánom azoknak, akik egy kicsit elfelejtették, mi-
lyen is ez, hogy újra fel tudják fedezni az életükben 
– mondta Németh Zsolt, majd Petőfi Sándor soraival 
zárta a polgári értékekről szóló beszédét: „Szabad-
ság, szerelem! E kettő kell nekem”.

A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola Néptánc 
Tanszakának növendékei teremtették meg igazán az 
ünnepi hangulatot. Egy csodás palotással nyitották 
meg a rendezvényt, majd Kóka Rozália mesemondó 
előadása szórakoztatta az egybegyűlteket: – Ma este 
két mesécskét szeretnék elmondani. A világon az 
egyik legfontosabb lény a nő, a másik meg a pálin-
ka. Erről a két dologról fognak szólni a meséim... 
– kezdte a mesemondó. A fennmaradó időben a Ma-
darak házibuli-zenekar adta a talpalávalót.

(H. L.)

– A szülők és a tanárok közül is sokan vállalkoztak arra, 
hogy ebben a stílusban öltözzenek fel – mesélte Bánáti 
István, az iskola igazgatója. – A tantestület kórusa nyi-
totta meg az estét, majd néhány diák táncát láthattuk. A 

vacsora után pedig diszkó volt egészen hajnalig, ahogy 
a régi szép időkben – mesélte az igazgató.

„Ez a bor lelket ád, örülj hát, hogy iddogálhatsz, 
mert eljön még az az óra, amikor gondolsz még baráti 
szómra” – csendült fel a tanári karból verbuválódott 
vidám kórus éneke, és bár az este kifejezetten a taná-
roké és a szülőké volt, a világbajnoki ezüstérmes Telek 
Virginia tanítványainak lendületes akrobatikus rock 
and roll produkciója adta meg az alaphangulatot a tán-
cos mulatsághoz.

Az eseményen Hoffmann Tamás polgármester is részt 
vett. – Nagyon jó a hangulat. Hallottam, hogy a tavalyi 
hippibál is jól sikerült. Azt hiszem, az a fontos, hogy 
a szülők és az iskola között olyan kapcsolat alakuljon 
ki, ami nem csak arról szól, hogy elmondják a gyermek 
hogy tanul, mit kérnek a szülőktől. Nagyon hasznosak 

az ilyen kötetlen alkalmak, amikor egy-egy baráti be-
szélgetésre is sort lehet keríteni – mondta.

A Bethlenben pedig a szülők és a nevelők közötti jó 
kapcsolat nem csupán erre az egy estére szól. Egész 

évben számtalan közös prog-
ramot szerveznek a kötöt-
tebb iskolai kereteken kívül 
is, a szabadidejükben. – Az 
egészen kicsiknél évek óta 
nemegyszer történik meg, 
hogy hétvégén a kollégák szü-
lőkkel, gyerekekkel együtt 
elmennek kirándulni, min-
dentől függetlenül – mesélte 
Hargitay Annamária, az iskola 
magyar-történelem szakos ta-
nára. – A külföldi tanulmány-
utak, sítáborok, nyáron a ka-
jaktáborok is jellemzők, de 

nemrégiben például az egyik évfolyamfelelős kollégám 
jó néhány gyerekkel, szülővel együtt disznóvágáson 
volt, és részt vettek az egész folyamatban az elejétől a 
feldolgozás végéig.

Még soha nem ment el annyi szülő a bálba, mint idén. 
A támogatói jegyek megvásárlásával pedig az iskola in-
formatikatermének modernizálását segítették a szülők.

(Újbuda)

JElMEzBÁlBól JövET

– Rajtam viszont nem jelmez van, tudja-e, hogy tilosban 
parkolt, Maharadzsa úr?!

( T. D.)

Tarlós István főpolgármester és Szabolcs Attila, 
Budafok-Tétény polgármestere
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Hagyományos csokoládés fánk
Kissé elnyűtté vált a szalagos vagy farsangi fánk, annak el-
lenére is, hogy a báli-farsangi szezonban legalább egyszer, 
kötelező jelleggel elkészítik a nagymamák, anyukák. Mi 
itt most jobban mondunk. Ránézésre egyszerűbbnek tűnik, 
mégis felkészültnek kell lenni ahhoz, hogy valóban jól sike-
rüljön. Annál is inkább, mert a recept a ’80-as évektől egé-
szen a ’90-es évek közepéig vizsgafeladat volt a szakácsta-
nulóknál. Ráadásul égetett tésztaszerű az alap, amihez eleve 
nem nagyon mer hozzányúlni kezdő háziasszony – talán, 
mert túlságosan is „franciás”. 

A pate á panterelli, vagyis a hagyományos égetett tészta 
(Panterelli, Medici Katalint szolgálta a francia udvarban) 
története a 16. századig nyúlik vissza, ám igazából a 19. 
században teljesedett ki. Alapja a tej (vagy víz), vaj és liszt, 
amihez tojást kevernek, majd 
sütőben, lassú tűzön sütik.  
A sütéstől felfújódott, 
lyukacsos tésztába töl-
teléket raknak, és 
máris kész a hab-
könnyű desszert.

Kanyarodjuk visz-
sza a fánkhoz: forraljuk fel  
a tejet a cukorral és a vajjal, majd adjuk 
hozzá a lisztet, és addig kevergessük a masszát folyamatosan 
a tűzön, míg a tészta el nem válik az edény falától. (Hagy-
juk egy kicsit pihenni, ezalatt kihűl a tészta is.) Habverővel 
keverjük a tojásokat a masszához, ezután ismét pihentetjük. 
Közben összeállítjuk a csokoládémasszát. (Erről eltérnek  
a receptek és vélemények, a szakácstanulók vizsgafeladata 
a fánkok megtöltése, nem pedig csokiszószban való megfor-
gatása. Mi most előbbit követjük.) A tejszínben felolvasztjuk 
a csokit, majd forrón konyakot keverünk hozzá, hagyjuk kéz 
melegre lehűlni.

Közben a tészta olyan hőmérsékletre hűlt, amivel már 
dolgozni lehet. Egy pohárba vizet töltünk, amelybe a tész-
taszaggató kanalakat (kiskanál) mártjuk. A két kanállal 
„egérkéket” szaggatunk, mintha daragaluskát készítenénk. 
(Tipp: ne legyen nagyobb az egérke, mint héjastól a mandula 
vagy a dió.) A kiszaggatott tésztát 180 fokos olajban (mint 
a hagymányos fánkot) kisütjük, lecsöpögtetjük, kicsit hűlni 
hagyjuk.

A csokimasszát fecskendővel adagoljuk a fánk közepébe, a 
végén porcukorral meghintve tálaljuk. (Tipp: vaníliasodóval 
ízorgiát lehet előcsalogatni a desszertből.)

HOZZÁVALÓK
Négy személyre:
Tésztához:
• 2,5 dl tej
• 5 dkg vaj
• fél dkg cukor
• 3 tojás
• 15 dkg liszt
• porcukor

Töltelékhez:
• 2 dl tejszín
• 2 tábla (180g)  
   étcsoki
• 1cl konyak
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APróhirdeTéS
Lakás, ingatlan
IMMOTÉKA 1998 óta a budai ingatlanok specialistája. Igé-
nyes külföldi, belföldi ügyfélkör. 201-1821, 06/30/202-1892, 
www.immoteka.hu
TÁRSASHÁZ eladásra kínál a Kosztolányi térnél fszt.-i, egy 
szoba hallos, távfűtéses, 43 nm-es lakást. Irányár 11,5 M Ft, 
06/70/779-3376.
VÁLASSZON minket 2014-ben is, mert érdemes! Minden 
sikeres értékesítésünkhöz ajándék energetikai tanúsítványt 
biztosítunk ügyfeleinknek! Bízza ránk ingatlanügyeit! Nagy 
Kékség Ingatlaniroda a GDN-Ingatlanhálózat tagja! Közel 500 
kerületi lakás és több ezer vevő és bérlő. XI., Kosztolányi D. tér 
11. H–P: 9–18-ig, 209-0159.
KERESEK felújítandó lakást a kerületben saját részre. 
06/20/426-0015.
ŐRMEZŐN 75 nm-es, II. em. lakás eladó. 06/20/205-2889.
ÉRÁSZ Ingatlanirodánk keres-kínál 16 éves tapasztalattal el-
adó-kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket. Ké-
szítünk épületenergetikai tanúsítást. Vállalunk társasházkeze-
lést. XI., Budapest, Karolina út 35/A. fszt. T.: 06/30/9348-120, 
950-6862, www.ingatlanujbuda.hu, erasz@t-online.
ÜZLETHELYISÉGET keresek Bartók Béla úton a Móriczig. 
35 M-ig. 06/20/598-9404.
GELLÉRTHEGYNÉL keresek 40 nm-től emeleti lakást 12–
13 M-ig. 06/20/5989-404.

Bérlemény
KIADÓ lakást keresünk Budapesten, hosszú távra! 266-2698, 
06/30/826-6690.
HASZONBÉRLETI joggal kertet bérelnék, konyhaker-
ti növények termesztésére (XI. ker., Diósd, Budaörs). Tel.: 
06/70/232-5959.

Garázs                                
TEREMGARÁZS eladó a Fehérvári út 182/A mélygarázsá-
ban. 1,6 M Ft. 06/30/564-0804.

Oktatás
METEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 
06/30/674-0421.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/9590-134.
MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
NÉMETOKTATÁS, fordítás diplomástól. 06/70/262-7606.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat, azon-
nal. 228-6193, 06/30/921-0948.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések megszüntetése, 
06/20/491-5089.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-
3800.
ÜVEGEZÉS: Budaiüveges.hu 06/30/357-2798. Avar u. 25.

Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS azonnal. 06/20/288-5148.

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. 06/30/857-2653.
TV, VIDEÓ stb. javítása, Zalai Péter vill. mérnök. 06/20/968-
2527.

Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-9357, 
06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivá-
gása, igény szerint ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547, 
Kovács Sándor.
ANTIALKOHOLISTA brigád szobafestést, csempézést, víz, 
villany, kőművesmunkát stb. vállal, 06/20/998-2369.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 20 éve vállalom be-
csületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét 
és szigetelését garanciával, felmérés díjtalan. Horváth Ákos, 
06/70/550-0269.  TÁRSASHÁZKEZELÉS és számviteli szol-
gáltatás (ev., bt., kft., zrt., társasház, alapítvány) Újbuda köz-
pontjában. +36/30/904-0803.
KONTÉNERES sitt, lom, termőföld, murva, sóder, homok. 
06/20/944-4759.
KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést vállalok vidéken 
is. 06/30/682-4431.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló javítása, készí-
tése garanciával. 06/30/9648-876.
LAPOS TETŐK, teraszok szigetelése, bádogozás. 06/20/9346-
993, 2046-793.
FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával. 
06/30/9548-559. Török.
INGYEN CÉGALAPÍTÁS! Kft. részére ingyen törzstőkét biz-
tosítunk. Székhelyszolgálat, bérszámfejtés. 06/70/362-1549, 
06/70/362-1525, www.adaunio.hu

KŐMŰVES-, burkolómunkák kivitelezését, lakásfelújítást, új 
építést vállalok garanciával. Szenczi Attila. 06/20/316-1600.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, hőszigetelés drájvitozás. 06/70/510-
7868.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/9488-909.
REDŐNYÖS munkák: készítés, javítás, gurtnicsere. 
06/30/212-9919.
FÖLDMÉRÉS, www.foldetmerek.hu. Tel.: 06/20/971-6057.
AJTÓ-, ABLAK-, zárjavítás, asztalosmunkák. 06/70/262-
8598.

Gyógyászat
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfo-
lyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/547-
7299, www.brahmakumaris.org/hungary
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. Tel.: 06/30/206-4801.

Régiség
LEGTÖBBET fizetem! Arany-ezüst legjobb áron! Hagyaté-
kot készpénzért vásárolok! Margit krt. 51–53. Tel.: 316-3651, 
louisgaleria.hu

Üdülés
BÜKKFÜRDŐN apartman üdülési joga márc.12–25-éig át-
adó. 06/30/975-1247.

Könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, 
könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes kiszállással. 
06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali kézpénzfizetéssel, állapot-
tól függetlenül. 06/30/682-1390.
RÉGI motorkerékpárokat vásárolnék. Rossz állapotú is érde-
kel. +36/70/455-7511.

Közlemény
A KAROLINA Gyermekkert Alapítványnak felajánlott 2012. 
évi adó 1%-a
365 685 Ft. Ezt az összeget várhatóan kirándulásra, illetve ne-
velést segítő eszközök vásárlására fordítjuk. Támogatásukat 
köszönjük.

fOgAdóórák

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, -vétel, -csere, lakására-
záshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Minden 
páros kedden 16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás. 
Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi ta-
nácsadás. Politikai plakátkiállítás.
 
AZ MSZP XI. KERÜLETI 
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806

Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, mun-
kaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállal-
kozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpuj-
buda.blog.hu Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.
com e-mail címre.
 
A KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköz-
napokon 14–18 óra között.
Március 4. 18.00 Szentimrevárosi Esték. Téma: 
Polgárháború vagy kiegyezés. Vendég: Bayer Zsolt 
újságíró. Házigazda: Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő, államtitkár.

 LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/20/220-1468
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lm-
pujbuda, e-mail: bp1122@lehetmas.hu
Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 
18–22 óra között. Szerva itt pingpongklub nyit-
vatartási 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.
Keresse fel kerületünk több pontján lévő utcai stand-
jainkat, mondja el problémáit, véleményét!
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Okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
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Péntek: 8–16

kereSzTrejTvéNy

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, 
Pf. 92. A 3. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Vörös labdát do-
bott a legények közé, ezer kéz kapkodta a tüzes golyót”. NYERTESE: Kapuy 
Edéné, Beregszász út. Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben 
(Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Mécs László: Tél. 1930. c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (E, Z, A, N, G, T). 13. Sö-
tét bőrű. 14. Olasz városka Nápoly közelében. 15. Észok. 16. 
Mutatószó. 17. Részben perfekt! 19. Mozgatórugó. 21. Kettőz-
ve: édesség. 22. Városi jármű. 24. Atommag! 25. Magasra tart. 
27. Helsinkiben található! 29. Nagyfejedelem. 31. Felfogá. 33. 
Ünnepélyesen avató. 35. GSM. 37. Vadász rejteke. 38, Kézben 
fog. 39. Kőolajszármazék. 41. Béres Ferenc. 42. Nitrogén és 
rádium vegyjele. 43. Penzum. 44. Norma … (film). 45. Ige-
végződés. 46. Pecunia … …, a pénznek nincs szaga (2 szó). 
47. Beismer. 48. Román pénzek. 49. Nyomatékosító határozó-
szó. 50. Az Ó- és Újszövetség, angolul. 51. Földművelő esz-
köz. 54. Ábrahám felesége. 56. Észtország egykori pénze. 57. 
USA-beli sportszergyártó cég. 58. Számnév. 60. Gyerkőc. 62. 
Kalauz nélküli, röv. 63. Gyászol. 66. Részben nemtelen! 67. 
Arzén vegyjele. 69. Becézett női név. 71. Megért. 73. Baranya 
megyei község.
Függőleges: 2. Sebkötöző. 3. Fordított kettős betű. 4. USA-beli 
énekesnő, zeneszerző (Anita). 5. Sebészeti eszköz. 6. Tiltószó. 
7. …hal, békaporonty. 8. Írásjel. 9. Szemétre vet. 10. Folyó, spa-
nyolul. 11. Kiejtett betű. 12. Tapasztalat. 13. Az idézet má-
sodik sora (M, S, T, M, T). 18. A lábához. 20. Ritka férfi-
név. 22. Pápai hármaskorona. 23. Nyugtalanság. 26. Eltérő. 
28. Súlyemelő (Tibor). 30. Gyümölcsszárítás. 32. Előkelő. 34. 
Diplomáciai testület, röv. 36. Mérsékel. 39. Birtokos eset a la-
tinban, röv. 40. Régi tömegmérték. 41. Birkózó (József). 43. 
Portugál hegycsúcs (FOIA). 44. Útonálló. 46. Közismert. 47. 
Római 6. 48. Albán pénz. 50. Zeneszerző, népdalgyűjtő (Béla). 
52. Vagyon. 53. Disznószőr. 55. Matrózital. 59. Lábrész. 61. 
Súrolóeszköz. 64. A végén kiás! 65. Kinyit. 67. Angol világos 
sör. 68. Kemencepadka. 70. Latin kettős betű. 72. Varróeszköz. 
74. Névelő.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13.

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 9–15 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 (PM) 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. 
Március 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 (kelen-
földi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos találkozóhoz 
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. 
Időpont 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 Gá-
bor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 
141.), 06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com
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Fazekas Ricsike 2013. május 19-
én, a Szent Imre Kórházban szü-
letett 3300 grammal és 55 cm-rel. 
Igazi kópé! Már az első pillanat-
ban az egész családot levette a 
lábáról. Imádja a lámpákat, a táv-
irányítót, a telefont és a laptopot. 
Séta közben először a fák ágait 
nézegeti, majd nagyot alszik. Pan-
csoláskor nagyon szereti fröcsköl-
ni a vizet. Kedvenc „slágere” az 
Egy kis malac röf-röf-röf…

Ksenicz Martin vagyok, 2013. 
december 16-án láttam meg a 
napvilágot a család nagy örömé-
re. Már nagyon vártak a szüleim, 
akiknek én vagyok a szeme fé-
nye. Sokat alszom, és csak ak-
kor sírok, ha éhezem, de akkor 
nagyon! Várom a tavaszt, hogy 
nagyokat sétálhassunk.

Szalatnai Gerle 2013. 
agusztus 14-én jött a 
világra a Szent Imre 
Kórházban, és Újbu-
dán is él szüleivel. 5 
és fél hónapos, óriási 
kék csillagszemekkel 
vizsgálja a körülötte 
lévő világot.

2013. november 30-án érkezett 
hozzánk és a kerületbe Hegyi 
Blanka. Nagyon boldogok va-
gyunk, hogy ilyen szép és foko-
zatosan fejlődő/megújuló helyen 
fog felnőni ez a mosolygós kis 
Csoda. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Újbuda figyelmességét 
és segítőkészséget – az életkezdesi 
támogatást nagyon hasznos és jó 
kezdeményezésnek tarjuk, rendkí-
vül fontos, hogy a lakók (is)  jól és 
fontosnak érezzék magukat.

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

Krómdongó
Ha szépre fényezzük és felcsicsázzuk; a Simson 
Simson marad. Igaz ez a Nissan csöppségére is?

A Micra sosem volt nagy vagy túlbonyolított, így nem 
is csaptak akkora hűhót körülötte 2010-ben, amikor az 
aktuális széria vadiúj és a kor divatjának megfelelően 
aprócska, 3 hengeres motorral jelent meg. Az 1,2 literes 
benzinest az elmúlt négy évben igazolta az idő, több 
versenytárs is jelentkezett közben hasonló motorral 
– bár tény, a legtöbbet csak feltöltött változatban le-

het megvenni. A Nissan is kínál ilyet, a Micra DIG-S 
ugyanis egy kompresszor segítségével hoz ki 98 lóerőt 
az aprócska varrógépből, amivel a kis japán simán 
megfutja a 180-at is – nem mintha bárki ezt várná tőle.

A tesztautóban azonban a 80 lóerős, feltöltés nélküli 
alapverzió dolgozott, amit eleinte alig akartam elhinni, 
olyan dinamikusan húzta magával a pöttöm karosszé-
riát. De itt csak az érzés sportos, az igazán figyelemre 
méltó számokat nem a gyorsuláskor, hanem a benzin-
kúton villantja a Micra. Döntően városban ugyanis 6,7 
litert fogyasztott nekem az 1.2-es, de sok országúttal, 

kímélőbb használattal ennél kevesebbet is tud: a fe-
délzeti komputer alig 5,5-öt mutatott, mikor beülve 
nulláztam. Ez már döfi, és ha ide vesszük azt is, hogy 
viszonylag jutányosan lehet megvenni, biztosítani és 
karbantartani, már jól látszik, hogy a Micra valóban jó 
értelemben olcsó autó.

Ám akkor miért akar többnek látszani? A tesztautót a 
csúcs Tekna-felszereltséggel kaptuk, amihez ráadásnak 
króm díszítőelemeket is ráaggattak, és meg kell mond-
jam, amilyen jók voltak az alapok, annyira elégedetlen 

voltam az extrákkal. A Nissan Connect 
navigációs fejegység még hagyján, az 
jól működik, a vagány légkondigombo-
kat azonban szokni kell, a részletes és 
alapos fedélzeti komputer kezeléséhez 
pedig kifejezetten rossz megoldást vá-
lasztottak. A felhasznált anyagok sem 
illenek össze: a légrostélyok köré bigy-
gyesztett krómgyűrű az én szememben 
összeakad a nem különösebben minősé-
gi műanyaggal, amiből a műszerfal ké-
szült. Nincs baj ezzel az utóbbival, ezen 
az áron teljesen rendben van, de akkor 
miért kell krómmal csicsázni?

Igazán kár ezért a stílusficamért, a 
tesztautó ugyanis nagyon jó benyo-
mást tett. Nemcsak jól fogyaszt a kis 
motor, de kellemes társ is, és remek a 
kormányzás, a váltó és a futómű. Az 
utastér praktikus, még ha apró is, és az 
egyébként sem túlzottan szűk, 265 lite-
res csomagtér szépen bővíthető, mivel 
a hátsó ülések nemcsak dönthetők, de 
teljesen előre is buktathatók, ráadásul 

igen egyszerűen, erőlködés nélkül. Az így kapott hely-
re aztán már igen sok csomag befér, szóval tényleg ren-
geteget kihozhatunk a kicsikéből.

A Micra tehát ügyes autó, jó műszaki tartalommal, 
és a fenntartása sem dönti romba a családi kasszát, csu-
pa-csupa jó pont – csak a drága pénzen mért extrákkal 
volt bajom. Szóval nekem úgy tűnik, azon ritka kocsik 
egyike, amelyek jobbak, őszintébbek, élvezhetőbbek 
alacsonyabb felszereltséggel. Amúgy is olcsóbb úgy, 
szóval: tiszta nyereség.

(B. Gy.)

MEGHÍVÓ  
Tisztelettel meghívjuk a XI. kerületben működő  

vállalkozásokat és civil szervezeteket 

a „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” című,  
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló 

projekt (TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001)

információs napjára.
A rendezvény célja, hogy bemutassuk  

a Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda projekt  
keretein belül megvalósuló Családbarát Vállalkozás-, 
valamint a helyi civil szervezetek együttműködését  
(Helyi Támogató Csoport) elősegítő programokat. 

A rendezvényen többek között szó lesz az alábbiakról:
•	 Milyen	eszközökön	keresztül	és	milyen	támogatásokkal	

valósulhat	meg	egy	vállalkozás	életében	a	családbarát	
működési	modell?

•	 Milyen	segítség,	tevékenység,	szaktudás	hozható	be	 
a	nonprofit	szektorból?.	(HTCS,	Családbarát	Vállalkozás	
program)

•	 Milyen	térítésmentes	képzést	és	tanácsadást	tudunk	
nyújtani	a	programon	belül?	

A programban részt vevő vállalkozások  
jó eséllyel pályázhatnak majd a projekt keretében 

hamarosan meghirdetésre kerülő  
„Családbarát Vállalkozás Újbuda” díjra, mely a mögöttes 

vállalati filozófia mellett komoly üzleti előnyöket is hozhat.
A	Családbarát	Újbuda	Programhoz	 
történő	csatlakozás	térítésmentes.

A rendezvény időpontja:   
2014.	március	4.	(kedd)	13.00-15.30	óra	között,	

helyszíne:  
Budapest	Főváros	 

XI.	Kerület	Újbuda	Polgármesteri	Hivatal
Zsombolyai út 5. díszterem

Részvételi	szándékát (név, telefonszám, email cím 
megjelölésével) kérjük jelezze február 26-ig az alábbi 

elérhetőségen: csaladbarat@ujbuda.hu
A jelentkezést követően  

küldjük meg rendezvény részletes programját.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
a projektet együttműködésben a Humánszolgáltató Központtal,  

a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel 
és az Újbuda Prizma Nonprofit Kft-vel valósítja meg.

A LoGoPÉDIA EuRóPAI NAPJA
2014. MÁRCIUS 6.

A Logopédia Európai Napja témája 2014-ben a többnyelvűség, mottója:  
„Ahány nyelv, annyi kultúra, a kommunikáció azonban egy!”

Ebből az alkalomból a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye  
a következő programokkal várja az érdeklődőket:

Előadások a többnyelvűség témakörében:
9.00–9.45 A magyar, mint idegen nyelv

Előadók: Gál Nóra, Márki Herta, az Agóra Alapítvány munkatársai

10.00–11.30 Diszlexiások a nyelvoktatásban
Előadó: Sinkó-Várnagy Judit, az Öveges József Szakközépiskola  

és Szakiskola nyelvtanára

Helyszín: Erőmű u. 4. Újbudai Pedagógiai Intézet Újbuda terem
Az előadások ingyenesek, de kérjük, regisztráljanak a www.logopedia11.hu honlapon.

Logopédiai tanácsadás
Ingyenes beszédszűrést és tanácsadást tartunk a jelentkezőknek, a kerület több 

intézményében és a logopédiai szakszolgálat központjában. Ezek pontos időpontjáról 
és helyszíneiről szintén a fenti honlapon tájékozódhatnak. 

Lengyelné Molnár Ágnes
mb. tagintézmény-vezető 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye


