
KELENFÖLD • ŐRMEZŐ • GAZDAGRÉT • ALBERTFALVA • KELENVÖLGY • LÁGYMÁNYOS • SASAD-SASHEGY • GELLÉRTHEGY • SZENTIMREVÁROS

újbuda
a XI. KERÜLET
KÖZÉLETI LaPja

XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
2014. MÁRCIUS 12.

www.ujbuda.hu

Kormányablak nyílt  
a Tescóban
új kormányablak nyílt a Hengermalom úton, 
az új buda Centerben. 

Ingyenes lesz a parkolás  
a helyieknek 
a Fővárosi Közgyűlés elé kerül Őrmező teljes 
területének fizetős parkolási övezetté alakítása.
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Újbuda  
ünnepel 

2014. március 15.
Újbuda Önkormányzata tisztelettel meghívja  
Önt és kedves Családját a március 15-ei ünnepi 
műsorra és az azt követő családi programokra.

Helyszín: Újbuda, edömér utca  
(a Feneketlen-tó mellett)

Időpont:  2014. március 15.  
 11.00–15.00 óra között

Az ünnepi megemlékezés  
kezdete: 12.00

beszédet mondanak:
dr. Simicskó István  

a FIDESZ–KDNP  
országgyűlési képviselője

dr. Hoffmann Tamás  
Újbuda polgármestere

Közreműködik  
a bartók néptáncegyüttes,  
a Hungarian Folk embassy,  

valamint a józsef attila 
Gimnázium versmondója.

Délelőtt 11 órától történelmi  
családi parkká alakul át  

az Edömér utca, ahol toborzó 
játékok, lovas huszárok, 

édességek, kézműves foglalkozások várják  
a gyermekeket és a szülőket, nagyszülőket.

ünnepeljük méltóképpen együtt  
a tavasz legszebb napját!

EMLÉKEZZÜNK 
Forradalom  
és szabadságharc (1848–49)
Az 1840-es évek második felében Európa-szerte feszültté vált a közhangulat. Az itáliai, fran-
ciaországi forradalom híre eljutott Pozsonyig. A Habsburg Birodalom kezdett meginogni, 
mivel tartományaiban a nép feudális társadalmi államrendszer helyett polgári alkotmányos 
rendet, átalakulást akart. Pesten a fiatal értelmiségek a Pilvax kávéházban írói kört alakítot-
tak, élükön Petőfi Sándorral. Táncsics Mihály a jobbágyság szószólója lett, követelvén a 
jobbágyfelszabadítást, melyért több ízben börtönt szenvedett. Kossuth Lajos kímé-
letlen támadást indított az egész Habsburg-kormányrendszer ellen, egyértelműen 
rendszerváltást kívánt elérni. Európából újabb forradalmi megmozdulások hí-
rei érkeztek Magyarországra. Ennek hatására a pesti Pilvax-kör tagjai kap-
csolatba léptek Kossuthtal, majd megállapodtak abban, hogy Pesten 1848. 
március közepére nagy tömegdemonstrációt szerveznek.

Megfogalmazódott a „Mit kíván a magyar nemzet (tizenkét pont)”, 
Petőfi megírta a Nemzeti Dalt. A feszültség napról napra nőtt, majd 
március 13-án kitört a forradalom. A város a forradalmárok kezére 
került. A bécsi forradalom hírére a „márciusi ifjak” az azonnali cse-
lekvés mellett döntöttek. Március 15-én egyetemi tüntetés kezdődött. 
A tömeg a Nemzeti Múzeum elé vonult, és esküre emelt kézzel is-
mételte meg a költemény utolsó szavait: „…esküszünk, hogy rabok 
tovább nem leszünk!”. A tömeg elfoglalta a Landerer nyomdát, ahol 
kinyomtatták a forradalom dokumentumait, majd a Városháza elé 
vonultak, ahol a város vezetésével elfogadtatták a tizenkét pontot. A 
Városházától a tömeg Budára, a Helytartótanács elé vonult, melynek 
tagjai rövid tanácskozás után szintén minden követelést elfogadtak. A 
katonaságnak kiadták a „tétlenségi rendeletet”, a cenzúrát eltörölték, Tán-
csicsot kiszabadították börtönéből. Pesten vér nélkül győzött a forradalom!

Kossuth úgynevezett „feliratát” az országgyűlés elfogadta, mely a polgári 
átalakulás alapjait tartalmazta: a jobbágyság felszabadítását, minisztériu-
mok létrehozását, Batthyány Lajos miniszteri kinevezését, adótörvényeket, 
a honvédség megszervezését.

Összefoglalva Magyarország a Habsburg Birodalmon belüli önállóságot 
akart. Kossuthék írott elképzeléseiket Bécsnek felterjesztették. A felter-
jesztést a miniszterek személyesen vitték fel Bécsbe, ahol nem voltak 
hajlandók tárgyalni a küldöttséggel, érvénytelennek tekintették, és ha 
szükséges, mindazt erőszakkal is felszámolandónak ítélték meg. Bécs 
döntött: „a magyar forradalmat minden áron fel kell számolni, irányí-
tóikat szigorúan meg kell büntetni”.

A császári hadsereg 1848. december 16-án, mintegy százezer fő-
vel átlépte a magyar határt Windisch-Grátz császári főparancsnok 
vezetésével, aki feltétel nélküli megadásra szólította fel Görgey 
Artúr tábornokot, a magyar seregek fővezérét. A császári katonai 
vezetés azonban azt is felmérte, hogy a magyar hadvezetés ügyes 
manőverezésével a háború túl hosszú ideig elhúzódhat. Ezért úgy 
döntött, hogy I. Miklós orosz cár segítségét kéri a szabadságharc 
leveréséhez. A cári hadsereg mintegy 200 ezer, a császári hadse-
reg mintegy 150 ezer fővel leverte a magyar szabadságharcot, 
Görgey 1849. augusztus 13-án Világosnál letette a fegyvert.

Tudjuk, a szabadságharc nem elbukott, veresége a katonai 
túlerő, vagyis a külső erőszak következménye.

A forradalom azonban nem volt hiábavaló. A társadalmi átalakulás, a jobbágyrendszer el-
törlése tovább ösztönözte nemzetünket az önállóság megszervezésére.

Március 15-én fejet hajtva, tisztelettel emlékezünk a szabadságharcban elesett katonákra, 
valamint azokra a miniszterekre, képviselőkre és kormánybiztosokra, akik áldozatul estek 
Haynau a császári bosszú és megtorlás kegyetlen ítéletének.
2014. március 15.

Összeállította:
Rimóczi Ferenc

Forrásanyag: Gergely András – Magyarország története

Választás 2014.
bemutatkoznak a 2014-es  
önkormányzati választás jelöltjei.
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Csaló ellen  
indult eljárás
Rendőri intézkedés in-
dult B. Tibor ellen, aki 
február 18-án az egyik 
mo bilszolgáltatónál va-
lótlan adatokat tartalmazó 
meghatalmazással kísérelt 
meg előfizetési szerződést 
köt ni. B. Tibor ellen csa-
lás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja mi-
att indult eljárás.

Kábítószer  
az autóban
A kerületi hatóság eljárást 
indított P. Ferenccel és  
S. Attilával szemben, mivel 
február 20-án az általuk 
használt gépjármű átvizs-
gálása során az intézkedő 
járőrök kábítószergyanús 
anyagot találtak náluk. Az 
eljárás kábítószer birtoklása 
és fogyasztása miatt folyik.

Trükkös tolvajok 
A XI. kerületi rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya 
eljárást folytat ismeretlen 
tettesek ellen, akik február 
27-én a délutáni órákban 
megjelentek az Orlay utca 
egyik lakóházába, és ma-
gukat önkormányzati dol-
gozóknak kiadva – akik-
nek feladata a víznyomás 
ellenőrzése – az ott lakó 
idős hölgyet megtévesz-
tették, majd a lakásába be-
jutva és figyelmét elterelve 
onnan készpénzt, illetve 
arany ékszereket tulajdo-
nítottak el.

kék hírek

AKTUÁLIS

Tudta-e Ön, hogy... 
...a prosztatarák Európában a férfiak körében  
a leggyakrabban előforduló rosszindulatú daga-
nat és a második leggyakoribb daganatos halálok. 
Időben felismerve azonban maradéktalanul gyó-
gyítható. A korai felismeréshez minden eszköz 
rendelkezésre áll hazánkban is, így gyakorlatilag 
„egy csepp figyelem” és „egy csepp vér” elég le-
het egy élet megmentéséhez.

A prosztatarákról és az ahhoz kapcsolódó be-
tegségekről, a jellegzetes tünetekről és a megelő-
zésről Dr. Fazakas Zsoltot, a Budai Magánorvosi 
Centrum urológus szakorvosát  kérdeztük:

A prosztatarák kialakulásának pontos okai 
nem ismertek, de a kockázata emelkedik az élet-
korral, épp ezért fontos probléma a magas átla-
géletkort mutató társadalmakban. Megfigyelhe-
tő a családban való halmozódás is, azaz akinek 
a rokonságában előfordult prosztatarák, annak 
az esélye nagyobb a betegségre. Olyan tényező 
azonban, ami egyértelmű összefüggést mutatna 
a kialakulásával – és ennek kiküszöbölésével  
a daganat is megelőzhető lenne – a mai napig nem 
ismert. Az egészséges, kiegyensúlyozott életmó-
don túli különböző diétáknak, „immunerősíté-
seknek” nincs bizonyított szerepe.

Az egyik legnagyobb probléma, hogy a prosz-
tatarák a korai stádiumban (azaz amikor a gyó-
gyulásra a legtöbb esély lenne), még nem okoz 
semmilyen tünetet. Panasszal csak a késői stá-
diumban jelentkezik. Bár az idős kor és a kö-
zeli rokonságban (édesapa, nagyapa, nagybáty) 
előforduló prosztatarák kockázati tényezőnek 
tekinthető, de senki sem védett a daganattól, ép-
pen ezért fontosak az önkéntes alapon szervezett 
szűrő vizsgálatok. A legújabb szakmai ajánlá-
sok már 40 éves kortól javasolják a rendszeres 
vizsgálatot. A prosztatarák korai felismerésének 
leghatékonyabb eszköze a PSA (prosztata specifi-
kus antigén) szint mérése a vérből. A PSA ugyan  

nem „rák-specif i-
kus”, azaz az emelke-
dett szintje nem jelenti  
a rák diagnózisát, de 
mindenképp felhívja 
a figyelmet a daganat 
előfordulásának ve-
szélyére, és további 
vizsgálatot, szövet-
tani mintavételt tehet 
indokolttá. A PSA-t 
egyénre szabottan 
kell értékelnie az urológusnak. A megítélése 
függ a beteg életkorától, a prosztata méretétől. 
Fontos a rendszeres mérése, és ennek alapján az 
évek elteltével történt emelkedés üteme is kórjel-
ző lehet. A szűrővizsgálat része a prosztata ult-
rahangos vizsgálata, valamint a megtapintása is.  
A három vizsgálat együtt nyújtja a lehető legjobb 
eredményt. 

A prosztatarák gyógyítása szempontjából  
a legfontosabb a korai felismerés. Az úgy nevezett 
„szervre lokalizált daganat” (amikor a tumor nem 
terjed túl a szerv határain, nem ad áttétet nyirok-
csomókba vagy távoli szervekbe) jó eséllyel mara-
déktalanul gyógyítható és a beteg további életkilá-
tásai megegyeznek a vele azonos korú és egészségi 
állapotú férfiakéval. A széles körben alkalmazott 
vizsgálatoknak köszönhetően megfigyelhető, hogy 
a prosztatarákkal diagnosztizált férfiak életkora 
alacsonyabb, mint korábban, és általános egészsé-
gi állapotuk is jobb. Jogos elvárás, hogy a daganat 
eltávolításán túl a kezelés következményei se ke-
serítsék meg a további – daganatmentes – életü-
ket. Gyógyító eljárásnak a műtét (a prosztata és az 
ondóhólyagok eltávolítása), illetve a sugárkezelés 
tekinthető. Mindkét terápiás módszer esetében az 
utóbbi években hatalmas előrelépésnek lehettünk 
tanúi. Az urológusok a műtétben jártasak. El-
mondhatjuk, hogy ma Magyarországon is elérhető 
a legtöbb modern műtéti eszköz, felkészült orvosi 
csapatok nemzetközileg is elismert eredményes-
séggel dolgoznak. A laparoszkópos műtét nem 
csak gyors felépülést biztosít, de lehetőséget ad az 
operáló orvosnak a prosztata mellett húzódó erek 
és idegek megkímélésére, a potencia megőrzésére.

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

Kormányablak nyílt  
a Tescóban

Zsebeseket fogtak a kerületi rendőrök

új kormányablak nyílt a   úton, az új buda Centerben.  
a közigazgatási reform legnagyobb eredményének tekintett 
kormányhivatali rendszer lehetővé teszi, hogy az ügyfelek 
egyetlen helyen, percek alatt intézzék el hivatali ügyeiket.  
az újbudai kormányablak a főváros hatodik integrált 
kormányzati ügyfélszolgálata, hipermarket melletti elhelyez-
kedése közelebb viszi az emberekhez a hivatalt.

Egy évvel ezelőtt nyitották meg Újbuda első kormányablakát a Budafoki 
út 59. szám alatti Földhivatal épületében. A most átadott kormányablak 

a hipermarketben közvetlenül a pénztárakkal szembeni üzletsoron ka-
pott helyet, így mostantól a bevásárlóközpontba látogatók az esti nagy-
bevásárlás alkalmával is elintézhetik hivatalos ügyeiket. Rétvári Bence 

ennek kapcsán kijelentette, megfordították az évtizedekig bebetonozott 
bürokratikus szokásrendet. – Eddig az embereknek kellett igazodniuk 
a hivatal menetrendjéhez, a kormányablakok létrejöttével azonban már 
a hivatal alkalmazkodik az ügyfelek életritmusához – jelentette ki az 
államtitkár, majd hozzátette, a szemlélet a nyitva tartásban is megnyil-
vánul, hiszen este nyolc óráig tart a kiszolgálás. Hoffmann Tamás pol-
gármester a rendezvényen elmondta, ennél közelebb nem is lehet hozni 
a hivatalt az ügyfelekhez, ezzel pedig a kormány megvalósítja az embe-
reket szolgáló államot.

– 1990 előtt a legtöbben félve léptek be egy hivatal ajtaján – emlé-
keztetett Pesti Imre budapesti kormány-
megbízott, aki szerint a területen 2010 
hozott igazi áttörést, amikor a kormány 
meghirdette a közigazgatás teljes átala-
kítását. Az első kormányhivatalok 2011. 
január 1-jén jöttek létre, akkor egyszerre 
négy kormányablak kezdte meg műkö-
dését. A kezdeti 31 helyett ma több mint 
250 ügyet lehet intézni az ablakokban, 
a kormány tervei szerint azonban az év 
végére 2500 ügyet is képesek lesznek 
kezelni. Pesti Imre hozzátette, Budapes-
ten a közeljövőben 35–40 kormányablak 
nyitása várható, így számos kerületben 
több ablak is szolgálja majd a lakókat.  
A látogatottságról szólva a kormánybiz-
tos elmondta, míg a korábbi 4 ablakban 
200 ezer ügyfél fordult meg 2011 óta, 
addig 2013-ban 85 ezren vették igénybe  
a szolgáltatásokat. Az ügyfelek elége-
dettségi mutatója 94 százalékos, az átla-
gos várakozási idő 5 perc, 15 percnél to-
vább pedig egyetlen ügyet sem intéztek 
még az ablakokban. – Ez a gyakorlatban 
annyit tesz, mintha mindenki soron kí-
vül intézhetné el az ügyeit – jegyezte 
meg a kormánymegbízott. A megnyi-
tón részt vett Simicskó István, Újbuda 
országgyűlési képviselője és Szabolcs 
Attila, Budafok polgármestere is, akik 

szerint a jövőben követendő irány, hogy olyan helyeken létesüljenek  
a hivatalok, ahol a lakosság gyakran megfordul.

(T. D.)

Sikeres akciósorozatot zárt a XI. kerületi 
rendőrség azzal, hogy nemrég 16 zseb-
tolvajt fülelt le a 4-es villamoson.  
a zsebesek főként alvó, tehetetlen 
embereket fosztottak ki, a bűncselek-
ményekről felvétel is készült. a kapi-
tányság kéri a lakosságot, hogy minden 
hasonló esetben tegyenek bejelentést. 

A zsebtolvajlás mindig is a zsúfolt nagyváro-
si élet kellemetlen velejárója volt. Az óvatlan 
járókelőket fosztogatók rájöttek, hogy kisebb 
kockázatot vállalnak, ha buszon vagy villa-
moson alvókat zsebelnek ki. A XI. kerületi 
kapitányság sikeres felderítésről adott hírt  
a közmédiában, mely szerint 16 elkövetőt ér-
tek tetten. Mindannyian a 4-es villamoson 
szabadították meg értékeiktől a kábult utaso-
kat. A XI. kerület rendőrkapitánya, Berki Antal 
elmondta, az elmúlt hónapban több, villamo-
son történt fosztogatásról érkezett feljelentés  
a rendőrségre. Az esetek többségében a hajnali 
órákban buliból hazafelé igyekvők aludtak el  
a 4-es villamoson, és mire felébredtek, minden 

értékük eltűnt. A kerületi kapitányság felderítő 
akciókat szervezett, melyeknek köszönhetően 
a 4-es végállomásánál – Újbuda-központnál – 
16 tettest tartóztattak le. Az akciót a térfigyelő 
kamerák is segítették. 

A felvételekből kiderült, hogy a mit sem 
sejtő utast általában ketten fogták köz-
re, hogy takarást biztosítsanak, miközben  
a harmadik tettes kirámolta zsebeit és táskáját.  
A rendőrök civilként szálltak fel a villamos-
ra, és a megfelelő pillanatban lecsaptak az 
elkövetőkre. A sikeres tettenérések nemcsak 
a bizonyítási eljárást könnyítették meg, de az 
áldozatok is visszakapták értékeiket. A ka-
pitány arról is beszámolt, az eddig elfogott 
tolvajok nem bűnbandában működtek, ezért 
várhatóan sok hasonló egyéni vagy kiscso-
portban dolgozó zsebest kell még kézre ke-
ríteniük. A kapitányság azt kéri, hogy aki 
hasonló esetet tapasztal, tegyen bejelentést 
akár személyesen, akár névtelenül az ingye-
nesen hívható Telefontanú 06/80/555-111 
zöldszámán.

(Újbuda)

simicskó István sportért felelős  
államtitkár a „kormányablakban”

Kerületi hatáskörbe kerülhet  
a főútvonalak rendjének ellenőrzése
Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület február 26-án. a nyolc nyilvánosan 
tárgyalt napirendi pont közül csak a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvé-
tele tárgyában kötendő megállapodások című indítvány váltott ki kisebb vitát.

Az előterjesztés szerint Újbuda Ön-
kormányzata saját közterület-felügye-

lői által önként kíván részt vállalni  
a Fővárosi Önkormányzat kezelé-
sében lévő főútvonalak, közutak 
és közterületek rendjének felügye-
letében. Az új feladatok szakszerű 
és törvényes ellátása érdekében  
a felek között már meglévő megál-
lapodás megszüntetése és új meg-
állapodás megkötése szükséges. 

A napirendi pont vitájában Bu-
dai Miklós azt tudakolta, mennyi-
be kerül ez a kerületnek, és hány 
plusz embert kell felvenni. Illetve 
igaz-e, hogy csak azért akarják át-
venni e területek kezelését, hogy 

itt se engedjék az ellenzéki választá-
si plakátok kihelyezését? Ez utóbbi 
vádat Hoffmann Tamás válaszában 
cáfolta, majd kijelentette, nem pénz- 
és létszámkérdés, hogy a XI. kerület 
közterületein egységes legyen a rend 
mind a fővárosi, mind a kerületi utak 
mentén. A polgármester hozzátette, az 
hogy egyáltalán meg kell-e emelni, és 
ha igen, hány fővel a közterület-fel-
ügyelők létszámát, attól is függ, mi-
lyen sűrűn és milyen hatékonysággal 
kívánnak ellenőrizni. Ez pedig még 
kidolgozás alatt áll. 

Farkasné Kéri Katalin szerint a fel-
méréseket még a döntéshozatal előtt el 
kellett volna végezni.

Nem pénz- 
és létszám-
kérdés, 
hogy a XI. 
kerület 
közterülete-
in egységes 
legyen  
a rend mind 
a főváro-
si, mind a 
kerületi utak 
mentén. (V. L.)

keLeNFÖLD
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Kedves ÚjbudaiaK!
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) 
– Újbuda Önkormányzatának együttműködésével – 
2014 februárjában programsorozatot indított Újbu-
da természeti és kulturális értékeinek bemutatására.

a programsorozat március és április havi  
időpontjai és témái:

Március 22.:  Egyetem és környéke Újbudán
Április 12.:    Civil szervezetek a kerületben
Április 26.:    Gellért-hegy
A részletes programleírások az egyesület honlap-
ján (http://mkne.hu/programok.php) és Újbuda 
Önkormányzata honlapján www.ujduda.hu oldalon 
az Újdonságok alatt, valamint az önkormányzati 
hirdetőtáblákon lesznek megtalálhatók.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, 
amelynek határideje a meghirdetett program he-
tében, kedden 18 óráig lehetséges.
A regisztrálni lehet az egyesület honlapján, illetve 
személyesen keddenként 14–18 óra között az egye-
sület irodájában (1113 Budapest, Bocskai út 37.).
A programokra korlátozott számban lehet jelent-
kezni, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy minél 
hamarabb regisztráljanak.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás prog-
ramja és Újbuda Önkormányzatának támogatá-
sának köszönhetően a sorozat minden programja 
térítésmentes. 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Dumaszínház 

különleges talalásban

Stand-up comedy est Hajdú Balázzsal, 
a Hegyvidék Bevásárlóközpontban
Időpont: 2014. március 26. 18 óra
Helyszín: bevásárlóközpont - földszint 
A belépés ingyenes

Ismerd meg Kína, Monólia é Irá kultúrájá,  
meséi é játéki utentiku follkozáso  
é bábelôáso seítsééve!

10:00 – 10:45   Iráni mese bábelôás: A fecseô ppáj
10:00 – 13:00   Kézmûves follkozások utentikus játékmesterek vezetésével
11:30  – 12:10    Kíni mese bábelôás: A kylótünér

2014. március 30. 10 ór
Bupesti Mûvelôési Központ
1119 Bupest, Etele út 55.

Inyene
renez vén

SZF_1002-12_137.5x102.5_Szines_Falu_sajtó_BMK_zaro.indd   1 2/25/14   11:39 AM

Ingyenes lesz  
a parkolás a helyieknek 
a Fővárosi Közgyűlés elé kerül Őrmező teljes 
területének fizetős parkolási övezetté alakítása. 
a cél, hogy a 4-es metró elindulása után az 
agglomerációból érkező és a metróra átszálló 
autósok ne a lakótelep parkolóhelyeit foglalják 
el, fejtörést okozva ezzel a környék lakóinak. 
újbuda védeni igyekszik a lakókat, számukra  
a parkolás ingyenes marad.

– Félő, hogy a metróindulás után P+R parkolóvá alakul-
nának a városrész parkolói – mondta lapunknak Büki 
László, a kerület városüzemeltetési igazgatója. Az autópá-
lyák felől érkező autósok feltehetően reggel 7–8 óra körül 
tennék le járművüket a lakótelepen, és akár este 6 óráig 
ott parkolnának. 
Mivel Őrmező 
parkolási telített-
sége már most is 
77 százalékos, az 
ingázók beenge-
dése kiszorítaná  
a helyben lakókat. 
Hogy ezt elkerül-
jék, a kerület már 
tavaly megkezdte 
Őrmező és Ke-
lenföld parkolóö-
vezetbe vonásá-
nak előkészítését. 
A tervek mindkét 
területre elké-
szültek, Őrmező 
esetében pedig  

a BKK már jóvá is hagyta azt. Az engedélyezett terv ápri-
lisban kerül a Fővárosi Közgyűlés elé, ahol rendelet szü-
lethet az övezetbe vonásról.

– A várható közlekedési problémákon nem javít az 
sem, hogy a 4-es metró beruházás részeként a lakótelep 
körül megvalósuló P+R parkolók kialakításai késnek, 
és valószínűleg ezeknek nem is lesz elegendő a kapa-
citása – tájékoztatott az igazgató. Őrmező lakosainak 
azonban nem kell tartaniuk a változásoktól, hiszen 
semmilyen kár nem éri őket. Minden helyi lakó laká-
sonként két autó után ingyenes parkolási engedélyt kap, 
így továbbra is térítésmentesen parkolhatnak a környé-
ken. Őrmező után a második ütemben Kelenföld kerül-
het bevonásra a fizető parkolási övezetbe.

Minden helyi lakó  
lakásonként két autó 
után ingyenes parkolá-
si engedélyt kap.

ŐrMezŐ

(T. D.)

Tovább szépül  
a Szent Kristóf Szakrendelő
Napi kétezer, éves szinten több mint hatszáz-
ezer ember fordul meg a Szent Kristóf Szak-
rendelőben, ezért újbuda Önkormányzata 
különleges figyelmet szentel az intézménynek. 
Minden évben jelentős összegeket különít el  
a korszerűsítésére.

A Fehérvári úti szakrendelőben komfortosabbá és szí-
nesebbé váltak a betegvárók, a fogadó rész, a lépcső-
ház és a közlekedők, valamint új információs táblák 
segítenek az eligazodásban. A közel tizenhat millió 
forintos beruházás január–február folyamán zajlott, 
és teljes egészében Újbuda Önkormányzata által volt 
finanszírozott. Az intézmény saját erőforrásából az or-
vosi rendelők bútorzatát és az orvosi ellátáshoz szük-
séges kézi műszerparkot újította fel. 

A szakrendelő március 6-i bejárásán részt vett töb-
bek között Simicskó István sportért és ifjúságért felelős 
államtitkár, Hoffmann Tamás Újbuda és Szabolcs Attila 
Budafok-Tétény polgármestere is. Sok budafoki beteg 
is átjár a Szent Kristófba, hiszen vannak olyan típusú 
szakrendelések, amelyeket csak itt tudnak elérni.

Ezzel még nincs vége az idei fejlesztéseknek. Annak 
ellenére, hogy van légkondicionálás a betegváróban, 
erősen betűz a nap, ami zavarhatja a várakozó pácien-
seket, ezért a kórház vezetése és az önkormányzat úgy 
döntött, hogy az év folyamán külső árnyékolót fognak 
a tetőablakok fölé helyezni.

(H. L.)

Fókuszba kerül 
márciusban az agy
Nemcsak a riasztó egészségügyi statisztikák, de 
gazdasági szempontok is indokolják, hogy egyre 
nagyobb hangsúly helyeződik az agykutatásra – hívja 
fel a figyelmet évről évre egy nemzetközi rendezvény, 
az agykutatás Hete. a világszerte ünnepelt tudomá-
nyos eseményt hazánkban március 11–13. között 
tarják. a rendezvénysorozat programjai idén Pécs és 
debrecen mellett budapesten, az Infoparkban is várják 
az érdeklődőket.

Világszerte 121 millióan szenvednek depresszióban, az unió-
ban évente 800 milliárd eurót fordítanak pszichiátriai betegsé-
gek kezelésére, az adatok szerint pedig minden negyedik ember 
átesik élete során depressziós szakaszon vagy más mentális be-
tegségen. A kiesett munkaórák jelentős részéért is pszichiátriai 
megbetegedések tehetők felelőssé, tehát a problémának komoly 
gazdasági vonzata is van. Éppen ezért egyre több cég ismeri 
fel, ha az agykutatásba invesztál, megtérülnek befektetései – 
állítják a szakemberek.

Neves európai és amerikai egyetemek minden évben meg-
szervezik az Agykutatás Hete című nemzetközi rendezvényt 
azért, hogy számot adjanak arról, mit jelent, illetve hol tart az 
agykutatás, és hogy pontosan mire fordítják az erre a célra ka-
pott támogatásokat. Madarász Emília, az MTA Orvostudomá-
nyi Kutatóintézetének tudományos tanácsadója e l m o n d t a : 
2014 világszerte jelentős év-
szám a tudományterü-
leten, mert ezzel kez-
dődik az agykutatás 
második évtizede. Az 
első azt a feladatot tűz-
te ki célul, hogy az agy 
szerkezetét, moleku-
láris működését meg-
fejtse, valamint 
a megszerzett 
i smereteket 
felhasználja 
a mindennapi 
élet területe-
in. A második 
évtized az agy-
működés számí-
tástechn ikáva l 
határos területeire 
koncentrál: kísérletet 
tesz a gondolkodási mechaniz-
mus feltárására, megértésére és 
köznapi alkalmazására. Magyar-
ország is részt vesz az Európai 
Unió agykutatási programjában. 
A kormány ennek kapcsán 6,4 
milliárd forinttal támogatja 
a Nemzeti Agykutatási 
Programot, melyet az 
MTA Kísérleti Orvos-
tudományi Intézete vezet majd.

Az Agykutatás Hete idén a pszichológiai élettani agymű-
ködés kérdésével foglalkozik, valamint ismerteti annak ered-
ményeit. A rendezvénynek a Magyar Tudományos Akadémia 
Természettudományi Kutatóintézete ad otthont Budapesten. 
Az előadások mellett a programok között szerepel egy esszépá-
lyázat, egy köztéri kiállítás, az esemény legizgalmasabb része 
pedig várhatóan a pszicho-fiziológiai játszóház lesz. A prog-
ramokon bárki kipróbálhatja magát, és megtudhatja, milyen  
a reakcióideje, a mozgáskészsége, vagy éppen azt, milyen ész-
lelési csalódásokat él át nap mint nap. A kalandvágyó látogatók 
agyhullámaikkal is kísérletezhetnek valódi EEG-vizsgálatok 
segítségével. A szakmai közönség mellett iskolai csoportokat, 
önképző köröket és családokat is várnak a szervezők, a csopor-
toknak azonban regisztrálniuk kell. 

(T. D.)
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„Aktív időskor A településen 
és Az időskorúAk kreAtivitásA”

újbudai partnervárosi találkozó  
az európai Unió „európa a polgárokért” című 

programja támogatásával
 
Újbuda Önkormányzata az elmúlt években korszerű módszereket 
keresett az idősügy új kihívásaira. Az európai uniós pályázatok 
támogatásával kidolgozott és fenntartható módon működő 60+ 
Programjának eredményeit 2014. március 20–24-éig partnervá-
rosainak mutatja be. A találkozón részt vevő szakemberek meg-
ismerik az önkormányzat idősügyi politikáját, és kicserélik ta-
pasztalataikat. A konferencia mellett újbudai és a külföldi amatőr 
művészeti csoportok kulturális rendezvényeken demonstrálják az 
időskorúak kreativitását és aktivitását.
Az esemény kimagasló értéke a Nádszegről, Adáról, Marosvásár-
helyről, Prágából, Ustronból és Trogírból érkező civil szereplők 
személyes találkozója egymással és az újbudai időskorú polgá-
rokkal. A művészeti találkozó egy újabb lehetőség arra, hogy az 
Európai Unió által biztosított anyagi támogatás segítségével a kö-
zösségi aktivitás eddig nem ismert lehetőségét használják ki.

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a 
költségeihez. Ez a sajtóközlemény a szerző nézeteit tükrözi, és az 
Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bármi-
nemű felhasználásáért”.

GAZDAGRÉTI GYÓGYSZERTÁR

ÉJJEL-NAPPAL
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET DÉL-BUDÁN

2014. április 1-től

21118 Budapest, Gazdagréti tér 6.

3(06-1) 246-3364      7www.homeopatika.hu

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8 – 20 óráig,
 szombaton 8 – 14 óráig, a nyitva tartási időn kívül,

éjjel-nappali ügyeletet tartunk

0-24

Családbaráttá tenné  
a munkahelyeket a kerület 
Karrier vagy család? Milyen eszközökkel hangolható össze a munka és a magánélet? Ezekre a kérdésekre kereste 
a választ újbuda Önkormányzata azokkal a civil és vállalkozói partnerekkel együtt, akik a tavaly indított Család-
barát programhoz csatlakoztak.

Körzeti rendőrörs nyílt Kelenföldön
újabb Körzeti Megbízotti Irodát nyitott a rendőrség újbudán. Ezúttal Kelenföldön, a Fejér Lipót utcában lesz 
állandó a rendőri jelenlét, szoros kapcsolatot fenntartva a helyi lakóközösséggel. a közösségi rendőrség gyakor-
latát célként kitűző önkormányzat, valamint a kerületi rendőrkapitányság további irodák nyitását is tervezi,  
a következőt várhatóan Őrmezőn.

FÉLREÉRTÉS

– Nem értem, ez ma már a harmadik nénike,  
aki a János-hegy helyett a Móricz Zsigmond körtérre  

jön gombászni, őrmester úr!

befejező stádiumban  
a Gomba
A Móricz Zsigmond körtéri Gomba kivitelezése a befejező stádi-
umhoz érkezett. Az elmúlt hónapokban elkészültek a közműépíté-
si, szerkezetépítési munkálatok a pincékben, a válaszfalazások és 
a szakipari munkák. Jelenleg a homlokzatképzés folyik. A beruhá-
zás egyik fontos mérföldköveként a múlt héten kerültek a helyükre 
a hatalmas íves üvegtáblák, amelyek egyedülállóknak számítanak 
a hazai építőiparban. Ekkora méretű hajlított üveget eddig még 
nem készítettek az országban, ezért a Gomba külső és belső fala-
it alkotó táblák legyártásához külön kemencét kellett építeni. Az 
épületrészek zárása – a falfelületek kőburkolattal történő felsze-
relésével – a napokban válik teljessé, ez pedig felgyorsítja a belső 
munkákat. Látványosabb változásként elindulnak a belsőépítésze-
ti munkák, mint a kávézó és az infopont kialakítása, majd a projekt 
meghatározó része, az udvar pihenőhellyé alakítása következik.

komplex  
szemléletmódvál-
tásra ösztönöz  
az uniós  
támogatással  
indult program

A „Rugalmas munkahelyek – családbarát Újbuda” néven, 
európai uniós támogatással elindított program komplex 
szemléletmódváltásra ösztönzi a városrészben működő 
cégeket. Arra vállalkozik, hogy irányt és lehetőségeket 
mutasson, meghatározva azokat a feltételeket, amelyek 
teljesítésével családbaráttá változhat egy cég mindennapi 
működése. Eddig a Humánszolgáltató Központtal, a Bu-
dapest Esély Nonprofit Kft.-vel és az Újbuda Prizmával 
született együttműködés, ám a jövőben több száz tagúvá 
bővítenék a hálózatot.

Az első információs napon kerületi vál-
lalkozások és civil szervezetek képviselői 
vettek részt, akik szakmai előadásokat 
hallgattak meg. A tanácskozáson felszóla-
ló Simicskó István sportért és ifjúságért fe-
lelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az elmúlt időszakban felerősödött  
a kisgyermekes szülők azon igénye, hogy 
minél nagyobb arányban, rugalmasabb 

feltételek mellett térhessenek vissza a munkaerőpiacra. – 
Ebben nyújt komoly segítséget az új projekt – tette hoz-
zá. Hoffmann Tamás polgármester beszédében reményét 
fejezte ki, hogy a kezdeményezés mentén a családbarát 
intézkedések gyorsan elterjednek a kerületben, a sikeres 
példák pedig inspiráló, jó gyakorlatként szolgálhatnak 
majd. A program három fő célt tűzött maga elé. Az első  
a rugalmasabb szolgáltatások és munkaviszonyok kialakí-

tása, amelyhez a Budapest Esély Kft. szervez képzéseket, 
érzékenyítő tréningeket. Második feladatként – amelyben 
a Humán Szolgáltató Központ játszik majd fontos szerepet 
– a kerületi kisgyermekellátó rendszer fejlesztését jelölte 
ki az önkormányzat, amely alapvető fontosságú a szülők 
szempontjából. Harmadik célként pedig a családosok igé-
nyeihez jobban igazodó nyitvatartási és ügyintézési időt 
alakítanának ki az egyes szolgáltatásoknál. 

Pirisi Károly, a Budapest Esély ügyvezetője azt hang-
súlyozta, erősíteni kell a munkavállaló és munkáltató kö-
zötti kötődéseket. – A dolgozó hálás lesz a családi életére 
tekintettel lévő munkaadójának, ezért hű marad munka-
helyéhez, ahol jobban teljesít, így mindkét fél elégedett 
lehet – tette hozzá. A vendégek között számos nagy cég 
képviseltette magát. Az IBM programmenedzsere, Bene 
Takács Klára elárulta, cégüknél már régóta magától ér-
tetődő, hogy megkönnyítik a családok mindennapi életét, 
legyen szó rugalmas munkaidőről, otthon végzett mun-
káról vagy gyesről visszatérő anyukák részmunkaidős 
foglalkoztatásáról. – Nekünk az a fontos, hogy a munkát 
határidőre elvégezzék. Hogy ezt mikor, hol és hogyan te-
szik, nem számít – jelentette ki a vállalat képviselője, aki 
szerint számos esetben a nyolcórás munkaidő frusztrálttá 
teszi a beosztottakat. Az önkormányzat „Családbarát Vál-
lalkozás Újbuda” címmel szeretné elismerni a jövőben 
azokat a cégeket, amelyek a legeredményesebben sajátí-
tották el a családbarát szemléletet.  

A kelenföldi lakótelep Fejér Lipót utcai panel-
házának földszintjén nyílt meg Újbuda má-
sodik rendőrségi Körzeti Megbízotti Irodája. 
Berki Antal XI. kerületi rendőrkapitány még 
tavaly jelentette be, hogy 2014 első hónapjai-
ban három körzeti irodát nyitnak annak érde-
kében, hogy az indokolt területeken állandó 
legyen a rendőri jelenlét. A fejlesztés során  
a korábban bezárt rendőrségi irodákat alakí-
tották át a mai kor követelményeinek megfe-
lelő, korszerű helyi bázisokká. A felújított he-
lyiségekben 6 fős csoport kezdi meg a munkát. 

– Azt szeretnénk elérni, hogy a gazdagréti 
lakók is saját rendőreiknek tekintsék kollégá-
inkat, akik elsősorban a közterületen teljesíte-
nek szolgálatot, de ezen kívül kisebb bűnügyek 
megoldásával is foglalkoznak majd. Ha egy 
probléma túllép a hatáskörükön, a kapitányság 
biztos hátteret nyújt számukra – mondta Berki 
Antal. 

A lakótelep biztonságáért felelős csoport bázisa előtt Hoff-
mann Tamás polgármester, Simicskó István államtitkár és Berki 
Antal rendőrkapitány vágta át a szalagot. A kerület vezetője el-
mondta, a közösségi rendőrség gyakorlatának elterjesztése azt 

a biztonságérzetet teremtheti meg, amire minden ember vágyik  
a lakóhelyén. Hozzátette, a következő körzeti rendőrőrsöt Őr-
mezőn adják át, de más lakóövezetekben is terveznek irodát 
nyitni.

(Újbuda) 

(Újbuda)

ÚJBUDa
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Idén is szeretettel várjuk  
Önt és családját  

2014. március 24. 
és április 19. között,  

a Budapest,  
XI. Kőrösy József utcában  

(Allee melletti sétálóutcában)  
megrendezésre kerülő 

Kézműves termékek,  
ajándéktárgyak  

és húsvéti finomságok 
várják  

a látogatókat. 

Szervező:  
BUDA-HOLD Kft.  

és a Pilis Feszt Kft.

Újbudai  
Húsvéti Vásárra

A vastag- és végbéldaganatok jelenleg is súlyos problémát jelentenek, mivel 
az elmúlt évtizedekben az újonnan diagnosztizált megbetegedések évenkén-
ti száma csaknem négyszeresére emelkedett, s ezzel mindkét nem esetében 
a második leggyakoribb rosszindulatú megbetegedéssé vált.

– A gasztroenterológia az emésztőszervi betegségekkel foglalkozó tudo-
mányág, amelynél az alapvető és nélkülözhetetlen belgyógyászati alapokon 
túl a manualitásnak is igen nagy szerepe van. A felső és alsó tápcsatorna, az 
epe utak endoszkópos vizsgálata és terápiás lehetőségei is a „kezünkben” 
vannak, – mondja dr. Szőnyi Mihály, gasztroenterológus. – A nyelőcső, gyo-
mor, vékony és vastagbél, epe utak, hasnyálmirigy, az emésztőszerv egé-
szét érintő szakterület ez. A gasztroenterológia eszközigényes, dinamikusan 
fejlődő, minimál invazivitásra törekvő tudományág. Tágabb értelemben a 
hepatológia (májbetegségekkel foglalkozó tudományág) is ide tartozik. 

A puffadás, hasmenés, gyomorégés, székrekedés, hasi fájdalom, szegycsont mögötti égő érzés, hány-
inger, véres széklet a leggyakoribb tünetek, melyek sokszor laktózérzékenységet, lisztérzékenységet, az 
emésztőrendszert érintő tumoros betegségeket, epeúti, hasnyálmirigy és gyulladásos bélbetegségeket 
is tükrözhetnek. A fenti tünetek és betegségek kialakulásához genetikai eltérések, étkezési problémák, 
de sok esetben úgynevezett civilizációs ártalmak is vezethetnek.

Statisztikai adatok alapján vannak bizonyos nemhez és korhoz köthető gyakori betegségek. 40 éves 
kor felett szűrni kell a vastagbél daganatot, de ha például tipikus laktózérzékenységre vagy lisztér-
zékenységre jellemző tünetet észlel a Családorvos, akkor célzott kivizsgálást bármely életkorban 
indokolt elvégezni. Ha gondolunk egészségünk megőrzésére, rendszeres szűréssel sok szövődményt 
megelőzhetünk. 

Forduljon hozzám bizalommal, kérdés, időpont egyeztetés esetén várom hívását!
Dr. Szőnyi Mihály, gasztroenterológus (0620-356-4353).

A XI. kerület sikeralbumaA XI. kerület sikeralbuma

sikeralbum.ujbuda.hu

Újbuda sikeralbuma, a XI. kerület büszkeségeit fel-
sorakoztató internetes oldal az itt élők sikereit és 
eredményeit mutatja be. A könnyen kezelhető felü-
letet azonban nemcsak látogatásra találták ki, hanem 
aktív részvételre is inspirálja az Újbudán élőket és 
alkotókat. 

Csatlakozzon Ön is, és ossza meg a világgal szemé-
lyes sikereit, büszkeségeit! 

 

Kenesei Zsanett  
Magyar bajnoki címet 
szerzett

A BEAC több mint tíz 
esztendeje elkezdett után-
pótlásképzésének egyre 
kiemelkedőbb atlétái van-
nak, akik az elmúlt években 
sokszorosan bizonyították, 
hogy csak a szisztemati-
kusan megtervezett mun-
kának, a türelemnek, a ki-
tartásnak, a pedagógiai és 
edzői munkának, a sportág 
iránti alázatnak van igazi 
eredménye. A februárban 
megrendezett 40. Fedett Pá-
lyás Atlétikai Bajnokságon 
Kenesei Zsanett nagyon jó 
taktikai érzékkel tartotta 

kezében a verseny kimenetelét. Az 1500 méteres 
síkfutás utolsó 150 méterén – ellépve ellenfelétől 
– semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy ezen  
a távon újabb bajnoki címet szerez. A Felnőtt Baj-
nokságon bajnoki címet szerezni, valamint egyéni 
csúccsal másodiknak lenni remek teljesítmény, ame-
lyet versenyzőnk évről évre minden bajnokságon 
megvalósít.
 

dobogós tesók
Bár a Diego Sport Clubban 
edző gyerekek közül a leg-
többen rendszeresen szere-
pelnek különböző versenye-
ken, a klub kiemelten figyel 
arra, hogy a fiatalok a sport 
szeretetét, a mozgás örömét 
éljék át az edzéseken. A tíz 
év alattiakat a nemzetközi 
Play&Stay módszer alapján, 
leginkább csoportosan ok-
tatják, mely nagy hangsúlyt 
fektet a játékosságra és a kö-
zösségi munkára is. A Római 
Teniszakadémián február kö-
zepén rendezett Match Point 

Play and Stay versenyen a Diego Sport Club tenisze-
zője, Nagy-Jávori Bence a zöld pályán bronzérmes lett, 
tesója, Nagy-Jávori Zalán pedig szintén zöld pályán  
a vigaszágon ezüstérmet szerzett.

Mindenki sikeres 
valamiben!

„Soha többé!” – kommunizmus

újbuda Önkormányzata a kommunista 
diktatúrák áldozataira emlékezett február  
25-én a budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnáziumban.

1947. február 25-én jogellenesen letartóztatták és  
a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát. A parlament döntése alapján 
2000 óta ezen időpontban emlékezünk a kommuniz-
mus áldozataira. Azokra, akiknek elvették az életét, 
valamint azokra, akik elvesztették megszerzett java-
ikat, emberi méltóságukat, és mindazt, amiért kemé-
nyen megdolgoztak. Február 25-én este Újbuda Ön-
kormányzata közös emlékezésre hívta az érdeklődőket  
a Szent Imre Gimnázium dísztermébe.

Az est házigazdái beszédeikben felidézték az elnyo-
mó rendszert. – Az utánunk jövő nemzedékeket lép-

ten-nyomon figyelmeztetni kell e szomorú örökségre, 
egyben arra, hogy erkölcsi kötelességük a diktatúrák, 
az erőszakos hatalomátvétel megelőzése – emelte ki 
felszólalásában Hoffmann Tamás polgármester. Ehhez 
csatlakozott Simicskó István, a kerület országgyűlési 
képviselője, aki azt hangsúlyozta, mindig fel lehet áll-
ni, mindig ki kell állnunk az igazunkért: – Elismerés és 
főhajtás azok előtt, akik ezt az embertelen diktatúrában 
is vállalták – mondta.

Az intézményben tanító Gianone András történész 
előadásában példákat hozott arra, hogyan lehet megér-
tetni a fiatalabb generációval, mi történt a kommunista 
diktatúra alatt. Az estet a Sturcz Quartet komolyzenei 
hangversenye zárta. Az eseményen az ‘56-os Szö-
vetség, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének és  
a Magyar Politikai Elítéltek Közösségének tagjai is 
részt vettek.

Telt házas beszámoló a magyar Caminoról

képünkön balról szabolcs attila képvi-
selőjelölt, simicskó István országgyülési 
képviselő és hoffmann Tamás polgár-
mester

eperjes károly zászlóvivő

Papp Lajos után Eperjes Károly vette át  
a stafétát a Magyar Zarándokút „zászlóvivő” 
zarándokaként, és telt ház előtt tartott elő a-
dást Vándorok vagyunk címmel az Összefogás 
újbudáért Egyesület helyiségében február 
27-én. 

A Magyar Zarándokút Egyesület 2009 decemberében 
alakult, és a spanyolországi El Camino szellemiségé-
hez hasonlóan működő, hazai zarándokút létrehozá-
sát tűzte ki célul. A közel ötszáz kilométeres útvonal 
olyan legendákat, ősi hagyományokat őrző szakrális 
helyeken megy keresztül, mint a Pilis, a Kiskunsági 
Nemzeti Park vagy a Mecsek. Minden évben megkér-

nek egy-egy ismert személyiséget, hogy vegyen részt 
az első úton. Eperjes Károly volt a múlt év zászlóvivő-
je, aki már többször járt zarándokúton a családjával is, 
például Csíksomlyón, de ilyen hosszú túrára korábban 
még sohasem vállalkozott. 

– A tavalyi vihar miatt én vagyok az egyedüli, aki 
a nyitó zarándoklatot végigcsinálta – mesélte Eperjes 
Károly. – A munka miatt ugyanis sajnos meg kellett 
szakítanom az utat, de azokat a szakaszokat, amelye-
ket emiatt nem tudtam volna megtenni, előre végigjár-
tam. Amikor az igazi zarándoklatot jártuk, a hóvihar 
miatt a többiek nem tudták teljesíteni azt a szakaszt, 
amit én már korábban megtettem. Pintér Sándor 2013-
ban Kós Károly-díjat adományozott az Magyar Zarán-
dokút Egyesületnek. Az erről készült emléklapokat 
Rumi Imre egyesületi elnök adta át a jelen lévő két 
zászlóvivő zarándoknak. Schmittné Makray Katalin, 
Schmitt Pál volt köztársasági elnök felesége 2012-ben 
volt az egyesület zászlóvivő zarándoka. Makray Ka-
talin mindenkit buzdított arra, hogy ha nem is a teljes 
utat, de legalább egy szakaszt tegyen meg. 

Az eseményen részt vett Nagyné Antal Anikó ön-
kormányzati képviselő, valamint Szabolcs Attila, Bu-
dafok-Tétény polgármestere is, aki a budafoki szaka-
szon várja minden évben a zarándokokat pogácsával és 
borral. Miután köszöntötték a résztvevőket, a közönség 
Kecskeméti Rita szoprán énekesnő és Hegedűs Katalin 
zongoraművész Ave Mariájával hangolódhatott Eperjes 
Károly előadására. (H. L.)

(K. V.)

szeNTIMreváros



6 Újbuda 2014. március 12. AKTUÁLIS

A XI. kerületi lakóházak  
felújításának pénzügyi támogatására

budapest Főváros Xi. kerület Újbuda Önkormányzatának polgármestere (to-
vábbiakban: polgármester) az államháztartáson kívüli források (támogatások) 
átadásának, átvételének rendjéről szóló budapest Főváros Xi. kerület Újbuda 
Önkormányzata 35/2013. (vii. 19.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi 
nyílt pályázatot teszi közzé:
Pályázat célja: Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást 
nyújt pályázati úton a XI. kerületi lakóépületek felújításának vagy kor-
szerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából.

Támogatható tevékenységek köre: a pályázat keretén belül a legalább 4 
lakást tartalmazó lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkála-
tokra – amely lehet teljes vagy részleges – igényelhető támogatás:
1. gázvezeték-felújítás
2. kéményfelújítás (kivéve gyűjtőkémények felújítása)
3. tetőfelújítás
4. gépészeti felújítás
5. elektromosfővezeték-felújítás
6. homlokzatok felújítása (nyílászárók cseréjére, felújítására nem igényelhető 
támogatás, bejárati lépcső akadálymentesítése támogatott)

liftek felújítására csak az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat 
alapján kötelezett lakóépületek igényelhetnek támogatást.
vissza nem térítendő támogatás mértéke: az igényelhető önkormányzati támo-
gatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség 

maximum 40%-a, de pályázatonként lakásszámtól függően legfeljebb az alábbi 
összeg vehető figyelembe.
 4–12 lakásig  400 000 Ft
 13–30 lakásig  600 000 Ft
 31–100 lakásig 1 200 000 Ft
 100 lakás felett 2 000 000 Ft

Pályázat célközönsége: pályázatot nyújthatnak be az önkormányzat közigaz-
gatási határán belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiak-
ban: pályázók) a legalább 4 lakást tartalmazó épületeik felújítására.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 25. 12.00 óra
Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: a részletes pályázati kiírás 
és mellékletei Újbuda Önkormányzatának polgármesteri hivatalában (budapest, 
Xi. kerület, zsombolyai út 4. szám alatt a portán, valamint budapest Xi. kerület 
bocskai út 39–41. szám alatt a recepción) átvehető, vagy az önkormányzat inter-
netes oldaláról (www.ujbuda.hu) letölthető.

A pályázatok eredményhirdetése:  
2014. május 30.

a pályázatok eredményhirdetése után a nyertes pályázókkal az önkormányzat 
támogatási szerződést köt. szerződéskötési határidő: 2014. október 31. 12.00 óra.

az elszámolás benyújtásának végső  
határideje: 2014. december 9. 12.00 óra

Budapest, 2014. március 5.
dr. Hoffmann Tamás

polgármester s.k.

PÁLYÁZaTI FELHÍVÁS

Nemzetközi találkozó  
a Szent benedekben
a Szent benedek Iskolaközpont hat európai és egy ázsiai ország iskolájával együttműködésben vett részt a Comenius prog-
ramban, melynek legutóbbi állomása a magyar katolikus iskola volt. az intézmény külföldi partneriskoláit látta vendégül, 
melyek színes műsort kaptak házigazdájuktól. 

Kijevi beszámoló

Gasztroenterológiai  
magánrendelés  

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

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

vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06-20-356-4353

ELHuNYT  
dR. jaNZó jóZSEF

2014. február 3-án, életének 87. 
évében elhunyt dr. Janzó József, 
akinek Újbuda 37 éven át volt szű-
kebb pátriája. 

Dr. Janzó József gyémántdip-
lomás építőmérnök, c. egyetemi 
docens 1926. május 1-jén szüle-
tett. Mérnöki oklevelét 1950-ben 
szerezte. Tervezői munkássága 
felölelte a mélyépítési munka 
valamennyi ágát. számos országos 
jelentőségű létesítményt tervezett, 
többek között a fővárosi felszíni 
vízművet, a keleti Főcsatorna víz-
kivételi művét és szivattyúházát, a 
Csepeli vasmű 2500 m3 víztornyát. 
Több nagy vízmedencét tervezett, 
a gellérthegyi víztározó 2 x 40 000 
m3-es medencéjét (hazánk legna-
gyobb víztározója), az óbudai 5000 
m3-es víztározót, kerületünkben, 
a Dayka gábor utcai 10 000 m3-es 
víztározót.

széles körű műszaki irodalmi és 
oktatási tevékenységet fejtett ki. 
Több újítása és szabadalma is volt. 
Munkáját számos kitüntetéssel is-
merték el, így hétszer kapott kiváló 
Dolgozó, kétszer kiváló Munkáért 
fokozatot, továbbá a kiváló Újító, 
kiváló Feltaláló címet is elnyerte. 
1998-ban az egyetemi tanács a 
professzor emeritus címet adomá-
nyozta részére. 1999-ben életmű-
véért megkapta a széchenyi-díjat. 
ennek indoka: a víztartó és egyéb 
mélyépítési szerkezete terén kifej-
tett jelentős úttörő munkásságáért, 
új szerkezetek és építési eljárá-
sok kidolgozásáért és ezek hazai 
megvalósításában való közremű-
ködéséért. 1950 óta volt tagja a 
Magyar hidrológiai Társaságnak, 
1990–1996 között elnöke is.

VERESNÉ KRajCÁR IZabELLa
búCSúZTaTÁSÁRa ÖKoMENIKuS GYÁSZMISÉT TaRTuNK

 2014. március 19-én 17.30 órakor
a Budapest-kelenföld szent gellért Plébánia (1115 Budapest, Bartók Béla út 149.)  

altemplomában. a koszorúra, virágra szánt pénzt a bejáratnál elhelyezett dobozba  
lehet elhelyezni vagy a vICUs XI. közalapítvány számlájára befizetni  

a cél megjelölésével. az összegyűlt adományt a vICUs XI. közalapítványon keresztül  
a legrászorultabb család támogatására fordítjuk.

 
veresné krajcár Izabella végső búcsúztatására, hamvainak szórására 2014. március 21-én 

11.00-kor a Fiumei úti Sírkertben kerül sor. (1086 Budapest, Fiumei út 16.)

Újbuda Önkormányzata

A két éve futó Comenius program során a tanulók Portugáliába, 
Törökországba, Németországba, Görögországba, Romániába, 
Olaszországba és Bulgáriába látogathatnak el. Az angol nyelven 
folyó pályázat témája ezúttal „a történelem a nagyszülők szemén 
keresztül” címet viselte, melynek legizgalmasabb feladataként 
a diákok saját nagyszüleiket interjúvolták meg, a történelmi él-
ménybeszámolóikból írt esszéket pedig versenyre nevezték be. 
A program résztvevői eddig hat országban jártak, ahol a városok 

felfedezése mellett tanórákat látogattak, valamint megismerhet-
ték a partnerországok népi kultúráját. Valkai Krisztina csoport-
vezető arról számolt be, az egyes nemzetek mesteremberei a ko-
sárfonás, a szövés, a cipész és más népi mesterségek fortélyaiba 
avatták be a fiatalokat. 

A rendezvényt Hoffmann Tamás polgármester angol nyelven 
nyitotta meg, ezt követően pedig a partneriskolákból érkező 40 
vendég egy olyan mesejátékot láthatott, melyet külföldi és ma-
gyar gyerekek együtt adtak elő. A Tempus Alapítvány által kiírt 
Comenius program hamarosan befejeződik, a lezárást Portugá-
liában ünnepelik majd a résztvevők. A Szent Benedek Iskola-
központ igazgatója, Deák István elmondta, azért csatlakoztak  
a programhoz, hogy a tanulókban felkeltsék az érdeklődést Euró-
pa és a nyelvtanulás iránt, és arra neveljék őket, hogy a külföldre 
jutásért meg kell dolgozni.

A Comenius program – melyet az Európai Bizottság 2014-
től az átfogó Erasmus+ projekt részeként folytat és fejleszt to-
vább – évről évre óvodák és iskolák ezreit készteti összefogás-
ra a kontinensen, hogy a közoktatási intézmények nemzetközi 
együttműködésekben dolgozhassanak közös feladatokon, illetve 
megismerhessék egymást közelebbről. A partnerség hozzásegíti 
az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, 
továbbá tanáraik, tanulóik nyelvi és kommunikációs képessége-
inek fejlesztéséhez. Előnye az is, hogy segíti a sajátos tanulási 
igényűek integrációját, a képességközpontú oktatási modell ha-
zai terjesztését, valamint a munka világára való felkészítést.

(T. D.)

Magyarországról elsőként az Ökumenikus Se-
gélyszervezet – a kiújult forradalmi összecsa-
pásokat követően – ajánlott fel humanitárius se-
gítséget a sebesültek ellátásához a kijevi Szent 
Mihály-székesegyháznak. Az Ökumenikus se-
gélyszervezet ukrajnai irodájának vezetője, Ge-
revich János a XI. kerület díszpolgára.

Az első pénzbeni támogatást február 19-
én juttatta el a Segélyszervezet a Majdan tér 
közelségében található székesegyháznak, 
melynek kolostora az összecsapások kez-

detétől átmeneti kórházként lát el sebesül-
teket. A székesegyház köszönettel fogadta  
a gyógyszerek és kötszerek vásárlásához nyúj-
tott támogatást. 

A Külügyminisztérium által felajánlott továb-
bi 2 millió forintos keretből újabb, a sebesültek 
ellátáshoz szükséges kórházi eszközöket (vérké-
szítmények, mobil sebészeti szettek, katéterek, 
infúziós készletek, fájdalomcsillapítók) szerzett 
be a segélyszervezet ukrajnai irodája. A szállít-
mányt a továbbra is ügyeletet tartó és egészség-

ügyi elosztó központként is működő székesegy-
ház a sérülteket ápoló kórházaknak juttatta el. 

A magyar Külügyminisztérium támoga-
tásával beszerzett eszközök átadásán Agapit 
püspök, a kijevi patriarchátus helytartója sze-
mélyesen mondott köszönetet. Az átadáson 
részt vett Bayer Mihály, Magyarország kijevi 
nagykövete, Lehel László, a segélyszervezet 
elnök-igazgatója, Gerevich János irodavezető, 
valamint az egészségügyi központot irányító 
Solojkó Natália is. 

aLBerTFaLva
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MOZAIK

aPróhIrDeTés
Lakás, ingatlan

ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL elcserélném Kispest kertvárosi, 
4 szobás (két generációnak is megfelelő) kertes házamat budai 
lakásra. T.: 06/20/572-4498.
IMMOTÉKA 1998 óta a budai ingatlanok specialistája. Igé-
nyes külföldi, belföldi ügyfélkör. 201-1821, 06/30/202-1892, 
www.immoteka.hu
KÉSZPÉNZZEL tulajdonostól vásárolnék minimum 3 szobás (65 
nm) lakást kerekes székkel megközelíthető helyen. 06/30/904-5404.

bérlemény
KERESEK bérbeadó lakást 90 000 Ft-ig. 06/30/729-7546.
KIADÓ lakást keresünk Budapesten, hosszú távra! 266-2698, 
06/30/826-6690.

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

oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 
06/30/674-0421.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! 06/20/959-0134.
NÉMETOKTATÁS alapfoktól felsőfokig. 06/20/517-3230.
TÖRTÉNELEM- és matematikakorrepetálás nagy gyakorlat-
tal általános iskolásoknak. 06/20/251-8457.

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.
ÖRÖKÖS rezsicsökkentés www.sporolj-es-tamogass.hu-
pont.hu

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

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 szolgáltatás (ev, 
bt., kft., zrt., társasház, alapítvány) Újbuda központjában. 
+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.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, garanciával. 285-2882, 
06/30/878-8977.
KÖLTÖZTETÉS bauerteher.hu 06/30/9444-717.
FOGSORJAVÍTÁS hétvégén is. Tel.: 06/20/511-0882.
LAPOS TETŐK, teraszok szigetelése, bádogozás. 06/20/9346-
993, 2046-793.
REDŐNY-, reluxa-, rovarhálószerviz! 370-4932.
FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával. 
06/30/954-8559. 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.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, festés 300 Ft/nm-től, parkettacsiszolás. 
06/20/945-5473.
IRODÁK, lépcsőházak takarítását vállalom. 06/30/422-5678.
OLCSÓ fakivágás kerti munkák lélekkel. 06/30/418-6663

PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/948-8909.
KONTÉNERES sittszállítás sóder, homok, zöldhulladék, ter-
mőföld. 06/20/4646-233.

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
MAGAS ÁRON vásárolunk mindennemű régi tárgyat, varró-
gépet, könyvet, hanglemezt, porcelánt, bútort, gyűjteményeket, 
hagyatékokat stb. Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Jakab Dori-
na: 06/20/365-1042.

Gondozás 
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok a hét minden napján 
7–14 óráig, 58 éves pedagógus. 06/20/251-8457.

Állás
ÉRETTSÉGIZETT munkatársat keresünk titkársági feladat-
körre, 6 órás foglalkoztatásban. A jelentkezéseket önéletrajzzal 
a jaubert.szilvia@scmonitor.hu e-mail címre várjuk.

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.
BIBLIAÓRA péntekenként márc.14., 21., 28. 18.30–19.30-ig. 
Fővárosi Művelődési Ház, Fehérvári út 47.
LOMTALANÍTÁS takarítással, szállítással, régiség és min-
den cikk vásárlása. 06/30/9918-719, 285-4808.

FogaDóorák

PárTok eseMéNyeI
a XI. KERÜLETI FIdESZ 
PRoGRaMjaI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: 
hétköznap 14–18 óráig.
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 
17–18 óráig ingatlaneladás, -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.mszpujbuda.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 19. 17.00–18.00 Nyugdíjjal és nyugdíjba 
menetellel kapcsolatos tanácsadás.
Március 31. 18.00 Szentimrevárosi Esték a Szent 
Margit Gimnáziumban. 
Vendég: Osztie Zoltán. Téma: Keresztények köz-
életi felelőssége. Házigazda: Rétvári Bence és 
Csizmadia László.
 

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbu-
da, 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.
Március 18. 18.00 Lakossági fórum az Újbudai Job-
bik klubhelyiségében (Bartók B. út 96.) Novák Előd-
del, 2. sz. választókerületének képviselőjelöltjével 
és a Jobbik alelnökével, Volner Jánossal.
Március 24. 18.00 az Újbudai Jobbik klubhelyisé-
gében (Bartók B. út 96.) Újbudai Nemzeti Estek dr. 
Csath Magdolnával. Az előadás címe: Magyar jövő: 
periféria vagy élmezőny?
Március 27. 18.30 lakossági fórum a Gazdagréti 
Művelődési Házban (Törökugrató u. 9.) 18.30 órától 
Novák Előddel, 2. sz. választókerületének képvi-
selőjelöltjével. 
Március 28. 18.00 lakossági fórum az Őrmezei 
Művelődési Házban (Cirmos u. 8.) 18 órától Novák 
Előddel, 2. sz. választókerületének képviselőjelölt-
jével.
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
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

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

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. Április 3., csütörtök 17 órától. 
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés: 06/70/428-1495
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv. Minden hónap első  
szerdáján és péntekén. Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.  
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.  
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.) 
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk. képv.  
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. Alkalmanként 10–12 óra 
között a Vahot utcai (kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos 
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. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu. Minden hó első péntekén 17–18 óráig. ŐKH  
(Cirmos u. 8.), valamint előzetes egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.  
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. képv., alpolgármester 
Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv. Fogadóóra előzetes 
egyeztetés alapján: 06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) 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
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Találkozót tartottak  
a kerület nyugdíjas rendőrei
Ebéddel egybekötött beszélgetésre hívta a XI. kerü-
letben szolgálatot teljesítő nyugdíjas kollégákat az 
újbudai rendőrkapitányság. a meghívottak között 
olyan rendfenntartók is voltak, akik közel 60 éve lettek 
a kerületi kötelék tagjai. Emlékekből és sztorikból nem 
volt hiány a találkozón.

Újbudán eddig sem volt ismeretlen a rendőrségi nyugdíjas-talál-
kozó fogalma, mégis több év kellett ahhoz, hogy újra összehívják 
a szakma öregjeit. – Történelmi kalandozásnak is beillik ez az 
esemény, amelyen mindenki örül, hogy újra láthatja a többieket. 
Ez a minimum, amit megérdemelnek volt kollégáink, akik évti-
zedekig szolgálták elkötelezetten a kerület polgárait – jelentette 
ki Berki Antal rendőrkapitány az ünnepség megnyitóján.

A legtöbb nyugállományú rendőr ezredes, exnyomozó és ka-
pitány még akkor szolgált a kerületben, amikor a Zsombolyai 
utcában – a mai Polgármesteri Hivatal helyén – állt a kapitány-
ság, de a társaságban nem volt ritka a 30 éves helyi munkata-
pasztalattal rendelkező egykori fegyveres sem. – A régi és új 
kollégák ilyenkor nemcsak kellemes, de hasznos beszélgetések-
be, szakmai vitákba, eszmecserékbe bonyolódnak, olyanokba, 
amelyek előbbre viszik az aktív állomány munkáját – mondták 
a résztvevők.

Emlékekből és rendőrsztorikból természetesen nem volt hi-
ány a találkozón, az egykori gazdagréti rendőrőrs vezetője, 
Karvaly Nándor nyugállományú alezredes például arról me-
sélt, úgy oldotta meg a csellengő gyerekek problémáját, hogy 

bevonta őket a lopott autók felderítésébe. – Akkoriban kez-
detleges laptopokat használtunk, melyekbe az ellopott kocsik 
rendszámai voltak betáplálva. A hozzánk csapódó 13–15 éves 
lakótelepen csel-
lengő fiúknak és 
lányoknak kiosz-
tottam egy-két 
laptopot, és azt 
kértem, ha már 
úgyis rohangál-
nak a lakótele-
pen, ellenőrizzék 
le a parkoló ko-
csik rendszámát. 
Imádták a nyo-
mozós játékot, és 
közben rengeteg 
autót meg is ta-
láltak. Akkortájt 
ugyanis Gazdagrét volt a lopott autók pihentető helye, ahon-
nan később a tolvajok a nyomozás lezárása után továbbvitték 
azokat. Mi azonban a gyerekek segítségével az összes jármű-
vet megtaláltuk – mesélte a nyugdíjas rendőr. A gazdagréti 
iroda már csak azért is különlegesnek számított, mert az or-
szág egyetlen olyan rendőrőrse volt, amely határnyitási szol-
gálatot adott a Budaörsi repülőtéren.

(Újbuda)

szeNTIMreváros
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További programok és információ:

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

60+

PrograMaJáNLó
ajánló az újbuda 60+ közel 
200 havi programjából
12. szerda 13.30–18.00  
Húsvéti origamihajtogatás Pohl Andrásné Magdi-
kával. Albertfalva Idősek Klubja, Kisújszállás u. 10. 
Ingyenes  

12., szerda 18.00–19.00 
Takáts Éva festményei – kiállítás-megnyitó

Albertfalvi Közösségi Ház. A kiállítás április 4-éig 
megtekinthető.

13., csütörtök 13.00–18.00 
Gyöngyös műhely, népi ékszerkészítő foglalkozás

USZOSZ, Gazdagréti Idősek Klubja, Gazdagréti tér 1.  
Tamáska Andrea. Ingyenes. Hozott anyag szükséges.

13., csütörtök  15.00–17.00 
Pesti nagy árvíz. Megemlékezés és filmvetítés:  
Egy magyar nábob. USZOSZ, Keveháza Idősek 
Klubja, Keveháza u. 6. Előadást tartja: Balázs József-
né. Ingyenes. 

14., péntek 18.00 
Oldtimer kiállítás-megnyitó. Kelenvölgyi Közössé-
gi Ház, ingyenes. Régi autókról készült ábrázolások, 
grafikai nyomatok, fotók, képek. 

17., hétfő 16.00–18.00 
Filmvetítés: Svédország nevezetességei Malmö, 
Göteborg, Stockholm stb. VI. sz. INO Gazdagréti 
tér 1. Valentin Ferencné 60+ Program önkéntes. 
Ingyenes 

17., hétfő 17.00 
Operatőrmesék Nádorfi Lajos operatőrrel. Gaz-

dagréti Közösségi Ház, ingyenes. Fürdőhelyi utazás – 
egy világjáró operatőr képes és képtelen történetei

18., kedd 10.00–12.00 
A digitális fotók számítógépes javításának lehető-
ségei. Őrmezei Közösségi Ház. Újbuda 60+ Médi-
aműhely Fotósok (Áment Zsóka), ingyenes. 

18., kedd 17.00–19.00 
60+ Kerámia-kisplasztika tanfolyam. Őrmezei Kö-
zösségi Ház. Vezeti: Preisinger Zsuzsanna művészta-
nár 309-0007. 60+ kártyával 300 Ft. Folyamatosan be 
lehet kapcsolódni.

19., szerda 18.30–21.00 
Női Sarok – Beszélgetés Cs. Balogh Rékával, a 
Gézengúz Alapítvány vezetőjével. Albertfalvi Kö-
zösségi Ház, ingyenes. 

20., csütörtök 13.00–17.00 
Újrahasznosítás: virágcsodák harisnyából I. 
USZOSZ, Keveháza Idősek Klubja, Keveháza u. 6. 
Előadást tartja: Balázs Józsefné, ingyenes. Új és érde-
kes technika a nejlonharisnya újra értelmezéséről.

24., hétfő 17.00–19.00 
AKH Opera- és Dalstúdió. Albertfalvi Közösségi 
Ház, ingyenes. Tagfelvételt hirdet.

60+ Kezdő zumbatanfolyam
Helye: Gazdagréti Közösségi Ház  
(Törökugrató u. 9.)
Ideje: 2014. március 24., hétfő 11.00 órai kezdettel
Jelentkezés: 2014. március 17–21. között 9.00–16.00 
óráig a helyszínen!
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor vehető 
igénybe annak, aki még nem vett részt zumbatanfolyamon!!!

Városismereti séta – 60+ gyalogtúrák
Március 26., szerda 10.00 óra
A Gellért tér kialakulásának története, séta a Gel-
lért tértől a Gellérthegyen át a Gellért-szoborig.
Találkozó: Gellért tér, díszkút
Költség: nincs
A séta várhatóan 13 óráig tart.
A sétát vezeti: Domoszlai Erzsébet  
(30/862-8152, e.domoszlai@freemail.hu)

Lendületben  
a madáretető program

Mostantól a 60+ részeként is érvényesülnek  
a Madárbarát Program célkitűzései. az önkor-
mányzat környezetvédelmi koncepciójában 
kiemelt fontosságú elképzelés ugyanis túlnőtt 
az iskolai környezeti nevelésen. a duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság (dINPI) szakmai 
együttműködésében a kerület minden iskolá-
jában elindultak a madáretető-készítő foglalko-
zások, a generációk közötti kapcsolat jegyében 
pedig a bölcső utcai 60+ Központban is együtt 
barkácsolhatnak gyerekek és idősek.

Újbudán se szeri, se száma a madárbarát iskoláknak és 
óvodáknak, melyekben a környezeti nevelés kiemelt fon-

tosságú, de egy tavaly kiírt madáretető-készítő pályázat 
sikere is az iskolák téma iránti nyitottságát jelzi. Újbuda 
Önkormányzatának célja pedig az, hogy madárbaráttá 
tegye az egész kerületet. A kezdeményezés azért is hasz-
nos, mert a természettudományok oktatása kívánja meg 
a legtöbb találékonyságot a pedagógusoktól: az iskola 
falai között aligha lehet használható tudást plántálni  
a diákokba az élővilágról, a természetben előforduló 
állatokról és növényekről. Ehhez a feladathoz nyújt ka-
paszkodót a Madárbarát Program, melynek célja a ter-
mészet megismerésére, szeretetére és védelmére való 
nevelés. 

A tavaszi, nyári reggelek jó hangulatához még a város-
ban is hozzátartozik a madárcsicsergés, amely azon kevés 

dolgok egyike, ami megmaradt nekünk a természetből.  
A madarak képesek voltak alkalmazkodni az ember 
gyakran élhetetlen környezetéhez, ezt pedig érdemes 
megbecsülnünk. Míg télen etetésükről, nyáron a szaporo-
dási feltételeikről kell gondoskodnunk. Utóbbit mestersé-
ges odúk, fészkek készítésével biztosíthatjuk, hiszen ezek 
egyre ritkábban állnak rendelkezésükre a városi környe-
zetben. Egyebek mellett ezekre a feladatokra tanít a kerü-
let Madárbarát Programja, amely az év elejétől heti négy 
foglalkozást tart főként iskolásoknak, de az igényekre re-
agálva a Bölcső utcai 60+ központba is több alkalommal 
látogatnak majd el a szervezet szakemberei. A foglalko-
zásokra akkora az érdeklődés, hogy az iskolák csatáznak 
a helyekért: volt olyan intézmény, amely tíz időpontot 
foglalt volna le. 

Hégli Imre, a környezetvédelmi osztály vezetője arról 
tájékoztatott, az egyéves programot két félévben valósít-
ják meg. Októbertől márciusig tart a madáretető-készí-
tés, melyhez a madarak életéről és a velük való helyes 
bánásmódról szóló ismeretterjesztő előadás kapcsoló-
dik. Az év második felében, az áprilistól októberig tartó 
foglalkozásokon pedig madárodú-készítés zajlik majd, 
miközben a résztvevők a fészkelési, költési időszak-
ról tudhatnak meg többet. A legkisebbek foglalkozását 
rendszerint délután tartják, így a szülők és nagyszülők 
is bekacsolódhatnak a munkába. – Szeretnénk kortól 
függetlenül minél szélesebbre nyitni a programot, hogy 
a megszerzett tudással és eszközökkel minden lakó gon-
dozhasson madarat a saját kertjében, az erkélyén, vagy 
éppen a háztömbje előtti parkban – jelentette ki az osz-
tályvezető. 

A térítésmentes foglalkozáson a résztvevők szakértők 
vezetésével újrahasznosított műanyagból építik meg az 
etetőket és odúkat, töltik fel az ajándékba kapott madáre-
leséggel, hogy aztán haza vigyék őket. A DINPI előadói 
azt is figyelembe veszik, hogy a madárfaj milyen odút 
igényel, melyik területeken él, de az etetők és odúk ki-
alakításánál a magasság, a tájolás és a széljárás is fontos 
szempont.

(T. D.)

Újbudaiak, gazdagrétiek!
2014. március 30 vasárnap  

reggelén kisbíró ébreszti  
a torbágy utca és a Frankhegy 

utca környékén lakókat,  
aki dobszóval hirdeti ki  

az újbudai  
Hungarikumok Napja  

programjait.

Gazdagrét utcáin ezen a napon 
egyedülállóan kedvező áron 

kapnak a vendégek a karcagi 
birkapörköltből, a hízott libából készült 

csemegékből, az ajaki mangalicából készült füstölt húsokból, 
de még a tarpai és szatmárcsekei lekvárokból is. Szomjan sem 
marad senki: tokaji, szekszárdi, villányi borokkal, szikvízzel  

és a fröccsel öblíthetjük a finom ebédet vagy Panyolai  
és Bolyhos pálinkákkal koccinthatunk az egészségünkre!

Nem csak étel és ital lesz Gazdagréten, nemzeti értékeink  
a színpadon is megmutatkoznak. A hungarikummá nyilvánított 

táncház módszert mint a szellemi örökség átörökítésének 
magyar modelljét a Nagyecsedi Lakodalmas Tánccsoport 

mutatja be. Táncra hív a Buda Folk Band, énekre szólít  
a Hungarian Folk Embassy. A gyerekeket Paprika Jancsi 

Bábszínháza és Csúzlizdája szórakoztatja.

Világörökségi helyszíneink is bemutatkoznak, köztük Hollókó 
ófalu és környezete, a Tokaji Borvidék, az Aggteleki-karszt és 

a Szlovák-karszt barlangjai. És kiderül az is, hogyan készülnek 
a Mohácsi Busójárás jelmezei, vagy a halasi csipkék, a kalocsai 

mintás ruhák, a tótkomlósi rongyszőnyegek és a tákosi 
beregszemes hímzések.

a Vidékfejlesztési Minisztérium és Újbuda Önkormányzata 
szeretettel várja az érdeklődőket az egész napos 

programokra, étel- és italkóstolásra 2014. március 30-án 10  
és 17 óra között torbágy utca 17. előtti parkban.

a belépés díjtalaN!

További információk és a részletes program  
a következő lapszámban lesznek elérhetők.
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Kowalskyék zúznak  
a Barbában
Visszatérő vendéget köszönthet  
a közönség a Barba Negra szín-
padán: a Kowalsky meg a Vega csap 
a húrok közé március 14-én. Ennek 
kapcsán beszélgettünk az együttes 
frontemberével, „Kowalsky” Balázs 
Gyulával.

• Milyen tapasztalataitok vannak a klub-
bal kapcsolatban?
Már többször játszottunk a Barbában, és 
mindig telt házas bulikat csináltunk. Úgy 
vettük észre, hogy nemcsak mi, de a ra-
jongók is szeretik a klubot. Ennek az lehet 
az oka, hogy sikerül mindig jó hangulatot 
teremteni, és persze az sem utolsó szem-
pont, hogy jó a színpadtechnika, a dalok 
nagyon jól szólnak. A mostani koncer-
tünk azért lesz különleges, mert a már jól 
ismert slágerek mellett a március 16-án 
megjelenő Még nem éden című lemezünk-
ről is játszunk néhány számot. Ezen kívül 
az új albummal kapcsolatos relikviákhoz 
is hozzájuthatnak a helyszínen az érdek-
lődők.
• Újbudáról eszedbe jut valami érdekes-
ség?
Hát persze! A régi zenekaromnak,  
a Black-Outnak Kelenföldön volt az első 
próbaterme, sőt, a bandatagok közül a 
Csányi testvérek itt is laktak. A házuk 
udvarán található garázsban rendezked-
tünk be, leszigeteltük, és itt játszottunk 
évekig. Tulajdonképpen innen indult  
a pályánk.

(D. V.)
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Rubato   
az Újbuda 
Galériában
Éri Jenő festőművész 
képeiből nyílt tárlat  
az Újbuda Galériában. 
A korábban reklámgrafi-
kusként dolgozó alkotó 
absztrakt festményein 
a drámaiság és felsza-
badultság párhuzama 
jelenik meg.

Négy évvel ezelőtt a festőmű-
vész készítette azt az „Albert-
falvi montázst”, amely ma 
is megtekinthető az önkor-
mányzat előcsarnokában. Az 
alkotó a zenei általános isko-
la, majd a művészeti közép- 
és főiskola elvégzése után a 
reklámgrafikában találta meg 
számítását, amit nyolc éve a 
festészetre cserélt. – 25 évig 
készítettem reklámgrafiká-
kat, filmplakátokat, lemezbo-
rítókat, arculatterveket – mu-
tatja a prospektust munkáiról, 
majd hozzáteszi: – a fest-
ményeimen is látszik, hogy 
grafikus voltam, mert nálam 
fontos a fekete. Nemcsak a 
rajz miatt, hanem mert a fe-
kete kiemel, keretez, lezár és 
élénkíti a színeket – meséli.

Éri Jenő első absztrakt ké-
pei 2006-ban a MU Színház-
ban rendezett Dobképek című 
tárlaton jelentek meg, az ott 
bemutatott alkotásokon a dob 
és a cintányér térbeli játékát 
érzékeltette. Legújabb kiál-
lításának címe Rubato, ami 
zeneileg azt jelenti: szabadon.

A tárlat hivatali időben 
március 25-éig tekinthe-
tő meg az Újbuda Galériá-
ban (Polgármesteri Hivatal, 
Zsombolyai utca 5.).

(K. V.) 

Mediterrán művészet  
a Gellérthegyen

A Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum legfrissebb 
tárlatának megnyitóján a napfényes Itália han-
gulatával telt meg a kiállítótérré alakított pati-
nás gellérthegyi lakás. A festő unokája, Csillag 
Péter igazgató különleges meglepetésként a 
római iskola néven híressé vált képzőművésze-
ti társaság alkotásait gyűjtötte egy csokorba. 
1928-ban a magyar állam ösztöndíjat indított 
a római Magyar Akadémián fiatal művészek 
számára, melynek köszönhetően 15 év alatt 129 

művész fordult meg az olasz fővárosban. A ma-
gyar művészkör számára az olasz életöröm és 
festői stílus olyan inspirációt adott, amely egész 
későbbi munkásságát meghatározta. Erről me-
sél a kiállított 50 alkotó anyaga.

– Óriási ajándék ez nagyapámnak, hiszen 
római művészbarátait láthatja vendégül saját 
műtermében, egykori lakásában – kezdte az 
iskola történetét felelevenítő beszédét Csillag 
Péter, akinek meghívására még az olasz nagy-
követ asszony is ellátogatott a megnyitóra. A 
festői stílus elindítója és fő pártfogója Gerevich 
Tibor volt, aki a Rómában alapított Collegium 
Hungaricum első igazgatójaként biztos kézzel 
válogatta ki a kor legtehetségesebb magyar fes-
tőit az ösztöndíjra. Gerevich, akit Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter jobbkezeként tartottak 

számon, Európa színpadán is megállta a helyét 
kiválasztottaival, hiszen a velencei biennálékon 
a Magyar Akadémia kiállításai óriási sikert arat-
tak. A Rómába kijutott művészeknek pedig soha 
vissza nem térő, idealisztikus lehetőségeik nyíl-
tak az alkotásra. Az 1929-es gazdasági világ-
válság kellős közepén anyagi és minden egyéb 
gond nélkül dolgozhattak a festők és szobrászok, 
még a modellt is a kollégium fizette. – A legna-
gyobb ajándék azonban az volt, hogy bejárhat-

ták Itáliát, és Rómában, a művészet 
bölcsőjében alkothattak. Ez volt 
életük legboldogabb korszaka, ezt 
sugározzák a képek is – áradozott a 
kivételes tárlatról az igazgató.

A kiállítás valóban rengeteg al-
kotót vonultat fel, akiket ritkán lát 
az ember egymás mellett. A római 
iskolába ugyanis olyan jelentős mű-
vészek tartoztak, mint Patkó Kál-
mán vagy Aba-Novák Vilmos, akik 
nemcsak az olaszoknál divatos 
temperatechnikát sajátították el, de 
az itáliai reneszánszt és a modern 
művészetet megismerve új stílust 
teremtettek. A műterem-múzeum-
ban egyebek mellett Gáborjáni 
Szabó Kálmán, Döbröczöni Kál-
mán, Iván Szilárd, Szabados Jenő, 
Pekáry István, Mattioni Eszter vagy 

Matzon Frigyes gyönyörű munkái sorakoznak 
fel. Az olasz neoklasszicizmus (novecento) mű-
vészetének magyar változataként számon tartott 
római iskola tagjai sikereik ellenére tiltakoztak 
nevük és ezzel a beskatulyázás ellen, mert fon-
tosnak tartották egyéni látásmódjukat, indivi-
dualista szemléletüket. Mégis összetartó közös-
séget alkottak. A római időszak pedig nemcsak 
a művészetben termett gyümölcsöket, hanem az 
emberi kapcsolatokban is. – A magyar festők 
olasztanáruknak, Alessandro Alessandrininek 
sosem tudtak fizetni az órákért, ezért cserébe 
azt kérte tőlük, illusztrálják könyvtárának köte-
teit. Ma is több ezer egyedi kötésű kötet áll egy 
római könyvtárban, melyek címlapjait magyar 
festők illusztrálták – tette hozzá Csillag Péter.

(T. D.)

Munkanapokon11-15 óráigMinden terMékre 

1119 Budapest, Csúrgói u. 22-26.
Telefon: 06 30 336 9994, 06 1 877 4638
Fax: 06 1 877 4639
E-mail: hjalpkft@gmail.com
Nyitvatartás: 6-22 óráig minden nap
           www.facebook.com/real.kiss.kozert
          Kövess minket a facebook-on!

*az ajánlat nem vonatkozik, az akciós termékekre és a vonaljegyre valamint szombat, vasárnap és munkaszüneti napokra.

Egy élElmiszErbolt a mindEnnapokra!

GellértheGy



10 Újbuda 2014. március 12. kÖZÖS

Az Anyanyelv 
Világnapja a Don 
Bosco iskolában
Az UNEsco 1999-ben nyilvánította 
február 21-ét az Anyanyelv Világnap-
jává. Ezen a napon a magyar nyelv állt 
a középpontban azon a rendhagyó 
magyarórán, melyet Farkas Krisztina 
önkormányzati képviselő kezdemé-
nyezésére tartottak az Albertfalvi Don 
Bosco Katolikus Általános Iskolában.

– A magyar néplélek talán legszebb kifejezési 
formája, a magyarság legfontosabb szellemi 
kincse az anyanyelv, melynek megőrzése min-
den felnövekvő nemzedék kötelessége. Ezért 
tartottam fontosnak, hogy a gyerekek egy ki-
csit más formában is találkozhassanak a ma-
gyar nyelvvel – mondta a képviselő.

Kiss Gábor Albertfalván élő nyelvész, a 
Tinta Kiadó igazgatója előadásában a magyar 
nyelv a világ több mint 5000 nyelve között 
elfoglalt helyéről beszélt, majd Jacob Grimm 
szavait idézve kifejtette: a magyar nyelv logi-
kus, tökéletes felépítése felülmúl minden más 
nyelvet.

Az előadást követően Andresz Kati és Czi-
pott Géza színművészek irodalmi művekből 
összeállított műsorukkal a balladák archa-
ikus világától indulva Kisfaludy Károly és 
Romhányi József gondolataiig vezették a 
gyerekeket, és mutatták be anyanyelvünk 
gazdagságát.

A rendhagyó magyaróra végén pedig Kiss 
Gábor a Tinta Kiadó kiadványaiból összeállí-
tott nagy értékű szótárcsomagot ajándékozott 
az iskola könyvtárának. 

Genfi autószalon
Megújuló törpék
Az idei genfi autószalonon számos kisautó premierjére került sor: az 
immár farmotoros Renault Twingo mellett új a Peugeot 108-as és a Cit-
roën C1-es is. Utóbbi kettőn most már alig látszik, hogy közös gyárban 
készülnek, de még jobban elkülönül harmadik testvérük, a Toyota Aygo. 
Az eddigi kissé semmilyen gombócból kifejezetten látványos, egyedi vá-
rosi mini lett. Különösen feltűnő az orrára tervezett X alakú betét, mely 
sokféle színkombinációban érhető el, így nagyon egyedi lehet a megjele-
nés. A kis kocsi hossza 25 mm-rel 3455 mm-re nőtt, a tengelytáv válto-
zatlan, ám az utastér így is bővült néhány millimétert, sőt, a csomagtér 
is kicsit nagyobb: 168 literes. Az egyetlen motor maradt egyliteres, há-
romhengeres, de immár 69 lóerős, ami városi körülmények közt éppen 

elég lesz az alapeset-
ben 840 kg-os mini-
hez. Természetesen 
számos extra elérhető 
hozzá, van például 
érintőképernyős in-
fotainment központ 
is tolatókamerával, 
amire a telefonunkat 
csatlakoztathatjuk, 
és arról mehet a zene 
vagy a navigáció.

Elöl hajt a BMW
Ezt is megértük: el-
sőkerék-meghajtású 
modellt mutat be a 
BMW. Néhány éve 
még emlékezetes 
reklámszériában fity-
málták a kormány-
zott kerék meghaj-
tását a bajorok, de 
aztán jött a Mini, és 
mostantól van első-
kerekes kocsi propel-
leres jelvénnyel is. Az újdonság a BMW 2 Active Tourer nevet kapta, 
ami kissé félrevezető, hiszen a 2-es BMW egy kisméretű, és csak hát-
sókerék-meghajtással kapható kupé. Kell a jelvény tehát, hogy kívülről 
felismerjük, de ettől még akár jó is lehet, az például a fotókon is látszik, 
hogy a belső hozza a márkától elvárt minőséget. Egyértelmű, hogy a B 
osztályos Mercedes, azaz a prémium kompakt egyterű eddig egysze-
mélyes kategóriája volt a célkeresztben: a 2670 mm tengelytávra való-
ban ötüléses utastér építkezik, és a csomagtartó sem kicsi: 468 literes. 
A 218i alapverzióban 1,5 literes, háromhengeres benzinmotor ad 136 
lóerőt, míg a másik két motor kétliteres és négyhengeres: a 218d 150 
lovas, míg a 225i csúcsverzió 231 pacit tud.

Álomkupé
A Volvo ugyan mindig is adott a dízájnra, 
ennek ellenére meglepő, hogy az idei genfi 
szalon legszebb formatervét 
vitán felül ők mutatták be. A 
jövő Volvóit bevezető három 
koncepció utolsó darabja, a 
Concept Es tate egy szóban: 
lélegzetelállító. A kétajtós 
kombi-kupé külső vonalai 
egész egyszerűen hibátlanok, 
ám ezúttal a svédek még na-
gyobb hangsúly helyeztek 
a beltérre, ahol a következő 
Volvók műszerfalával és info-
tainment központjával ismer-
kedhetünk. Érdekesség példá-
ul, hogy az érintőképernyős 
központi panelt, mely a szo-
kásos funkciókon felül a fű-

tés-szellőzést is vezérli, az Apple szállítja Car-
Play néven, és már gyakorlatilag szériaérett. 
Sajnos ez a modell – ebben a formában – nem-
igen lát majd szériagyártást, amit jól mutat, 

hogy nincs szinte semmi adat a meghajtásáról. 
Ám ha a formanyelv átkerül a szériakocsikra, 
és a nagy része át fog kerülni, ebben biztosak 
lehetünk, akkor a Volvo ismét megerősítheti 

helyét a dízájnérzékeny 
vásárlók szívében. Az 
már biztos, hogy ezek-
kel a vonalakkal legkö-
zelebb már élesben, az 
első e szerint tervezett 
autón, az új XC90-en 
találkozunk legköze-
lebb. A Volvo családi 
terepjárója ugyanis már 
elmúlt 10 éves, így idén 
végre megérkezik majd 
az utóda – kíváncsian 
várjuk, abban mennyit 
lehet majd felismerni 
ebből a szenzációs ta-
nulmányból.

Innovációs nap az ELTE-n
A rendezvényen első kézből értesültek a résztvevők az innovatív ágazat aktuális hazai híreiről és a 
következő uniós ciklus K+F támogatásairól, a harmadik fókuszpont pedig a startup vállalkozások 
témája volt.

A legkisebbek fogták  
a malac farkát
Másodszor tartottak disznóvágást a Tamás Bátya Kunyhója piacon 
március 1-jén. A résztvevők egy igazi, hamisítatlan vidéki disznótor 
élményét  élhették át hurkatöltéssel, ízes falatokkal és termelői kira-
kodóvásárral egybekötve.  

Nyolcadik alkalommal rendezett innovációs napot az 
ELTE Pályázati és Innovációs Központja és az Europe 
Direct – Budapest tájékoztató irodája az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Lágymányosi Campusának 
gömbaulájában február 26-án. A délelőtti szekcióban 
Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár, 
az egyetem volt rektora az egyetemek, főiskolák kuta-
tási támogatásáról tartott előadást, Csepreghy Nándor 
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes 
államtitkár pedig a 2007–2013-as pályázati időszak 
eredményeiről és tanulságairól, valamint a 1014–2020-
as ciklus célkitűzéseiről számolt be.

A brüsszeli tárgyalásoknak köszönhetően a követ-
kező hétéves időszakban sokkal több pénz jut majd 
támogatásra. Minden magyar állampolgárra 712 ezer 
forint fejlesztési forrás jut, összességében tízezerötszáz 
milliárd érkezhet Magyarországra. A másik legfonto-
sabb újdonság, hogy ezt követően nem kell pályázatírót 
igénybe venni, hiszen az állam ezt ingyenes szolgálta-
tásként biztosítja a Széchenyi Programiroda hálózaton 
keresztül. Egy tízmillió forintos fejlesztés esetén eddig 
nagyjából másfél-két millió forintot vittek el a pályá-
zóktól azok a költségek, amit pályázatírásra, különböző 

tanácsadási szolgáltatásokra kellett kifizetniük. Ha ez a 
pénz is náluk marad, 15–20 százalékkal többet tudnak 
fejlesztésre fordítani.

A 2014–2020-as időszakban csak elektronikusan le-
het majd a pályázatokat kezelni, ami szintén számtalan 
könnyebbséggel jár. Nem kell papíralapon mozognia 
semmilyen dokumentumnak az elektronikus ügyinté-
zés mellett. Ráadásul az olyan adatokat, amelyek más 
állami adatbázisban is rendelkezésre állnak – mint 
például egy kifizetéshez szükséges NAV-igazolás vagy 
egy telekkönyvi kivonat – nem a pályázónak kell be-
nyújtania, hanem az állam kéri le saját adatbázisából.

A délutáni szekció a kutatás jövőjével, eszközeivel 
és a partneri lehetőségek kiaknázásával foglalkozott, 
továbbá átadták az ELTE Innovatív Kutatója Díjat és 
megtartották a Hallgatói Ötletpályázat eredményhir-
detését. Olyan sikeres vállalkozások is bemutatkoz-
tak, amelyek példája ösztönzően hathat környezetükre. 
Innovatív ötleteket megvalósító mikro- vagy kisvál-
lalkozások (startupok) és a társegyetemek technoló-
giatranszfer irodáinak munkatársai tartottak egy-egy 
előadást.

(H. L.)

Napjainkban egy városban felnövő 
gyermeknek kevés esélye van arra, 
hogy testközelből megfigyelje a falu-
si életmód évszázadok alatt kialakult 
szokásait, megismerje a hagyomá-
nyokat. Erre nyújtott kiváló alkalmat 

a hangulatos kis faházakkal övezett 
Tamás Bátya Kunyhója piac rendez-
vénye a Hamzsabégi úton. Simicskó 
István sportért és ifjúságért felelős 
államtitkár és Verebélyi Tamás, a piac 
tulajdonosa áldomással, finom házi 
pálinkával kezdte a napot. 

Ezt követően a környék lakói, kicsik 
és nagyok egyaránt felidézhették, ho-
gyan is zajlik vidéken egy hamisítat-
lan disznóvágás a visítástól a sült hur-
káig. Mindenki meglepetésére a városi 
gyerekek olyan lelkesedéssel kapcso-
lódtak be a munkába, mintha mindig 
is ezt csinálták volna. A disznóper-
zselés után kefét ragadtak, és együtt 
kezdték tisztára súrolni a malac bőrét. 
Verebélyi Tamás és felesége megelé-
gelve a kereskedelmi multik világát 

pár éve otthagyták jól fizető állásukat, 
házukat kisebbre cserélték, és meg-
alapították a Tamás Bátya Kunyhóját, 
hogy bizalomra, minőségre építve lét-
rehozzák a tradicionális magyar ízek 
és élelmiszerek piacát. Céljuk, hogy 

nevük iga-
zi védjeggyé 
váljon, ezért 
minden árus-
tól, termelőtől 
megkövetelik 
a kiváló minő-
séget. Lehet, 
hogy van némi 
á rk ü lönbség 
a multikkal 
szemben, de az 
biztos, hogy az 
a vásárló, aki 
eredeti ízekre 
vágyik, nem 
csalódik.

Mindezek mellett azért próbálnak 
igazodni a rohanó nagyvárosi élet-
módhoz is, hiszen egy előzetesen 
telefonon vagy interneten leadott be-
vásárlólista alapján összekészítik a 
kért árukat, és ezzel megspórolják az 
órákig tartó bevásárlást. Még ha úgy-
is érezzük, nem teljesen esik útba a 
Hamzsabégi leágazó, akkor is megéri 
lekanyarodni és átvenni a kész cso-
magot. Arról nem is beszélve, hogy 
mindezt akár a munkából hazame-
net is el tudjuk intézni, és így talán 
vészhelyzetben sem csúszik túl sokat 
a vacsora. Céljaik között szerepel az 
is, hogy hamarosan webáruházzal és 
házhoz szállítással bővítik szolgálta-
tásaikat.

(H. L.)

InfoparK



választás
A 2. és a 18. választókerület  
országgyűlési képviselőjelöltjeinek bemutatkozása

A mellékletben megszólított 
jelöltek  álláspontjA 

nem feltétlenül egyezik 
szerkesztőségünk véleményével, 

ugyAnAkkor fontosnAk tArtjuk ezek 
közlését olvAsóink felé.

Képviselői „Ki Mit Tud?”
Március 4-én járt le a képviselő-választáson indulni szán-
dékozók számára a határidő, hogy leadják a hivatalos jelöltté 
váláshoz szükséges 500 aláírást. Lapunk az önkormányzat se-
gítségével hivatalosan kereste meg a jelölteket, hogy válaszol-
janak kérdéseinkre, amelyeken keresztül az Újbuda hasábjain 
bemutathatjuk őket pártállástól függetlenül. Nyolc kérdésben 
szólítottuk meg a jelölteket (a kérdések jobbra olvashatók – a 
szerk.), hogy mondják el Önöknek, olvasóknak, mit tartanak a 
legfontosabb feladatuknak a kerületben. (Volt aki közvetlenül 
a kérdésekre, volt aki a kérdések figyelembevételével függőbe-
szédben válaszolt, és volt, aki hosszas egyeztetés ellenére, a ké-
réseinket figyelmen kívül hagyva levél formátumban válaszolt, 
teljes egészében anulálva a szerkesztőségi tartalom fogalmát.)

Tisztában vagyunk azzal, hogy a határidő szűkös volt, hi-
szen az aláírások leadásának határideje és lapzártánk között 
néhány nap különbség volt. Ettől függetlenül több képviselő-
jelölt gondolta úgy, figyelembe veszi lapunk kérdéseit, és a 
kampányidőszak feszített tempója mellett is időt, illetve ener-
giát szán ránk.

Bár nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni a kitűzött célt, 
hogy a 2-es és a 18-as választó körzet képviselőit bemutassuk 

önöknek, de mellékletünkben megtalálják a jelöltek névsorát, 
illetve több hasznos tudnivalót a 2014. április 6-ára meghirde-
tett országgyűlési választás menetrendjéről, a szabályok válto-
zásáról, továbbá a szavazó körökről, ahol leadhatják voksukat.

A szavazó polgárok levélben kaptak tájékoztatást a szavazás 
helyszínéről, a médián, valamint a Nemzeti Választási Irodán 
keresztül azonban már értesülhettek a változásokról.

A legfontosabb eltérés az eddigi „menetrendtől”, hogy a vá-
lasztás egyfordulós lesz. A korábbi 386 mandátum helyett 199 
lesz a Parlamentben, ennek megfelelőn kevesebb és egyben na-
gyobb választási körzeteket jelöltek ki. Így Magyarország rend-
szerváltás utáni 7-ik demokratikus választása egyben újdonság 
is lesz a szavazó polgárok és a politika számára is.

A kampányidőszak is rövidebb, ám egyben szigorúbb ke-
retek közé szorítja a politikai pártok és egyéni képviselője-
löltek kommunikációs lehetőségeit. Lapunk a szabályokhoz 
igazodva szeretne továbbra is távol maradni a politikától ám 
egyben beszámolni az önöket érintő „történésekről”, illet-
ve azokról a személyekről, akiknek mandátumot adnának a 
kormányzáshoz. 

(H. Gy.)

Kérdéseink  
a jelöltekhez
• Miért akar országgyűlési képviselő lenni?
• Mi a kerületi programja?
• Melyek azok a XI. kerületi, illetve az itt élőket érintő ügyek, ame-

lyekért tenni tudna a parlamentben?
• Mit tett eddig a XI. kerületért? Mit érez személyes sikerének?
• Mely a közösséget érintő kezdeményezésére, javaslatára, tettére  

a legbüszkébb? 
• Melyek azok a parlamenti vagy kormányzati döntések, amelyeken 

mindenképpen változtatna országgyűlési képviselőként?
• Mi a legjobb ebben a kerületben? 
• Mi hiányzik a kerületből? Mit kellene még erősíteni, fejleszteni?
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* Az új választási rendszerben két 
választókerület alakult ki  
a korábbi hárommal szemben

Újbuda választókerületei*

Képviselőjelöltek száma
   Egyéni
 Választó- Jelöltek
	 kerületek	 Független	 Jelölőszervezetek	jelöltjei	 Összes
	 száma	 	 Önálló	 Közös

Budapest  18   6   219   37   262
Összesen  106   52   1500   227   1779 



12 Újbuda 2014. március 12. VÁlASZtÁS 2014 – 2. OEVk jElÖltjEi

Nagy Péter
JeSZ

Miért akar országgyűlési képviselő lenni?
Az új nemzedék képviselőjeként szeret-
ném megmutatni a kerület lakosainak, 
hogy mire képes egy új, 
tiszta és lendületes politi-
kai generáció. Azon a vé-
leményen vagyok, hogy a 
mai Magyarországon igény 
és szükség van egy új szín-
re a fásult közéletben.  Az 
elmúlt 23 év megmutatta, 
amire az LMP is nagy ne-
hezen ráébredt, hogy „nem 
lehet más”. Én azt mon-
dom, a jelenlegi szereplők-
kel nem is történhet válto-
zás. Ezért van szükség új 
szereplőkre. 
Mi a kerületi programja?
Legfontosabb céljaim közt 
szerepel az új politikai 
generáció és a jövő nem-
zedékének képviselete, a 
nemzet értékékeinek meg-
óvása, a helyi közösségek 
megerősítése. Vallom, 
hogy fel kell számolni a 
rövid távú, haszonmaxi-
malizáló politikai menta-
litást és helyette hosszú 
távú, stratégiai célokat 
szükséges megfogalmazni 
a Magyar emberek és a he-
lyi lakosok számára. 
Mit érez személyes sikeré-
nek?
Életem nagy eredméyne az lesz, ha meg-
születik első gyermekem. Meg kell aka-
dályozni a népességfogyást! Továbbá 
elismerem, örülni fogok annak ha meg-
választanak, hiszen ha az ember  egy 
régi pártra szavaz akkor semmi esélye, 
hogy megváltozzon az élete, ha egy újra, 
akkor 50 százalék esélyt ad magának 
hogy jobb legyen. Ez a fő cél, az emberek 
jólét és szabadsága. A  kettő együtt kell, 
hogy járjon.

Melyek azok a parlamenti vagy kor-
mányzati döntések, amelyeken minden-
képpen változtatna országgyűlési képvi-
selőként?
Van egy több mint 200 oldalas progra-
munk. Az mindenre választ ad.

Mi a legjobb ebben a kerületben?
A kerület szépsége a pezsgő élete. A 
kerület minden sarkában találni vala-
mi szépet és gyönyörűt. De bevallom 
őszintén lehetne min javítani! Renge-
teg beígért változás elmaradt. A kép-
viselők nem mindig a kerület lakosa-
inak érdekeit képviselték.
Mit kellene még erősíteni, fejleszteni?
A közösségi összetartozást, a kohéziós 
erőt, ami a társadalmi fejlődés alapja.

Csárdi AntAl
lMP

Miért akar országgyűlési képviselő lenni?
Mert a jövő zöld! Fenntarthatóság, az át-
láthatóság, az állampolgári részvétel, az 
igazságosság igénye jelen van minden-
kiben. Fontos, hogy az emberek felis-

merjék, az LMP az egyetlen párt, amely 
hitelesen tudja ezeket képviselni. Az 
általam felvetett problémák megoldása 
nem csupán kerületi ügy, értük fővárosi 
és országos szinten is tenni kell.
Mi hiányzik a kerületből? Mit kellene 
még erősíteni, fejleszteni?
A legfőbb baj, hogy az új városvezetés 
jóval kevésbé koncepciózus és bátor, 
mint az elvárható.
Kiszolgálja a Fidesz központi vezérkarát, 
így beesik egy Tüskecsarnok és egy Ci-
tadella, de
gondolnak egyet és visszaveszik. A Zöld 
Pardon bezárása nagyon vitatható döntés 
volt meg lehetett volna oldani jól is a kér-
dést. Szintén hiba volt a Gomba felújítá-
sának eltolása négy évvel. Már az előző 
ciklusban volt ötletpályázat, lakossági 
versenyeztetéssel. Most EU-s közpénzből 
újítjuk fel, és politikai óriásreklámot rak-
tak az oldalára, mely a pályázati feltételek 

megsértése, és még hol tartunk attól, hogy 
el is készüljön a beruházás. A 4-es metró 
kijáratánál nem épülnek parkolók, mi-
közben hatvanezer autó zúdul a kerületre 
naponta. Például Őrmezőn radikálisan és 
feleslegesen nő a buszforgalom, arról nem 
is beszélve, hogy és kiugróan rosszak a 
légszennyezettségi adatok. Gazdagréten a 

régi iskola épületének bontása és 
fáinak kivágása, valamint a par-
kolóház-építés volt óriási hiba.
Mi a kerületi programja?
A Parkszínpadból és a tó parkjá-
ból némi bátorsággal Budapest 
ékét lehetne varázsolni, akár 
csak a Gellért-hegy ránk eső ré-
szén is. A Sasadi útnál a szint-
beli kereszteződést kell megol-
dani, tehermentesítenünk kell 
az őrmezői lakótelepet, az 1-es 
villamos Etele térig való veze-
tésével sem várhatunk, A gaz-
dagréti parkolási káoszt is meg 
kell oldanunk, továbbá a 4-es 
metró végállomásánál egy P+R 
parkoló kialakítása is sürgető. A 
kerületben található panelházak 
energiahatékonyságának javítá-

sa során a fűtési költségeket a felére kell 
szorítani, vállalva, hogy a lakóházak kö-
zösségeire csak egyharmadnyi költség 
háruljon.
Milyen, a közösséget érintő kezdemé-
nyezésére, javaslatára, tettére a legbüsz-
kébb?
Egy példát említenék csupán itt. Hiszek a 
helyi közösségek alkotó erejében, közös-
ségi tudásban, kezdeményezéseik szak-
szerűségében. Ennek ékes bizonyítéka, 
hogy civil szervezetekkel és a helyiekkel 
összefogva alternatív megoldást dolgoz-
tunk ki a Móricz Zsigmond körtér felújí-
tására. Ennek eredményekén, a felszínen 
kisebb lesz az autóforgalom, viszont a 
gyalogosok, és a kerékpárosok számára 
sokkal kényelmesebb és biztonságosabb 
lesz itt közlekedni. Természetesen barát-
ságosabbnak is tűnik majd, így kezde-
ményezésünkre megvalósulhat egy élhe-
tőbb városi tér.

Dr. Józsa István 
MszP, EGYÜtt, DK, PM, MLP

Érdekes körülmények között kerül az 
alábbi néhány mondat Önhöz, kedves 
újbudai olvasó. A “kampány etikus 
lebonyolítása érdekében” jelmon-
dattal levelet küldött a polgármester 

március 4-én, (3-ára dátumozva), 
melyben közli, hogy március 6.-ig 
“interjúformában” leadott, 2500 betű 
terjedelmű, képviselőjelölti bemutat-
kozó anyagot hajlandó a közpénzből 
kiadott Újbudában megjelentetni, de 
az nem tartalmazhat elérhetőséget, 
logót vagy jelmondatot! Ezzel a le-
véllel Újbuda vezetése felrúgott egy 
két évtizedes hagyományt: minden 
korábbi választáson a pártok meg-
állapodtak egymással a korrekt és 
tisztességes kampányban, a média-
felületek arányos elosztásában, a 
hirdetési felületekben. Megállapodás 
helyett ma polgármesteri utasítás 
van, az újságban pedig számonként 
tucatszor is láthatjuk a kormánypár-
ti jelölteket gyerekeket simogatni, 
krumplit osztani vagy Mikulást ját-
szani. Az ellenzéknek pedig marad 
2500 karakter. Vajon miért?

Ez a levél, stílusa, tartalma és kéz-
besítésének formája is jelképezi azt 
a hozzáállást, amelyet képviselőként 
szeretnék eltüntetni a magyar köz-

életből. Akik négy éve kormányon 
vannak, úgy gondolják, hogy a ma-
gyar polgárok az alattvalóik, és azt 
tehetnek velünk, amit akarnak. Ha a 
szándékaik törvénytelenek vagy al-
kotmányellenesek, akkor hoznak új 
törvényeket, írnak egy új alkotmányt. 

Képviselőként egy normális Ma-
gyarországért szeretnék dolgozni. 
Egy olyan országot szeretnék, ahol 
nem a miniszterelnök a legfonto-
sabb, hanem mi tízmilliónyian.  
Egy olyan normális országot, ahol 
a vezetők nem harcolnak, hanem az 
életünkről, a megélhetésről, a biz-
tonságról gondoskodnak. Normális 
országban nem védik a nyugdíjakat, 
hanem emelik. Nem feléli a kormány 
a nyugdíj-megtakarítást, de gyarapít-
ja. Egy normális országban nem adó-
csökkentésről beszélnek, miközben 
emelik az adókat. Egy normális or-
szágban nem vesznek el jogokat, nem 
vesznek el törvénnyel nyugdíjat sem 
rokkanttól, sem katonától. 

Egy normális országban a kor-
mányt a közjó  vezérli és nem az, 
hogy hogyan tömjék tele a haverok 
zsebét, vegyék el a földet, trafikot. 
Normális országban a kormány nem 
maga rontja a forint értékét, hanem 
fordítva, erősíti azt. Egy normális or-
szágban a közmédia nem a kormányt 
dicséri és az ellenzéket szidja, hanem 
pártatlanul tájékoztat. Egy normá-
lis országban a vezetés nem tekinti 
megrendszabályozandó ellenségnek 
a polgárait, hanem munkáját szol-
gálatnak tekinti a magyar emberek 
érdekében.

Az újbudai választóknak nem ígér-
hetek csodát, mert aki csodát ígér, 
az vagy bolond, vagy céltudatosan 
hazudik. Újbuda története 2010-ig - 
függetlenül a városvezetés összeté-
telétől, politikai hovatartozásától - a 
fejlődés története volt, de az elmúlt 
négy esztendőben ez a folyamat meg-
szakadt. Szeretném, ha Újbuda ismét 
a fejlődés, gyarapodás és a felelős, a 
polgárai életért, jólétéért dolgozó ön-
kormányzat mintapéldája lenne. 

Benyovszky GáBor 
Magyar Munkáspárt 

BENYOVSZKY GÁBOR, a Magyar Munkás-
párt országgyűlési képviselőjelöltje vagyok, a 
budapesti 2. számú választókerületében, amely 
lefedi a XI. kerület – Újbuda nagy részét. Annak 
a Pártnak vagyok a jelöltje, amelyik „ÉLHETŐ 
MAGYARORSZÁGOT AKAR„ megteremteni.
 
Mit jelent ez a jelszó?
B.G. Ez azt jelenti, rö-
viden: Legyen minden-
kinek munkája, tisz-
tességes megélhetése, 
lakása, nyugodt, vidám 
élete és hagyjon ben-
nünket az állam élni.
Hol élt, hol dolgozott 
idáig?
B.G. Tõsgyökeres bu-
dai vagyok, 1949-ben 
itt, Budán születettem. 
Újbudán, a XI. kerület-
ben dolgoztam és dol-
gozok, itt élek családommal, ma is.
A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főis-
kola elvégzése után a Híradástechnika Szövet-
kezet (XI. kerület, Temesvár utca) elektronikai 
fejlesztője lettem 1972-ben. Számtalan talál-
mány és műszaki újítás fűzõdik nevemhez.
Munkám során jártam Viet-Namban, a mai 
Oroszország-Ukrajna-Belorusszia-Észtor-
szág-Grúzia-Szibéria területein, Algériában, 
Franciaországban, Ausztriában, az NDK-ban 
és az NSZK-ban is.
Dolgozott más cégeknél is ezen felül?
B.G. Kitartó vagyok, ma is ugyanazon a telep-
helyen dolgozom, pártállásomat tekintve pedig 
azt mondogatom barátaimnak: „Nekem kicsi az 
előszobám”.
Részesen voltam a Híradástechnika Szövetke-
zet világszínvonalra való felemelkedésének és 
a rendszerváltás utáni köddé válásának. Ez a 
cég is ennek áldozatává vált.
Mint fejlesztõ mérnök hozzászoktam az állandó 
tanuláshoz és a folyamatos önképzéshez. Nem-
csak az elektronika, hanem a jog, a politika és a 
gazdaság területén is.

A munkáján felül milyen hobbija van? Sport, 
vagy más hasonlóra gondolok.
B.G. Országos sport vezetőként 10 évig a Ma-
gyar Sportturisztikai Szövetség elnöke voltam, 
szervezetemet bevittem a nemzetközi sportélet-
be, az UIAA tagjai lettünk. Vitorlás sport okta-
tóként ma is tevékenykedek. Mellette hívójeles 
rádióamatőr is vagyok.
Mi vitte el Önt a politikai tevékenység felé?
B.G. ISMEREM AZ EMBEREK GONDJA-

IT. Különösen most, 
amikor a választásra 
készülünk és ezres 
számban találkoztam 
Újbuda lakóival, döb-
bentett meg az a zsige-
ri félelem, begubózás, 
amelyet az emberek 
sokaságának szeméből 
sugárzott. Ez nem ma-
radhat így.
Ön szerint milyenek 
a Munkáspárt esélyei 
a 2014.-es választáso-
kon?

B.G. Tudom, és elfogadom, mert a földön járok, 
hogy a Munkáspárt a 2014. évi választás után 
még nem lesz meghatározó, döntő tényezője a 
magyar parlamentnek.
De az teljességgel elfogadhatatlan, hogy a ma-
gyar emberek millióinak szava el sem jut a par-
lamentünk nyilvánossága elé.
Kérem ezért a választó polgárokat segítsék, 
hogy mint a Munkáspárt képviselője bejuthas-
sak a Parlamentbe, tiszteljenek meg azzal, hogy 
a fentebb említett célkitűzések megvalósítá-
sában támogatnak engem és a Munkáspártot, 
lehetővé teszik, hogy az Önök országgyűlési 
képviselője lehessek a 2014-es országgyűlési 
választáson.
Nem fognak csalódni bennem!
Mi lesz a célja, ha elképzelése megvalósul és 
Ön bejut a Parlamentbe?
B.G. Célom az egyszerű emberek képvise-
lete, az ország, a kerület, Újbuda közössé-
gének szolgálata, a szakértelemmel, tisz-
tességgel és felelősséggel végzett munka, 
miközben tudom: „A RENDSZERREL VAN 
A BAJ”.
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Mit tett eddig a XI. kerületért? Mit érez 
személyes sikerének?
Méltán lehetünk büszkék azok-
ra ez eredményekre, amelyeket az 
elmúlt négy évben értünk el Ma-
gyarországon és Újbudán. Sikerült 
helyreállítanunk hazánk pénzügyi 
függetlenségét, növekvő pályára 
állítottuk a gazdaságot, több száz-
ezer munkahelyet teremtettünk, 
leszorítottuk az inflációt, növeltük a 
nyugdíjak vásárlóértékét, csökken-
tettük a rezsiköltségeket. Számtalan 
beruházást indítottunk el, és adtunk 
át – országszerte, a fővárosban és 
Újbudán is. Négy éve bíztak meg 
a polgárok azzal, hogy a kerületet 
képviseljem a Parlamentben. Büsz-
ke vagyok arra, hogy sikerült elér-
nem, hogy a Tüskecsarnok beruhá-
zási tervei kiegészüljenek egy 50 
méteres verseny medence és egy 25 
méteres tanmedence megépítésével 
is, amelynek állítható aljzata alkal-
mas lesz bármely korosztály úszá-
soktatására. Újbudán ugyan a nagy-
beruházások kaptak figyelmet, ám 
számomra sokkal fontosabb, hogy 
az ide érkező 16 milliárd forintnyi uni-
ós fejlesztési forrás 70 százalékát helyi 
mikro- és kisvállalkozások kapták meg. 
Államtitkári feladataim ellátása mellett 
különös jelentőséget tulajdonítottam 
annak, hogy részt vegyek Újbuda éle-
tében, nap, mint nap találkozzam az itt 
élőkkel, dolgozókkal, elmenjek minél 
több fórumra, ünnepségre.
Milyen, a közösséget érintő kezdemé-
nyezésére, javaslatára, tettére a legbüsz-
kébb?
Négy évvel ezelőtt, a választási kam-
pányban azt ígértem, helyreállítjuk a 
rendet, növeljük a közbiztonságot. Ma a 
XI. kerület a főváros legjobb felderítési 
mutatókkal rendelkező kerülete, ahol 
nem jellemzőek a kirívó büntettek. Ki-
váló az együttműködés az önkormányzat 

és a kerületi kapitányság között, és sike-
rült újra megnyitni a korábban megszün-
tetett körzeti megbízotti irodákat Gaz-
dagréten, Kelenföldön, illetve március 
végére várhatóan Örmezőn is.

Mi hiányzik a kerületből? Mit kellene 
még erősíteni, fejleszteni?
Stabilizálnunk kell a családok helyze-
tét, nem engedhetjük, hogy a baloldal 
megszüntesse a gyermektámogatásokat, 
csökkentse a nyugdíjak értékét. Tovább 
kell növelnünk a közbiztonságot, fej-
lesztenünk kell a közterületi kamerák 
hálózatát, minél több panelházat be kell 
vonni a megújítási programba, új ta-
nuszodát kell létesítenünk Gazdagréten, 
folytatnunk kell a közterek megújítását, 
a megkezdett zöldprogramot. Nem állha-
tunk meg, kerületünknek folyamatosan 
fejlődnie kell, ahogyan a sport fejlesz-
tését támogatását is közös ügyként kell 
kezeljük. Mi hiszünk a fiatalokban, a jö-
vőben, tiszteljük elődeink eredményeit, 
megőrizzük értékeinket.

Novák Előd 
Jobbik 

Mit tett eddig a XI. kerületért? Mit érez 
személyes sikerének?
Újbudai lokálpatriótaként először a 
MIÉP Ifjúsági Tagozatának XI. kerü-
leti elnöke voltam, és dr. Csath Mag-
dolna közvetlen munkatársaként is dol-
goztam a helybeliek érdekében. Még 
Mestyanek Ödön MIÉP-es alpolgár-
mesterünkkel vezettük be a kerületben 
a születési támogatást. A népességfo-
gyás a cigányság Újbudára való bete-
lepülésével is fenyeget. Rajtunk nem 
múlik: öt fiúgyermek közül a középső-
ként nőttem fel, feleségemmel pedig 
már harmadik gyermekünket várjuk. 
Nevemhez fűződik a Jobbik adventi 
keresztállítási missziójának 
elindítása, amit 2003 óta min-
den évben a Móricz Zsigmond 
körtéren is folytatunk, öku-
menikus keretek közt, erre gö-
rög katolikus pap unokájaként 
különösen büszke vagyok. A 
Jobbik országos alelnökeként 
Újbudáért is tudtam lobbizni, 
az Országgyűlés Kulturális és 
Sajtóbizottságának tagjaként 
többször szót emeltem a kerü-
let egyik szégyenfoltja, a Bu-
dai Parkszínpad ügyében is, 
de az Újbuda újság külön ké-
résemre sem adott hírt erről, 
miközben az MTI országos 
jelentőségű hírként kezelte. 
Médiaügyi szakpolitikusként 
különösen sajnálom, hogy a 
fideszes vezetés pártlapjukká 
silányította ezt az adófizetők 
pénzéből készített újságot, melynek 
minden második oldaláról a Simicskó 
István mosolygott ránk az utóbbi fél 
évben, miközben a Jobbik három új-
budai országgyűlési képviselője egyet-
len hírrel sem jelenhetett meg négy év 
alatt sem, csak most kapunk egyetlen 
alkalommal megszólalási lehetőséget, 
a választási jogszabályok által előírt 

kötelező minimumot biztosítva. Az 
egyik legaktívabb honatyaként ellen-
zékből is sikereket értem el, folyamatos 
nyomásgyakorlására tiltották meg a po-
litikusi álláshalmozást 2014-től, illetve 
vonták meg legalább a kommunista ki-
tüntetések után folyósított nyugdíjpótlé-
kokat. Több mint ötszáz felszólalásom 
és háromszáz módosító javaslatom volt, 
most már csak meg kéne valósítani eze-
ket. Ehhez kérek felhatalmazást, hiszen 
az MSZP és a Fidesz már megmutatta, 
mire képes. Jöjjön végre a Jobbik!
Mi a kerületi programja?
A parkolási maffia felszámolása, a 4-es 
metró meghosszabbítása Gazdagrétig. 
Fejleszteni kell a tömegközlekedési és 
közterületi térfigyelő kamerarendszere-
ket, a Móricz Zsigmond körtéren és né-

hány hasonlóan frekventált helyen ál-
landó rendőri jelenlét volna szükséges. 
A Budaörsi útra tervezett hajléktalan-
szállót joggal tartja elfogadhatatlannak 
a Sas-hegy Védő Egyesület. Elszántan 
küzdök a politikusbűnözés felszámo-
lásáért. Megélhetést, rendet, elszámol-
tatást szeretnék. S ehhez az kell, hogy 
győzzön a Jobbik!

Tisztelt Újbudaiak!

Újbuda Önkormányzata a tavaszi nagytakarítás alkalmával ezúttal is biztosítja a felhalmozódott ágak, 
gallyak aprítékolását és elszállítását. A takarítás során keletkező zöldhulladékot házhoz menő rendszerben 
szállítjuk el a nagytakarítási napokkal összehangoltan. Fontos információ, hogy a gép füvet, falevelet nem 
tud aprítékolni, kivéve a gallyakon, ágakon található leveleket.
Kérjük, hogy a gallykupacokat reggel 8 óráig készítsék össze, és helyezzék el a házuk előtt, jól 
megközelíthető módon. A kikészítésről értesítse Önkormányzatunkat a varosuzo@ujbuda.hu 
e-mail címen vagy a +36-1-372-4565-ös telefonszámon.

Az aprítékoló gép a következő helyszíneken és megadott időpontokban érhető el:

1. Gellérthegy: március 31., április 1., 14., 17.

2. Sasad: április 2-3., 15.

3. Sashegy: április 4.

4. Szentimreváros: március 24., április 16.

5. Kelenvölgy: március 25.

6. Péterhegy: március 26.

7. Albertfalva (Andor utca - Sáfrány utca - vasút által határolt terület): március 27., április 18.

8. Albertfalva (Sáfrány utca - Szerémi út közti terület): március 27., április 18.

9. Kelenföld (Etele út - Andor utca közötti terület): március 28., április 22.

10. Kelenföld (Sárbogárdi út - Dombóvári út és Etele út közötti terület): március 28., április 22.

11. Lágymányos: április 7-8.

12. Gazdagrét, Hosszúrét: április 9-10.

13. Őrmező: április 11., 23.

Amennyiben nem tudja a közterületre kihelyezni az ágakat, vagy a fenti időpont semmi esetre 
sem megfelelő, kérjük, jelezze a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen.

Miért környezetkímélő a gallyak aprítékolása?

Az aprítékoló gép a nyesedékeket térfogatuk ötödére darálja össze. A gallydarálás

során a használhatatlan nyesedékből csak apríték keletkezik, ami

többféleképpen hasznosítható, és nem veszi el a helyet az egyéb

módon nem hasznosítható háztartási és építési hulladékoktól.

Az aprítékolt nyesedék könnyen visszakerül a

körforgásba, hiszen komposztálással kiváló kerti

talaj készíthető belőle, de alkalmas kerti utak

burkolására,  valamint fűtőanyagként is

felhasználható.

szavazókörök címe
Intézmény	 Cím	 Szavazókörök 
   száma
Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási  
Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Baranyai út 16–18. 6
Kürt Alapítványi Gimnázium Bogdánfy u. 5/B 2
Újbudai József Attila Gimnázium Váli u. 1 5
BME Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Egry József u. 3–11. 6
Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola Bartók Béla út 27. 5
Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola Köbölkút u. 27 4
Carl Rogers Személyközpontú Óvoda  
és Általános Iskola  Aga u. 10. 2
Újbudai Bocskai István Általános Iskola Bocskai út 47–49 6
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Bartók Béla út 141. 3
Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Gimnázium telephelye Keveháza u. 2. 5
Újbudai Palánták Óvoda Mérnök u. 42. 6
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Bikszádi u. 61–63. 4
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Bikszádi u. 11–15. 3
Domokos Pál Péter Általános Iskola Sopron út 50. 6
Kelenvölgyi Általános Iskola Kecskeméti J. u. 14. 4
Őrmezei Általános Iskola Menyecske u. 2. 6
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út 16. 1
Újbudai Hétszínvirág Óvoda Dayka Gábor u. 4/B 3
Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Beregszász út 10. 3
Újbudai Tesz-Vesz Óvoda Zólyomi út 20–22. 2
Farkasréti Általános Iskola Érdi út 2. 4
Gazdagrét–Törökugrató Általános Iskola Törökugrató u. 15. 6
Gazdagrét–Csíkihegyek Általános Iskola Csiki-hegyek u. 13–15. 7
Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda,  
Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola  
és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Fogócska u. 4. 6
Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola Kiskőrös u. 1. 6
Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. 4
Albertfalvi Közösségi Ház Gyékényes u. 45–47. 2
Kihelyezett Ügyfélszolgálat Fehérvári út 182. 1
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Gecsei-TóTh AndreA
LMP

Miért akar országgyűlési képviselő lenni?
Amióta az eszemet tudom, mindig cso-
dáltam a politikusokat, akik a maguk zárt 
világában ugyan, de az országért dolgoz-
nak, azért, hogy egy jobb világban éljünk. 
Aztán persze hamar kiderült, hogy ez 
a megközelíthetetlennek tűnő világ 
korántsem annyira idilli, mint ahogy 
azt képzeltem, és inkább csak a ki-
csinyes játszmák és a korrupció körül 
forog az egész politika. Ez viszont na-
gyon nincs rendben! Aki úgy gondolja, 
hogy még mindig lehet más a politika, 
az nem fogadja el, hogy ennek így kell 
lennie. Mi azt szeretnénk, ha a környe-
zetünk mellett a közéletünk is meg-
tisztulna, ha valóban olyan emberek 
kezébe adhatnánk a képviseletünket, 
akik a közösségükért dolgoznak, nem 
csak saját magukért. Ezért vállaltam 
el a jelöltséget is, mert nem várhatunk 
mindig arra, hogy helyettünk egy jobb 
világot építsenek, néha nekünk is tennünk 
kell érte.
Mi a kerületi programja?
Születésem óta itt élek, sőt, azt szeretném, 
ha a gyerekeim is itt nőhetnének majd fel. 
Ehhez viszont az kell, hogy megőrizzük 
azokat az értékeket, amik most természe-
tesnek tűnnek, de napról-napra veszélybe 
kerülnek. A kutyafuttatót lebetonozzák, 
a játszóterek mellé utakat, a parkjaink 
helyére pedig irodaházakat építenek, és 
utána csodálkoznak, hogy egy unalmas 
külváros képét mutatja majd a városrész, 
ahova az emberek csak aludni járnak 
haza, mert más lehetőségeik nem marad-
nak. Azt szeretném elérni, hogy a helyi 
közösségek (legyenek azok szervezettek, 
vagy akár csak az egy házban élők) bele 
tudjanak szólni az őket közvetlenül érin-
tő kérdésekbe, és ne kelljen elfogadniuk 
minden esetben azt, amit a fejük fölött 
döntenek.
Melyek azok a XI. kerületi, vagy az itt 
élőket érintő ügyek, amelyekért tenni 
tudna a parlamentben?

Megmondom őszintén: nem tudom. Vi-
szont azt gondolom, hogy ezt nem is ne-
kem kell tudnom, hanem annak a több 
tízezer embernek, akik itt élnek. Ha ők 
úgy gondolják, hogy nekem szavaznak 
bizalmat, akkor az első és legfontosabb 
kötelességem az, hogy felmérjem, melyek 
azok a legégetőbb problémák, amelyek a 

helyiek életét megnehezítik. Véget kell 
vetni annak az időszaknak, hogy a poli-
tikusok az emberek megkérdezése nélkül 
hoznak döntéseket.
Melyek azok a parlamenti vagy kormány-
zati döntések, amelyeken mindenképpen 
változtatna országgyűlési képviselőként?
Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
presztízsberuházásokkal kápráztassuk el 
a magyar embereket. Például az a hely-
zet, hogy én is nagy focirajongó vagyok, 
mégsem gondolom, hogy ennek az or-
szágnak újabb és újabb stadionokra lenne 
szüksége, amíg vannak olyanok, akik a 
hónap közepén már nem tudnak ételt adni 
a gyermeküknek.
Mi a legjobb ebben a kerületben?
Elképesztő természeti kincsek vannak itt 
helyben, amiket sokszor észre sem ve-
szünk, hiszen minden nap elmegyünk mel-
lettük. Kelenvölgy, a Sas-hegy, a Feneket-
len-tó, az egész Duna-part… mind-mind 
olyanok, amiket nekünk kell megőriznünk 
ahhoz, hogy az unokáink is büszkék lehes-
senek arra, hogy itt élhetnek.

dr. Staudt Gábor
Jobbik

Mit kell tudni Önről, miért akar országgyű-
lési képviselő lenni?
A XI. kerületben születtem, római kato-
likus családba. Az ELTE jogi karán vé-
geztem, a Jobbikkal már 2003-ban kap-
csolatba kerültem, és 2004 óta vezetem a 
párt XXII. kerületi szervezetét. Közéleti 
tevékenységemet 2002-ben kezdtem, 
amikor a XXII. kerületi német önkor-
mányzat tagjává választottak. 2006–
2010 között Budafok-Tétény önkormány-
zati képviselője voltam, 2010-ben pedig 
a Jobbik főpolgármester-jelöltjeként is 
megmérettem magam.

 2010-től országgyűlés egyik legaktí-
vabb képviselőjeként dolgoztam végig 
az elmúlt négy évet. Véleményem szerint 
nagy szükség van az aktív és szakmai-
lag felkészült képviselőkre, mert jelen-
leg a honatyák jó részét csak szolgalelkű 
„gombnyomogatónak” tekinthetjük, ami 
elfogadhatatlan. A választókat aktívan 
kell képviselni, amiben jelentős rutint 
szereztem az elmúlt években
Melyek azok az ügyek, amelyekért tenni 
tudna a parlamentben, és a XI. kerületi 
lakosokat is érintenék?
A Jobbik programja a megélhetés, a rend 
és az elszámoltatás pontokat tűzi zász-
lajára. A megélhetés kapcsán már ott 
tartunk, hogy akinek van munkája, az 
sem feltétlenül tud megélni belőle. Mi 
európai munkáért európai béreket kö-
vetelünk, és ez igaz a XI. kerületre is. 
Ugyanígy nem látjuk a közbiztonság ja-
vulását sem, miközben Pintér Sándor két 
hét alatt rendet ígért. És ha ez nem lenne 
elég, a Fidesz–KDNP parlamenti több-
ség az önvédelem lehetőségét is elvette 
az emberektől, hiszen azokat fenyegeti 
börtönbüntetéssel, akik a közbiztonsá-
gért szabadidejükben tenni szeretnének. 
Az új büntető törvénykönyvbe ez a „köz-
biztonsági tevékenység jogellenes szer-
vezése” megnevezéssel került bele, ami 
ellen hevesen tiltakoztunk a parlament-
ben. De a polgárőrségek önszerveződé-

sét is megtiltották, a térfigyelő kamerák 
felszerelése elé gördített jogi akadályok-
ról nem is beszélve. Vagyis az állam nem 
védi meg a polgárait, de ha ők megteszik 
az állam helyett, akkor őket büntetik 
meg. Ez nonszensz! Az elszámoltatásnak 
sem országosan, sem a kerületben semmi 
nyomát nem látjuk. Valóban elhiszi vala-
ki, hogy csak annyi MSZP-s mutyi volt, 
mint amennyit a Fidesz feltárt? Gyakor-
latban több volt az elszámoltató, mint az 
elszámoltatott…

Mi a legjobb ebben a kerületben, min 
kellene még erősíteni, fejleszteni?
Szerintem a XI. és a XXII. kerület olyan 
élhető része Budapestnek, ahol még 
megfizethető ingatlanárak mellett csa-
ládias és kulturált otthonra lelhetnek az 
emberek. Akkor sem költöznék mond-
juk a Rózsadombra, ha megütném a 
lottó ötöst! De pl. az ipar és a turizmus 
terén még nagyon sok fejleszteni való 
akad, ezekben nem állunk túl jól. De ab-
szurd az is, hogy az itt lévő közel ötven 
gyógyszertárból nincsen egyetlen ügye-
letes patika sem. Apró dolog, de nagyon 
bosszantó. Ugyanígy nem használjuk ki 
a Duna közelségét sem, igaz a Kopaszi 
gáton volt fejlesztés, az viszont sajnos az 
elszámoltatás témakörét is érinti, hiszen 
nem elfogadható, hogy korrupció nélkül 
ne lehetne önkormányzati beruházást le-
vezényelni…

SzabolcS attila 
Fidesz–KDNP

Sokan kardoskodtak, hogy vállaljam 
a jelöltséget. Erre nem lehetett ne-
met mondani. A kisebb létszámú par-
lamentben jelentősen felértékelődik 
majd az egyéni körzetből választott 
képviselők munkája. Nekem Dél-Buda 
a szűkebb hazám. Készen állok, hogy 
minden dél-budai érdeket képviseljek, 
érvényesítsek az Országgyűlésben.

Albertfalva, Kelenföld, Kelenvölgy 
problémái eltérőek. Azonban van közös 
nevező: mindhárom kerületrész lakói 
elmondták, hogy biztos, stabil munka-
helyet, élhetőbb környezetet, minőségi 
közszolgáltatásokat és jól működő kö-
zösségi közlekedési rendszert szeretné-
nek.

Az egykori Fehérvári úti gyárak he-
lyén szinte csak raktárak és kereskedé-
sek működnek, miközben termeléssel 
foglalkozó gyárak alig vannak. Ezen 
változtatni kell! Jogos elvárása minden 
itt élőnek az tiszta, rendezett környezet, 
a jól működő közösségi közlekedés. A 
4-es metró nagy változást hoz, de a kap-
csolódó buszközlekedést jól meg kell 
szervezni a helyiek igényei alapján.

A nagy fejlesztések közül az M0-s 
bővítését és a va sútpálya korszerűsíté-

sét tartom a legfonto-
sabbnak. Sokat küz-
döttem, hogy jobban 
és gyorsabban menjen 
a munka ezeknél a be-
ruházásoknál. Mára az 
M0-áson kétszer négy 
sávban megy a forga-
lom, nem a kerületben 
keres menekülőutat. A 
vasút pedig egyre több 
új szerelvénnyel és ke-
vesebb zajjal szállítja 
az utasokat. Büszke va-
gyok a Tűdőszűrő épü-
lete és készülékei közös 
felújítására is.

Valljuk be, a rend-
szerváltozás előtt Dél-Budát sokszor 
„lesajnált külterületként” tartották 
számon a döntéshozók. Szívós mun-
kával és bizony néha komoly konflik-
tusok árán elértük, hogy képbe kerül-
jünk, arányosan jusson a fejlesztési 
forrásokból

A családomban azt mondják, túl 
nagy az igazságérzetem. Ha hátrány 
ér valakit, nem bírom szó nélkül meg-
állni. A szolidaritás kötelesség. Az 
elmúlt évtizedekben számtalanszor 
kezdeményeztem gyűjtést a rászoru-
lóknak. A méltóság mindenkit meg-
illet! Ezért kértem egy éve az önkor-
mányzatokat, hogy tűzzék ki a székely 
zászlót, ehhez sokan csatlakoztak 
szerte a világból.

A kerület kicsiben tükrözi az or-
szágot. Gellért püspök, 1848 és a 
Citadella, az ’56-osok a körtéren, a 
lakótelepek és a plázák… Szinte min-
den utcáról van személyes történetem. 
Szeretem a kerületet, és szeretném, 
hogy minden helyi problémára meg-
oldást találjunk. Ez a kötelessége egy 
lokálpatriótának.

Nem csak kenyérrel él az ember… 
Jobban oda kell figyelnünk egymásra. 
Az összetartozás, az összefogás értékeit 
terjeszteném.

Somfai ÁgneS
mSZP–egYÜTT–DK–Pm–mLP

Miért akar országgyűlési képviselő len-
ni?
Somfai Ágnes vagyok, a kormányváltó 
szövetség képviselőjelöltje. Nagy meg-
tiszteltetés számomra, hogy Dél-Budán 
én képviselhetem az MSZP–EGYÜTT–
DK–PM–MLP ötpárti együttműködését. 
Az új választási rendszerben csak 
akkor van esély leváltani a Fideszt, 
ha a demokratikus ellenzék vala-
mennyi pártja összefog és egy közös 
jelöltet állít. Így jött létre az MSZP–
EGYÜTT–DK–PM–MLP ötpárti 
együttműködése, a közös egyéni je-
löltek és a közös lista.
Hazánk egyre rosszabbul teljesít, 
mert alkotmányos, társadalmi és 
gazdasági válságban van. A Fidesz 
autoriter rezsimet épített ki, ahol egy 
szűk rétegen kívül mindenki vesztes: 
az oktatási ámokfutás miatt a gyer-
mekeink, az igazságtalan egykulcsos 
adó miatt pedig a lakosság nyolcvan 
százaléka. Egyre többen keresik kül-
földön a megélhetésüket. Elvették a 
nyugdíj-megtakarításainkat és több mint 
harminc adónemet vezettek be. Kettésza-
kadt az ország, a kormánypropaganda pe-
dig tovább erősíti a megosztottságot, béke 
helyett harcot hirdet. A parlamenti mun-
kában e válság felszámolása, korszakvál-
tás és jó kormányzás a célom.
Mi a kerületi programja? Melyek azok 
a XI. kerületi, vagy az itt élőket érintő 
ügyek, amelyekért tenni tudna a parla-
mentben?
Ági van! Egy nő Dél-Budáért: a gyer-
mekekért, a diákokért, a családokért, 
az egyedül élőkért, az idősekért. Valódi 
munkalehetőségek, gondoskodás, biz-
tonság és törődés, gyermekbarát oktatás, 
barátságos lakótelepek, szervezett köz-
lekedés és parkolás, átlátható közügyek: 
ezeket tartom a legfontosabbnak a XI. 
kerületben.  
Sokat kell tenni Budapestért a parla-
mentben: hogy visszakerüljenek az is-

kolák a helyi közösségekhez, rendben 
legyen végre a közösségi közlekedés 
finanszírozása, betegségügy helyett 
egészségügy legyen. Újra kell indítani 
az épületszigetelési programot, aminek 
meg kell teremteni a szervezeti kerete-
it, biztosítani kell az önköltség megelő-
legezését. Igazságosabb elosztás kell, 
hogy ne csak a leggazdagabbak járja-
nak jól.

Mit tett eddig a XI. kerületért? Mit érez 
személyes sikerének?
A Párbeszéd Magyarországért fővárosi 
képviselőjeként több ízben lehetőségem 
volt Újbuda képviseletére. A ciklus ele-
jén sikerült elérni, hogy úgy tervezzék át 
a Móricz Zsigmond körtér felszíni közle-
kedését, hogy egy élhetőbb városi köztér 
lehessen belőle. Felszólaltam a Vastra-
verz ügyében is, de sajnos a metrókijárat 
áttervezését már nem sikerült elérni, pe-
dig ez akár a Gombában is lehetett volna. 
Kiálltunk az ellen, hogy Horthy Miklós 
út legyen a Szerémi útból. Legutóbb azt 
tettem szóvá, hogy a Belügyminisztéri-
um és Tarlós István úgy akar hajlékta-
lanszállót létesíteni a Sas-hegyen, hogy 
ez nem szerepel a főváros szakmai kon-
cepciójában. A kukaprogram-javaslatom 
pedig abból indult ki, hogy ha több sze-
meteskuka lenne az utcán, a szemét is 
kevesebb lenne. Leszavazták.
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• GELLÉRTHEGY MÁRCIUS 24.

•  SASAD, SASHEGY  MÁRCIUS 25.

• SZENTIMREVÁROS, KELENVÖLGY,  

PÉTERHEGY MÁRCIUS 26.

• ALBERTFALVA MÁRCIUS 27-28.

• KELENFÖLD MÁRCIUS 31.- ÁPRILIS 4. 

• LÁGYMÁNYOS ÁPRILIS 7-8.

• GAZDAGRÉT ÁPRILIS 9-10.

• ŐRMEZŐ ÁPRILIS 11.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK 

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

• GAZDAGRÉT RÉTKÖZ U. – TORBÁGY U. 

SAROK

• ŐRMEZŐ CIRMOS UTCAI PARKOLÓ

• KELENFÖLD VAHOT U. – KEVEHÁZA U. SAROK

• ALBERTFALVA FEHÉRVÁRI ÚT –  

VEGYÉSZ U. SAROK

• SZENTIMREVÁROS EDÖMÉR UTCAI PARKOLÓ

A  X I . KERÜLET  ÚJBUDA  ÖNKORMÁNYZATA  AZ  ÚJBUDA  PR IZMA

KÖ Z REMŰKÖDÉSÉVEL  TAVASZ I N AGYTAKARÍTÁSI  AKCIÓT  SZERVEZ 
MÁRCIUS 2 4 . ÉS  Á PRIL IS 11 .  K ÖZÖTT 

ÚJBUDA PRIZMA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Kérjük, éljenek a szervezés által biztosított lehetőségekkel, hogy még tisztább, zöldebb és egészségesebb környezetté váljon lakóhelyünk.

Tisztelt Újbudaiak!

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. idén is megszervezi  tavaszi 
nagytakarítási akcióját, a Tisztaságot Újbudán! keretein belül a kerület közterületein. Bízunk abban, hogy újra közös 
erővel dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a házak előtti kertek és járdák megtisztításáért.

A nagytakarítás során keletkező zöldhulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik, ebben az évben is 
nagy hangsúlyt fektetve a környezettudatosságra. A gallyakat és ágakat a későbbiekben meghirdetett napokon 
helyben, tehát házhoz menően aprítékoljuk, és szállítjuk el a házak, épületek elől. Az aprítékolási szolgáltatás 
igénybevételét a (+36-1) 372-45-65-ös telefonszámon vagy a varosuzo@ujbuda.hu e-mail címen lehet jelezni.

A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást továbbra is szeretnénk népszerűsíteni a 
lakosság körében, ezért az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a lakosságnak a 80x80x80 centiméteres, 
fából készült komposztálókereteket, amikből minden társasház és családi ház két-két darabot igényelhet. 
Jelentkezni és további információkat kérni a kornyezetvedelem@ujbuda.hu címen vagy a (+36-1) 372-34-71-
es telefonszámon lehet.

A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek műanyag zsákokat. A 
zöldhulladékkal megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék el a 
szemetes edények mellett. A  zsákok az akció időtartama alatt az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át, a készlet erejéig. Érdeklődni a (+36-1) 203-80-15-ös 
telefonszámon lehet.

A nagytakarítási akció keretében az Újbuda Prizma munkatársai az alábbi helyszíneken és megadott időpontokban 
lesznek jelen, és vesznek részt a közterületek megtisztításában:

Vadász Ferenc 
seres Mária szövetségesei 

Miért akar országgyűlési képviselő lenni?
1965-ben születtem a kerületben, villamos-
mérnöki oklevelemet 1987-ben szereztem 
a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki 
Főiskolán. 1988 óta dolgozom távközlési há-
lózattervező mérnökként. Több mint 20 éve 
dolgozom a kerületben, és bízom benne, hogy 
hozzájárultam a kerületben lakók moder-
nebb, kényelmesebb életéhez. Mindig is nagy 
érdeklődéssel követtem a politika - főleg 
a belpolitika - eseményeit. Már a főiskolás 
éveim alatt kialakult bennem egy világkép, 
egy igazságosabb világ képe, aminek meg-
valósítását mindig is célomnak tekintettem. 
Seres Mária közéleti szereplése világított rá 
arra, hogy az a demokrácia, aminek képét 
magamban mindig is dédelgettem, nem csak 
bennem él. De nem elég megfogalmazni azt, 
hogy min szeretnénk változtatni, most már 
cselekedni kell. Ezért csatlakoztam az SMS-
hez, ezért vállaltam el a kerületi jelöltséget. 
Mi a kerületi Programja?
A szövetséggel egyetemben feladatomnak 
tekintem a demokrácia új alapjainak lefek-
tetését, első körben az internet, illetve az 
ügyfélkapu adta lehetőségek kiaknázását a 
népszavazások gördülékenyebb végrehajtá-
sa érdekében. Hazugság lenne azt állítani, 
hogy mindenhez értünk. Nem is érthetünk. 

Hiszünk viszont abban, hogy a szakmai szer-
vezetek véleményeire alapozva, nem egyéni 
és pártdöntések útján, a közvélemény támo-
gatásával és figyelembevételével is lehet, sőt 
kell döntéseket hozni. A jelenlegi döntéshozó 
rendszer erre a feladatra teljességgel alkal-
matlan. 
Sok példát említhetnék az elmúlt időkből, de 
ilyen példa a Seres Mária által indított nép-
szavazási kezdeményezésnek az ellehetet-
lenítése, amely a demokrácia arcul csapása 
volt. Országgyűlési képviselőjelöltként fő 
feladatomnak a kerületi pályázatok, pro-
jektek támogatását, segítését tartom. Fontos 
számomra, hogy megtaláljuk annak a mód-
ját, hogy az önhibájukon kívül nehéz hely-
zetbe került vállalkozások miként tudnának 
újra talpra állni, és a közbeszerzési törvény 
felülvizsgálatával, módosításával felül kell 
vizsgálni a cégek pályázati lehetőségeit is, 
mindenki számára egyenlő lehetőséget te-
remtve. Úgy gondolom, hogy egy országy-
gyűlési képviselőnek a saját választókörze-
tének segítésén túl olyan általános, az egész 
országot érintő jogszabályi környezetek ki-
dolgozásán, felterjesztésén és elfogadásán 
kell munkálkodnia, olyan változtatásokat 
kell végrehajtania, ami által egy jobb élet-
re nyílik lehetőség. Az nem vezet sehova, ha 
negatív kampányra fecséreljük energiánkat. 
A mi jövőnk a pozitív hozzáálláson és a tette-
ken múlik. Én ebben hiszek.

Nagy DoNát BolDizsár 
Független Kisgazdapárt 

Azért szeretnék országgyűlési képviselő 
lenni, mert hiszek abban, hogy az a fela-
data a képviselőknek, hogy a polgárokért 
tegyenek, és nem az, hogy zsebüket töm-
jék. Hiszek abban, hogy ne olyan emberek 
mondják meg, hogy mi a jó, akik életükben 
egy percet se dolgoztak a politikán kívül, 
mert ők soha sem fogják érezni azokat a 
terheket, amiket a kisvállalkozók, a kis 
emberek, illetve az egyéb foglalkoztatók 
egyre jobban megsínylenek.

Személy szerint mióta az eszemet tudom -4 
éves korom óta- Budapest 22. kerületében 
(Budafokon) élek. Igazi lokálpatriótaként 
szeretnék kiállni a budafoki műemléke-
kért, közterületekért, illetve az utak minő-
ségéért.

Ez a legelső országgyűlési választás, amin 
jelöltként részt veszek, szeretnék méltó 
képviselője lenni kerületemnek. Bármi-
lyen javaslattal megkereshetnek a válasz-
tókerületem polgárai, én találkozni sze-
retnék velük, mert a személyes kontaktus 
híve vagyok.

Varga Péter Miklósné
aquila egyesület 

Mit tett eddig a XI. kerületért? Mely, a 
közösséget érintő kezdeményezésére, ja-
vaslatára, tettére a legbüszkébb? 
13 évig voltam a kiemelten közhasznú 
Aquila Egyesület elnöke. Tevékenysé
günk a XI. kerületi lakosokra is kiter
jedt. Az általam alapított, vezetett közös
ség – melynek tagjaiból elnökségemmel 

az Aquila Párt alakult – a szegényekért 
munkálkodott: ingyen tanítva nyelveket, 
korrepetálva tantárgyakat diplomaszer
zéshez és munkavállaláshoz segítettük 
a fiatalokat, munkanélkülieket pedig a 
munkába visszatéréshez. A Szent Imre 
Kórházba több mint egy évtizede, a mai 
napi járunk lelki segítséget nyújtani 
haldoklóknak, súlyos betegeknek. Ma
gánemberként: mielőtt az OSSKI-ban 
dolgoztam analitikusként, pár évig a 
Fehérvári rendelőintézet patikájában 
gyógyszerkiadóként az embereknek 

egészségügyi és lelki tanácsokkal is se
gítségére voltam.
Miért akar országgyűlési képviselő 
lenni?
Lelkiismereti okokból, Istenhitem 
miatt kezdtem el politizálni, így sze
mélyes ambícióim nincsenek, csak az 
emberekért való szolgálat a fontos. 
Nem kívánom a politika mai arculatát 
magamévá tenni, hanem azt a társaim
mal ahhoz a szinthez szeretnénk fel
emelni, ahol és ahogyan mi élünk. Az 
embereknek is a legmagasabb emberi 
életformát akarjuk a hétköznapjaikban 
lehetővé tenni.
Melyek azok a parlamenti vagy kor-
mányzati döntések, amelyeken minden-
képpen változtatna országgyűlési képvi-
selőként?
Az AQP szegény párt és a szegényekért 
van. Meggyőződésünk, hogy a korrup
ció és hazudozás fokozatos és teljes ki
szorítása nélkül semmit sem lehet elérni.
Célunk, hogy az Alaptörvénybe bele
kerüljön az egészségügyi ellátáshoz, a 
nyugdíjhoz és a munkához való jog. 
Ami innentől nemcsak adható, hanem a 
jogunk lenne. Ez azt jelenti, hogy annyi 
munkahelyet kell teremteni – adórend
szer megváltoztatásával, más ösztönzők 
beiktatásával, a vállalkozói terhek csök
kentésével stb. –, hogy ez a jog is érvé
nyesülhessen. Lassan, de szisztematiku
san, igazán akarva, meg lehet valósítani 
ezt a programot.
Mi kerületi programja?
Egyrészt ugyanaz, ami országosan: 
közbiztonság növelése, munkahelyte
remtés, oktatás megreformálása és az 
öntudatos emberi viselkedés visszaadá
sa. Kifejezetten kerületi célok: egymást 
segítő lakótelepi közösségek kialakítá
sa; felsőoktatási intézmények, szakkép
ző iskolák tanulóinak olcsóbb szállások 
és étkezési lehetőségek létrehozása; 
több zöld felület létrehozása a hőszeny
nyezés mérséklésére; a  Szent Imre 
Kórház szívügyünk: korzserűsítésének, 
fejlesztésének támogatása a kórház igé
nyeinek megfelelő.

oRsZÁGGYŰLÉsI  
KÉPVIsELŐK VÁLAsZTÁsA

2014. április. 6

BUDAPEST	főváros	02.	sz.	OEVK	(Budapest	XI.ker)	jelöltjei

Jelölt	neve	 Jelölt	állítók	 VB	döntés	 VB	döntés	 Státusz	
	 	 	 dátuma

Novák Előd Attila JOBBIK Nyilvántartásba véve 2014. 02. 24 Indulhat 

Dr. Simicskó István FIDESZ, KDNP Nyilvántartásba véve 2014. 02. 20 Indulhat 

Nagy Péter JESZ Nyilvántartásba véve 2014. 03. 03 Indulhat 

Csárdi Antal LMP Nyilvántartásba véve 2014. 02. 27 Indulhat 

Dr. Józsa István MSZP, EGYÜTT,  
 DK, PM, MLP Nyilvántartásba véve 2014. 02. 20 Indulhat 

Benyovszky Gábor MUNKÁSPÁRT Nyilvántartásba véve 2014. 02. 27 Indulhat 

Petre-Varga  
Fruzsina Zsuzsanna SEM Nyilvántartásba véve 2014. 03. 03 Indulhat

BUDAPEST	főváros	18.	sz.	OEVK	(Budapest	XXII.ker.)	jelöltjei

Jelölt	neve	 Jelölt	állítók	 VB	döntés	 VB	döntés	 Státusz 
	 	 	 dátuma

Varga Péter Miklósné AQP Nyilvántartásba véve 2014. 02. 27 Indulhat 

Szántó Csaba MRPP Nyilvántartásba véve 2014. 03. 05 Indulhat 

Bagdi Károly JESZ Nyilvántartásba véve 2014. 03. 03 Indulhat 

Vadász Ferenc SMS Nyilvántartásba véve 2014. 03. 05 Indulhat 

Freisz-Horváth  
Éva Margit SZOCIÁLDEMOKRATÁK Nyilvántartásba véve 2014. 03. 03 Indulhat 

Kovács-Haász Veronika ZÖLDEK Nyilvántartásba véve 2014. 03. 05 Indulhat 

Dr. Staudt Gábor JOBBIK Nyilvántartásba véve 2014. 02. 21 Indulhat 

Somfai Ágnes MSZP, EGYÜTT,  
 DK, PM, MLP Nyilvántartásba véve 2014. 02. 21 Indulhat 

Szabolcs Attila FIDESZ, KDNP Nyilvántartásba véve 2014. 02. 20 Indulhat 

Köhler Ákos Tamás KTI Nyilvántartásba véve 2014. 03. 03 Indulhat 

Gecsei-Tóth Andrea LMP Nyilvántartásba véve 2014. 02. 27 Indulhat 

Nagy Donát Boldizsár FÜGGETLEN  
 KISGAZDAPÁRT Nyilvántartásba véve 2014. 03. 03 Indulhat
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