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25 éves a Szivárvány ovi
Fennállásának 25 éves jubileumát ünnepelte a gazdag-
réti Szivárvány Óvoda. az intézmény játékos progra-
mokkal és mesejátékkal várta az évfordulót, amelyre 
a polgármester, valamint a kerületi óvodavezetők is 
ellátogattak. 

A jeles nap alkalmából az intézményt a pincétől a padlásig fel-
díszítették. A bejáratnál az ovi negyed évszázados mackói és 
dömperei fogadták a látogatókat, majd az ovisok mondásaiból 
is hallhattak néhány gyöngyszemet a jelenlévők. Ezek közül az 
„Óvó néni, tessék betűrni a hasamat!” és a „Katicabogár jobban 
szeret élni, mint halni” rögtön jókedvre derítette az ünnepségre 
látogató pedagógusokat. 

A Szivárvány Óvoda vezetője arra emlékeztetett, hogy az in-
tézmény építésekor a gazdagréti lakótelep is még csak félkész 
volt, mégis a legfiatalabb lakótelepnek számít Budapesten. Az 
ünnepségen diavetítéssel és a gyerekek által előadott mesével 
idézték vissza az elmúlt 25 esztendőt. A nyitott szellemiségű 
óvoda vegyes csoportokkal dolgozik, legfőbb feladatának pe-
dig az esztétikai nevelést tartja.

(Újbuda)

Föld Napja: fókuszban 
a környezet védelme

Április 22-én az egész világon 
megemlékeznek csillagrend-
szerünk egyedülállóan szí-
nes bolygójáról, több mint 7 
milliárd ember lakóhelyéről, 
a Földről. A világnap arra fi-
gyelmeztet mindenkit, vigyáz-
zunk a páratlan szülőföldre 
és annak minden élőlényére, 
mert könnyen eltékozolhatjuk 
kincseit. A napot 175 ország-
ban ünneplik, Magyarorszá-
gon 1990 óta tartják meg. A 
kezdeményezéshez Újbuda 
Önkormányzata is évről évre 
csatlakozik, ezúttal április 25-
én ünnepelt. A kerületi Föld 
napi programok központja idén 
is a Feneketlen-tó volt, de a Pol-
gármesteri Hivatal épületében, 
a Bocskai István Általános 
Iskolában, a Gellérthegyen és 
a Bikás parkban is párhuza-
mosan zajlottak a különböző 
foglalkozások. A világnapon 
már kora reggel általános és 
középiskolás csoportok töme-
ge tornázott együtt a Budai 
Parkszínpad előtt, hogy aztán 
frissen vágjanak bele a termé-
szetismereti és környezetvédel-
mi vetélkedők feladatsoraiba. 
Egész napos családi program-
mal lepte meg a budapestieket a 
FŐKERT Nonprofit Zrt. a Gel-
lérthegyen rendezett pikniken, 
itt adták át a felújított Kőcsikós 
játszóteret is. Emellett környe-
zettudatosságra nevelő játékos 
programokon vehettek részt az 
érdeklődők.

(Összeállításunk  
a 4–5. oldalon)

Zárszámadás: csaknem  
egymilliárd a többlet
a költségvetésben 984 millió forint szabadon 
felhasználható pénzmaradvány keletkezett.
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Magyarország a második „legkerékpárosabb”
Elindult a bringázz a Munkába! idei tavaszi kampánya. 
a  Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
tériummal (NFM) együtt indította el a kerékpározást 
népszerűsítő, 13. bringázz a Munkába! (baM) prog-
ramot. a nyitórendezvény a Föld Napjához kapcsolódik.

Évente kétszer, tavasszal és ősszel is 5 hétig tart az a kam-
pányidőszak, ami a kerékpáros munkába, illetve iskolába járást 
népszerűsíti. Az évek óta sikeres program felhívja a figyelmet 
az alternatív közlekedési eszközökre, a biciklikre. A tavaszi 
kampányhoz bárki csatlakozhat. A lényeg, hogy mind többen, 
minél többször üljenek kerékpárra.

A május 30-áig tartó kampány nyitórendezvényén Völner Pál, 
az NFM államtitkára elmondta, hogy az elmúlt négy évben 500 
kilométer kerékpárutat adtak át és újítottak meg, de a tervek 
szerint tovább bővül a kerékpárút-hálózat Magyarországon. 
Ennek részeként 2015-ben megkezdődhet az EuroVelo 6 nem-
zetközi kerékpárút Rajkától Budapest déli agglomerációjáig 
tartó szakaszának komplex fejlesztése, a fővárost a Balatonnal 
összekapcsoló kerékpárút létesítése, a Balaton körüli bringakör 
korszerűsítése és kiegészítése. .

, a Magyar Kerékpárosklub elnöke kiemelte, 
hogy a hét éve tartó kampányhoz egyre többen csatlakoznak, 
az utóbbi időben Budapesten évi 30–40 százalékkal növekedett 

a kerékpáron közlekedők száma. – Adataik szerint a lakosság 
45 százaléka használja a kerékpárt közlekedésre, amivel Eu-
rópában Magyarország a második „legkerékpárosabb” ország.

Ungvári Csaba, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója a kam-
pányindítón elmondta, a vasúttársaság évente 360 ezer bicajost 
szállít, és 2015. végére a 42 új Flirt motorvonat forgalomba 
állításával a budapesti elővárosokban is lehet majd kerékpárt 
szállítani vonaton. Jelenleg 230 vasúti járművön megoldott a 
biciklik szállítása.

(Újbuda/MTI) 
(A Föld Napja kerületi rendezvényeiről  

bővebben olvashat a lapunkban)
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Tudta-e Ön, 
hogy... 

...napjainkban az allergia 
már népbetegségnek szá-
mít. Az utóbbi 10 évben a 
betegek száma megkétsze-
reződött. A felnőtt lakosság 
20%-a szenved valamilyen 
allergiás betegségben, ek-
cémában, asztmában, táplá-
lékallergiában, szénanáthá-
ban. Tavasztól egyre többet 
tartózkodunk a szabadban, 
sokat sétálunk, kirándulunk. 
A nyírfa, a mogyoró barkái és a tavasszal 
nyíló virágok pora az arra érzékenyeknél 
kellemetlen allergiás tüneteket okoznak, 
bizonyos anyagok pedig a legkülönfélébb 
reakciókat váltják ki a szervezetben, az orr-
folyástól a migrénen keresztül akár a hirte-
len halálig. 

A leggyakoribb tavaszi allergiákról és  
a megelőzésről Dr. Gálffy Gabriellát, a Bu-
dai Oltóközpont és Magánorvosi Centrum 
allergológus szakorvosát kérdeztük: 
• Mit tegyünk az allergia kivédése, vagy  
a tünetek csökkentése érdekében? Hogyan 
előzhető meg az allergia kialakulása, mikor 
érdemes szakemberhez fordulni?
– A leggyakoribb tavaszi allergének a ko-
rai fák pollenjei, amelyek akár február vé-
gétől okozhatnak panaszokat, ilyen például 
a mogyoró és kicsit később virágzó nyírfa. 

Április közepétől a korai fák 
virágzása mellett megjelen-
nek a fűpollenek és májustól 
a késői fák virágai, ame-
lyek jelentős allergiás pana-
szokkal járnak. Sok esetben 
a beteg életminőségének 
romlásához vezet, a leggya-
koribb tünetek az orrfo-
lyás, orrdugulás, tüsszögés, 
szemviszketés, könnyezés, 
de gyakran nehézlégzéses 
panaszok is jelentkezhetnek 
a betegeknél. Az erős aller-
giás tünetek mellett az évek 

során asztma is kialakulhat a betegeknél. 
A tünetek észlelésekor mindenképpen for-
duljunk allergológushoz, pulmonológushoz 
vagy fül-orr gégészhez. A korszerű lokális 
vagy orális antihisztamin vagy gyulladás-
csökkentő antiallergiás készítményekkel  
a tüneteket tudjuk csökkenteni.  

Az allergológus szakorvos el tudja dönte-
ni, hogy a betegnek javasolja-e az immun-
terápiás kezelést, ami nemcsak a tüneteket 
csökkenti, hanem az allergia okát is meg-
oldja és sikeres kezelésével a betegek 60-
70%-át tünetmentessé tudjuk tenni hosszabb 
időre. Ha az allergia kezelése mellett még 
mindig jelentkezik a köhögés vagy nehéz-
légzéses panaszokkal küzd a páciens, akkor 
javaslom, hogy forduljanak pulmonológus-
hoz az asztma bronchiale kivizsgálása miatt.  
A mai korszerű antiallergiás készítmények 
és az immunterápiás kezelések mellett jelen-
tős életminőség javulást tudunk adni az al-
lergiás betegeknek, akik teljes életet tudnak 
élni a kezeléssel.

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÖBB MINT 7 KM SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÜL ÚJBUDÁN

Négy utcában megkezdődött a kivitelezés
2014. április 29.

Szennyvízcsatornázás indult Újbudán: elsőként a 
Minerva, a Bakator, Köbölkút és az Újházy utcákban 
épülnek az új vezetékek. A fejlesztés összesen közel 
50 kerületi utcát érint, a munka várhatóan ez év vé-
géig tart majd. A beruházás a főváros 16 kerületét 
érintő Budapest Komplex Integrált Szennyvízelveze-
tése (BKISZ) projekt részeként valósul meg, európai 
uniós forrásból.

Megérkeztek az első munkagépek Újbudára, a kerület 
eddig csatornázatlan területein ezzel megkezdődött 
a szennyvízvezetékek építése. A fejlesztésre a Buda-
pest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) 
projekt keretében nyílik lehetőség, mely összesen 16 
fővárosi kerületet (II., III., IV, X., XI., XII., XIII., XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., és XXIII.) érint. 
A 34 milliárd forintból megvalósuló környezetvédel-
mi óriásberuházás keretében két év alatt 240 km új 
csatorna épül, így közel 20 ezer család élete válik 
komfortosabbá.

A fejlesztés részeként Újbudán közel 50 utcában ösz-
szesen 7 km szennyvízvezetéket fektetnek le 2014 vé-
géig, emellett egy új szennyvízátemelő is épül. A kivi-
telezés április utolsó hetében, 4 utcában kezdődött el.

A SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSE AZ ALÁBBI hELY-
SZÍNEKEN ZAJLIK JELENLEg:

Utca Szakasz
Minerva utca Kelenhegyi út–Minerva utca 14.
Bakator utca Bakator u. 3.–Somlói út
Köbölkút utca Köbölkút u. 23/A–Köbölkút u. 13.
Újházy utca Petzvál József u.–Náday F. utca

CSATORNAÉPÍTÉS ELőTT: ÁLLAPOTfELMÉRÉS,  
hELYSZÍNI EgYEZTETÉS
A vezetékek építését több fontos lépés előzi meg.  
A kivitelezés megkezdése előtt az érintett szakaszokon 
a postaládákba kerül a lakossági tájékoztató szórólap. 
Emellett sor kerül az ingatlanok és az utca videókame-
rás és fényképes állapotfelvételére, melyre az esetle-
ges későbbi viták elkerülése miatt van szükség. 
A kivitelező illetékes munkatársai ezzel párhuzamo-
san felkeresik az ingatlantulajdonosokat, hogy a ház-
tartások csatlakozását biztosító házi bekötőcsatorna 
helyéről egyeztessenek. 

A CSATORNAÉPÍTÉS MENETE
A csatorna építése során az eddig ellátatlan utcák-
ban a föld alá kerülnek a gerinc- és a házi bekötő-
vezetékek. Ezért a kivitelezés természetes velejárója 
az útfelbontás, a munkához szükséges forgalomte-
relések. Az érintett utcákban rövid ideig szakaszon-
ként részleges, vagy teljes lezárásokra kerülhet sor, 
emellett bizonyos utak esetében a tömegközlekedés 
rendjében is ideiglenes változásokra lehet majd szá-
mítani. A beruházás során kiemelt szempont, hogy 
a kivitelezés a lakók, illetve a közlekedők számára 
a lehető legkisebb kényelmetlenséggel járjon. Ha a 
csatorna elkészült, az érintett utak ideiglenes, majd 
végleges helyreállítása is megtörténik.

A beruházásról további információ és tájékoztatás  
az alábbi elérhetőségeken: 

www.bpcsatornazas.hu
info@bpcsatornazas.hu

Csaknem egymilliárd a többlet
Simicskó István, a XI. kerület országgyűlési képviselője adta át az önkormányzati adósságátvállalás dokumentumát Hoffmann Tamásnak. Kitüntették a több mint három 
évtizede újbudán szolgáló rendőrtisztet. Elfogadták a kerület 2013. évi zárszámadását, díjazzák a családbarát vállalkozásokat, daciát kapnak a katasztrófavédelmisek. 
Többek közt ezen témák szerepeltek a képviselő-testület április 24-i ülésén.  

Hoffmann Tamás polgármester: a zárszámadás  
utáni 984 millió forintból idén szinte minden  

ágazatnak jut pluszforrás a költségvetésen kívül

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 
kapcsán a polgármester kijelentette, a hely-
hatóság a tavaly minden kötelező és önként 
vállalt feladatának eleget tett, az intézmények 
zavartalan működése biztosított volt. A gaz-
dálkodás kiegyensúlyozott maradt, likviditási 
probléma nem merült fel, így likviditási hitel 
felvételére sem volt szükség. Sőt, a költségve-
tésben 984 millió forint szabadon felhasznál-
ható pénzmaradvány keletkezett. Hoffmann 
Tamás elmondta, ebből az összegből idén 

szinte minden ágazatnak jut a költségvetésen 
kívüli pluszforrás. Példaként többek közt a há-
ziorvosi rendelők renoválását, nyári napközis 
táborok, valamint különböző képzések támo-
gatását, intézmények korszerűsítését, eszköz-
beszerzését, iskolák nyílászárócseréjét, sport-
pályák felújítását említette. 

– Az elfogadott büdzséhez képest jóval több 
pénz jut park-, út- és járdaépítésre is – tette hoz-
zá a polgármester. Az előre tervezett összeghez 
képest 30 millióval többet irányoznak elő a 
nyugdíjasok gyógyszersegélyére, 15 millióval 
többet kap a szociális ágazat, 10 millióval emel-
kedik a kerékpárutak építésére szánt keret, míg 
a környezetvédelmi alapba 8 millióval jut több. 
Jelentős tételt jelent még a gyermek-egészség-
ügyi centrum júniusban várható ingatlancseré-
jével kapcsolatos áfatartalom is. A zárszámadás 
vitájában Budai Miklós kifejtette, revideálják 
korábbi véleményüket, és most már választási 
költségvetésnek tartják az idei büdzsét, hiszen 
több száz millió forintot osztogatnak szét.

Újbuda Önkormányzata kiemelten fontosnak 
tartja, hogy a kerületben működő vállalko-
zásokat a családbarát működés és szemlélet 
kialakítására ösztönözze. Ennek értelmében 
a képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Ru-
galmas munkahelyek, családbarát Újbuda” 
című TÁMOP-pályázat keretében létrehozza 
a „Családbarát vállalkozás Újbuda” címet. 
Az elismeréssel azokat díjazzák, akik szem 
előtt tartják a családbarát vállalkozás krité-
riumrendszerének megvalósulását, beépítve 
azt vállalati filozófiájukba. A kerület évente 
legfeljebb három elismerő címet adományoz, 
amelyet egy kis- , egy közép - és egy nagyvál-
lalkozás nyerhet el. A címhez járó díjazásra 
az önkormányzat költségvetésének terhére 
összesen 1 millió forintot biztosít (kisvál-
lalkozó 500 ezer, középvállalkozó 300 ezer, 
nagyvállalkozó pedig 200 ezer forint összegű 
pénzdíjban részesül). Az átadási ünnepséget 
minden év november 11 -én, a Kerület Napján 
rendezik majd. 

A testület döntése értelmében újabb műfü-
ves focipályák épülhetnek az MLSZ Országos 
Pályaépítési Program VIII. keretében. Egy-
egy az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 
Iskolában, illetve az Újbudai Teleki Blanka 
Általános Iskolában, kettő pedig az Újbuda 
Sport Centrumban. 

Ellenszavazat nélkül támogatták a képvi-
selők a Dél budai Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetőjének kérését, hogy a kerület 2014. 
évi költségvetésében a szervezet eszközfej-
lesztésére szánt 5 millió forintból beszerzendő 
eszközöket (egy Dacia Duster típusú személy-
gépjárművet, illetve egy klímaberendezést) az 
önkormányzat vásárolja meg, és azokat térí-
tésmentesen adja át a Dél budai Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság részére.

Az ülés napirendjének tárgyalása előtt a ke-
rület két újonnan megválasztott országgyűlési 
képviselője, Simicskó István és Szabolcs Attila 
köszönte meg az újbudaiak támogatását, és tet-
te egyértelművé, hogy minden erejével a vá-
rosrész további fejlődését szolgálja. Simicskó 
István a több mint 94 millió forint önkormány-
zati adósságátvállalás kormányzati dokumen-
tumát, a Bizonyságlevelet adta át Hoffmann 
Tamásnak. Ezt követően a polgármester gratu-
lált a honatyáknak, illetve megköszönte eddigi 
segítségüket, és kifejezte szándékát a további 
sikeres együttműködés reményében. 

(V. L.)
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Tisztelt Újbudaiak!
Április 22-e a Föld Napja, ekkor 
nemcsak Magyarországon, de vi-
lágszinten is fokozottan fölhívják 
a figyelmet a természeti környezet 
megóvására. A világnap jelmon-
data, a „Ki mondta, hogy nem tu-
dod megváltoztatni a világot?” arra 
utal, hogy a nagyszabású, országos 
jelentőségű beruházások mellett a 
hétköznapok apró tettei, a környe-
zetünk  mindennapi megóvása is ki-
emelten számít. Önkormányzatunk-
nak se gítenie kell ebben a kerület lakóit, egyben osztozni 
közös környezetünk iránti felelősségben.

A környezettudatosságra való nevelést nem lehet elég 
korán elkezdeni. Ezt az álláspontot képviseljük akkor is, 
amikor Újbuda környezettudatos óvodáit és iskoláit dí-
jazzuk, vetélkedőket szervezünk, komoly nyeremények-
kel támogatjuk azokat, akik újítanak és dolgoznak egy 
egészségesebb, zöldebb kerületért. Mi ugyanis ezt csak 
kerületi szinten érzékeljük, de hiszünk abban, hogy a sok 
elvégzett munka minden kerületben, minden városban 
egyszer csak összeadódik, és ezt szem előtt tartva már 
valóban nagy tettekre vagyunk képesek.

Figyelünk a zöld területek állandó gondozására és bő-
vítésére, több közösségi kert programot indítottunk el, 
rendszeresek a takarítási akciók és a szoros együttműkö-
dések a helyi egyetemekkel és cégekkel. Hiszünk abban, 
hogy a kis tettek messzire vezethetnek. Hiszünk abban is, 
hogy amikor a pedagógusok a Föld értékeire hívják fel a 
gyerekek figyelmét, s ők egy-egy kreatív alkotásban jele-
nítik meg a gondolataikat, az nagyon sokat ér.

Ezért szenteltünk egy nagyobb témát ebben a lapszám-
ban a Föld Napjának és az ahhoz kötődő programoknak. 
Mindenkinek jó olvasást kívánok!

dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere

misszió

AKTUÁLIS

Ingyenes  
komposztálókeretek

Tisztelt Kerttulajdonosok!
Az avar és kerti hulladékok égetése a Fő-
városi Önkormányzat rendelete alapján 
Budapest közigazgatási területén tilos.

Tájékoztatjuk önöket, hogy Újbuda Ön-
kormányzata a Környezetvédelmi Alapból 
komposztálókeretek osztását finanszírozza 
a kerület lakosai és intézményei részére. 

Idén tavasszal 600 db komposztálókeretet 
adunk használatba, mely kizárólag a kö-
telező előzetes jelentkezés alapján vehető 
igénybe.

Jelentkezés  
a kornyezetvedelem@ujbuda.hu  

e-mail címen vagy a 06/1/372-3471-es  
telefonszámon lehetséges.

Jelentkezéskor kérjük, adja meg nevét, 
lakcímét, valamint a komposztálás címet 
(amennyiben nem egyezik meg lakcímé-
vel), e-mail címét, telefonszámát, társasház 
esetén a közös képviselő elérhetőségét is.

Címenként maximum 2 db komposztá-
lókeret kérhető a készlet erejéig.

A jelentkezőket e-mailben vagy telefonon 
értesítjük a keretek átvételének helyéről 
és időpontjáról. A keretek átvétele csak 
érvényes, XI. kerületi bejelentett lakcí-
met igazoló lakcímkártya vagy régi tí-
pusú személyi igazolvány bemutatásával 
lehetséges.

Újbuda Önkormányzata

FELHÍVÁS

üres És rOssZ MŰsZAKI ÁLLAPOTÚ 
LAKÁsOK KöLTsÉgeLven ALAPuLó 

bÉrbeAdÁsÁrA – 2014

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzatának polgármestere a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiak-
ban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakások 
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe-
adásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK számú 
rendelete (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

pályázat célja: Az Önkormányzat költségel-
ven kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában 
álló felújításra váró lakásingatlanokat, melyek 
lelakottsága miatt a bérbeadáshoz elengedhe-
tetlenül szükséges generálfelújítása bérbeadás 
céljára gazdaságosan számára nem megoldható 
és a R. 10. § (3) bekezdésének megfelelően csak 
pályázat alapján adható bérbe.

A pályázatra kiírt lakások:
1. Budapest, XI., Budafoki út 9–11. félem. 2., 
Alapterülete: 43 m2

2. Budapest, XI., Fehérvári út 141. IV. 14., Alap-
területe: 33 m2

3. Budapest, XI., Fejér Lipót utca 65. XIII. 98., 
Alapterülete: 45 m2

4. Budapest, XI., Hengermalom út 45–47. II. 1., 
Alapterülete: 55 m2

5. Budapest, XI., Bertalan Lajos u. 22. V. 1.,és 
2., Alapterülete: 31 m2

Pályázat célközönsége: A pályázaton bárki 
részt vehet, aki a pályázat benyújtására meg-
állapított határnapig a 18. életévét betöltötte, 
illetve ha a pályázó házasságkötése alapján 
nagykorúvá vált.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertes-
ség esetén vállalja a pályázati lakás saját költ-
ségen történő felújítását 1 éven belül, a pályá-
zatban előírt módon, melyet az Önkormányzat a 
pályázatban meghatározott költségen bérbeszá-
mítással megtérít.

A bérleti szerződés időtartama határozott ide-
jű, a felújítási munkák idejére 1 év, a felújítási 
munkák átadás-átvétele után további 15 év.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. május 30. 12.00 óra.

A pályázatok beszerzésének lehetőségei: 
A részletes pályázati kiírás és mellékletei az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
(Budapest XI. kerület Zsombolyai út 4. sz. 
alatt, a portán, valamint Budapest XI. kerü-
let Bocskai út 39–41. sz. alatt, a recepción) 
átvehető, vagy az Önkormányzat internetes 
oldaláról (www.ujbuda.hu) letölthető.

Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati felté-
teleknek maradéktalanul megfelel.
 
Budapest, 2014. április 29.                                                                                                             

dr. Hoffmann Tamás
polgármester s.k.

PÁLYÁZaTI FELHÍVÁS

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

Összefogás kell  
a termelői piacokért
Közös bevásárlást tartottak a gazdagréti termelői piacon kormánypárti képviselőnők. a piacozás 
egy sajtótájékoztatóhoz kapcsolódott, mely során arra hívták fel a figyelmet, hogy közös ügy 
Európában a termelői piacok védelme. Pelczné Gáll Ildikó szerint a következő időszakban újabb 
uniós források nyílnak a magyar termelők előtt.  

Mobilalkalmazást 
fejlesztett a NaV
Mobilalkalmazással segíti az adóügyek intézését a Nemzeti adó- és Vámhivatal 
(NaV). a program használata révén egy mozdulattal elérhetők a legfrissebb adózási 
és vámügyekkel kapcsolatos hírek, valamint a hivatallal való kapcsolattartás is 
könnyebb. 

A gazdagréti termelői piac indulása 2010-
re nyúlik vissza, amikor is Király Nóra ön-
kormányzati képviselő – felismerve, hogy a 
városrésztől távol esnek a házias terméket 
kínáló bevásárlóhelyek – őstermelői pia-
cot szervezett a gazdagréti Szent Angyalok 
templom kertjében. – A kezdeményezés azóta 
óriásit fejlődött, az ország minden tájáról ér-
keznek árusok, a vásárlók pedig ideszoktak a 
kiváló minőségű élelmiszerek miatt – jelen-
tette ki a képviselő. 

Pelczné Gáll Ildikó európai parlamenti kép-
viselő elismerően nyilatkozott a piacról, és 
példaértékűnek nevezte a termelői értékesí-
tőhelyekért folytatott négyéves kormányzati 
munkát. Emlékeztetett arra is, hogy a koráb-
ban bezárt piacokból ötvenet már újranyitot-
tak, a kistermelők érdekében pedig a kormány 
egyszerűsített ügyintézést vezetett be az őster-
melői igazolvány kiállítására. Eddig 320 ezer 
őstermelő kapta meg igazolványát ilyen mó-
don, az egyszerűsített értékesítési folyamatba 
bekapcsolódott kistermelők száma pedig meg-
duplázódott, 5 ezerről mintegy 11 ezerre nőtt. 
– A folyamat legnagyobb nyertesei a magyar 
családok, hiszen helyi és egészséges hazai ter-

mékek kerülhetnek az asztalukra – mondta a 
politikus. 

Kiemelte továbbá, hogy a piacok támoga-
tása a vidéknek munkahelyteremtést jelent, a 
termelők ugyanis piac nélkül életképtelenné 
válhatnak. Tapasztalatai szerint több veszte-
séges kisgazdaságot mentettek már meg a Bu-
dapesten újranyíló termelői értékesítőhelyek. 
– A gazdagrétiek személyesen ismerik az áru-
sokat, ez a bizalmi kapcsolat pedig különösen 
fontos akkor, amikor a termékek jelentős része 
bizonytalan eredetű és minőségű – tette hozzá. 
Elmondása szerint az ügyet nemcsak nemzeti, 
de európai uniós szinten is képviselni szeretné. 

Beszélt arról is, hogy mivel az Európai Unió 
is védené saját piacát, hamarosan újabb uniós 
források nyílnak meg a magyar áruk előtt. A 
következő hétéves időszakra a mezőgazdasá-
gi termelők 500 milliárd forinttal több forrást 
kapnak, amely gazdálkodási képességük haté-
konyságát növeli majd. Az Európai Parlament 
döntése alapján lehetőség nyílik a mezőgaz-
dasági termékek népszerűsítésére és közvet-
len támogatására is, ezáltal 2016–2020 között 
200 millió eurónyi uniós forrás lesz elérhető 
a kiemelt oltalommal rendelkező magyar ter-
mékek számára. Ezek közé tartoznak a magyar 
borok, a csemegekukorica és a halászati, akva-
kulturális termékek. 

Pelczné Gáll Ildikó megjegyezte, Európa 
legnagyobb csemegekukorica-termesztőjeként 
Magyarországnak nem mindegy, milyen fej-
lesztési lehetőségekben és piacokban részesül 
az ágazat. A támogatási folyamatba olyan in-
tézményeket is bevontak, mint a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara, amely segíti a pályázó-
kat, a termékmegjelölésre szolgáló címkének 
köszönhetően pedig a termék életútja egyértel-
műen követhető lesz.

(T. D.)

Király Nóra önkormányzati képviselő (szemben)  
és Pelczné gáll ildikó eP képviselő

Új korszakot nyit kommunikációjában 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mos-
tantól ugyanis egy mobilalkalmazá-
son keresztül is elérhető. Segítségével 
egyszerűen kiszámítható például az 
ingatlaneladásokból keletkező sze-
mélyi jövedelemadó, de találni rajta 
híreket, nyitva tartást és térképeket is. 
Adott a közvetlen telefonálási, illetve 
e-mail küldési funkció is a hivatal felé, 
továbbá az alkalmazás egy személyes 
„adónaptár” funkciót is tartalmaz.

Konkrét adószám vagy név ismeretében 
a program segítségével egyetlen lekér-
dezéssel megállapítható, hogy a NAV 
mely nyilvános adatbázisaiban szerepel 
a keresett adat. Így lekérdezhetők a köz-
tartozásmentes adózók, az áfaalanyok, a 
végrehajtás alatt álló, valamint az adó-
hiányos és hátralékos adózók, de megta-
lálhatók a felfüggesztett adószámok is. 
Az alkalmazás a legelterjedtebb okoste-
lefonokra telepíthető.

(Újbuda)
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Középpontban a környezettudatosság, az egészség és a természet

A Gellérthegyen rendezett 
pikniket a FŐKERT

A Föld Napját ünnepelte a kerület

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
– csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott  

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei  
országos programhoz – meghirdeti a helyi

„A lEGszEbb KoNyhAKERTEK”  
című programot/versenyt

A programban történő részvétel feltételei: 
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett 
• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított 
Mini:  10–50 m2 
Normál:  50 m2 felett
Zártkert 1.: Zöldség
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2014. május 30. 

Jelentkezési lap kérhető és letölthető: 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala, Bocskai út 39–41. porta, 

Zsombolyai u. 4. porta vagy a www.ujbuda.hu honlapról

További információ kérhető a nyitrai.zsofia@ujbuda.hu e-mail címen,  
vagy a 372-4645-ös telefonszámon.

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése.
országos díjazás: A programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra 
történő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön 

ajánlás alapján.

országos díj: 
Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, Munkácsy-  

és Magyar Örökségdíjas karcagi szobrászművész alkotása
Oklevél – Miniszteri aláírással, 

melyet ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter ad át  
Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztériumban.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
 

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Játszóteret álmodtak maguknak  
az ökoiskolások

A terület egy ré-
sze Budai Sas-hegy 
Természetvédelmi 
Terület néven 1958-
tól természetvédelem 
alatt áll. Csak szakve-
zetéssel látogatható 
a lezárt, természeti 
kincsekben gazdag 
övezet.

Idén is volt ingyenes sas-hegyi túra

2014. május 24-én, szombaton 9 órától 14 óráig
 a XI., Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

SZENT KRISTÓF  
CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP

Újbuda Önkormányzatának támogatásával
 

„EGÉSZSÉGES ÉTELEK 
=EGÉSZSÉGES MINDENNAPOK”

10 és 11 óra között: lakossági egészségügyi fórum
11 és 12 óra között: ismeretterjesztő előadások  
 egészségünk érdekében

Kérdéseiket az uzenet@szentkristofrendelo.hu  
e-mail címen várjuk! 

A korábbi évekhez hasonlóan szűrésekkel,  
bemutatókkal (vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, PSA-, 

oszteoporózis-, dohányzásról leszokás,  
mellönvizsgálatra stb.) várjuk az érdeklődőket!

Részletes program a www.szentkristofrendelo.hu  
oldalon érhető el.

A belépés díjtalan,  
a szolgáltatások ingyen vehetők igénybe!

Virágokkal gazdagodott 
Gazdagrét

A világnap alkalmából az önkormányzat és az Újbudai Pedagógiai Intézet 
(UPI) minden évben a kerület összes iskolását megmozgató, egész napos 
programsorozattal hívja fel a figyelmet arra, hogy minden lehetséges 
eszközzel meg kell védenünk bolygónkat, legfőképpen önmagunktól.  
A környezettudatos viselkedésre nevelő játékos programok párhuzamosan 
több helyszínen zajlottak.

Április 22-én az egész világon megemlékeznek csillagrendszerünk egyedülállóan színes 
bolygójáról, több mint 7 milliárd ember lakóhelyéről, a Földről. A világnap arra figyel-
meztet mindenkit, vigyázzunk a páratlan szülőföldre, annak minden élőlényére, mert 
könnyen eltékozolhatjuk kincseit. A napot 175 országban ünneplik, Magyarországon 
1990 óta tartják meg. A kezdeményezéshez Újbuda Önkormányzata is évről évre csatla-
kozik, ezúttal április 25-én ünnepelt. 

Az eseményt megnyitó Hoffmann Tamás polgármester arról számolt be, az önkormány-
zat régóta zöldelvek mentén kormányozza a kerületet. Elmondta, a parkfelújítá-
si program nemcsak Újbuda közterületeit, hanem az iskolák, óvodák, bölcsődék 
kertjeit is érinti. Fontos célnak nevezte a zöld területek arányának növelését, amit 
a korábbi évek faültetési akciói is bizonyítanak. Hozzátette, az oktatási programok 
támogatására is nagy hangsúlyt helyeznek, ennek eredményeként pedig bővül a 
környezettudatos ökoiskolák száma. A városvezető szerint Újbuda az elmúlt esz-
tendőkben sokat tett az alternatív energiahasználat, a szelektív hulladékgyűjtés és 
a kerti komposztálás népszerűsítéséért is. 

A kerületi Föld napi programok központja idén is a Feneketlen-tó volt, de a Pol-
gármesteri Hivatal épületében, a Bocskai István Általános Iskolában, a Gellért-
hegyen és a Bikás parkban is párhuzamosan zajlottak a különböző foglalkozások.  
A világnapon már kora reggel általános és középiskolás csoportok tömege tornázott 
együtt a Budai Parkszínpad előtt, hogy aztán frissen vágjanak bele a természetis-
mereti és környezetvédelmi vetélkedők feladatsoraiba. A tó körüli állomásokon a 
15–20 fős csapatokba szerveződő általános iskolások a legkülönbözőbb próbatéte-
leken bizonyíthatták az állat- és növényvilágról, valamint a környezetvédelemről 
szerzett tapasztalataikat. Az egyik megállónál madárfajokat azonosítottak, a má-
siknál vízminőséget mértek, de az energiatudatos viselkedés alapszabályairól is 
számot kellett adniuk.

A Duna-Ipoly Nemzeti Parkigazgatóság munkatársai természetismereti bemuta-
tókkal készültek a versenyzőknek, és játékos feladatokon keresztül ismertették meg 
a diákokkal a Sas-hegy természeti értékeit. A programok között azért könnyedebb 
időtöltés is akadt, a kisebbek pónin lovagoltak és kisállatokat simogathattak. 

Délután hatalmas gyereksereg gyűlt össze a Polgármesteri Hivatal nagytermé-
ben, ahol megtartották a Föld Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázat díjki-
osztó ünnepségét. Az alkotásokból kiállítás látható a testületi teremben.

(T. D.)

Idén is megrendezték 
a Föld napi kirándulást: 
április 24-én kifeje-
zetten erre az alkalomra 
nyitották meg az újbu-
daiak előtt az egyébként 
év közben lezárt (csak 
belépődíjért látogat-
ható) és természetvé-
delmi oltalom alatt álló 
sas-hegyet. Újbuda 
Önkormányzata a Röck 
Vasas Természetjárókkal 
közösen szervezte meg  
a sas-hegyi túrát.

A Sas-hegy 266 méter magas, 
így a természetjárás során 
szakképzett túravezetők ka-
lauzolták az óvodai csopor-
tokat és a kerületi iskolák ta-
nárait, tanulóit, de a program 
lakóhely ismeret-, biológia-, 
föld rajz- és osztályfőnöki órák 
megtartására is alkalmas volt. 

Évről évre egyre többen 
kíváncsiak a Sas-hegy szép-
ségeire, a mostani Föld napi 
kiruccanásnak már három-
száz résztvevője volt. Míg 
kezdetben inkább csak iskolá-
sok vettek részt a programon, 
addig idén már minden kor-
osztályból érkeztek látogatók. 
Óvodásoknak, időseknek, az 

esélyegyenlőség jegyében 
pedig gyengénlátóknak is 
szerveztek kirándulásokat a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park bu-
dapesti területére.

Az ez évi túra a Hermann Ot-
tó-emlékév jegyében zajlott. 
Egyik tudományos megbízása 
Magyarország pókfaunájának 
a leírása volt, dokumentumok 
igazolják, hogy munkája so-
rán a Sas-hegyen is járt, ezért 
a rendezvény címerállata ez-
úttal a bikapók volt, melyről 
kitűzőt is kaptak a túrázók.  
A bikapók neve ahhoz kap-
csolódik, hogy a hím veszély-
helyzetben fejét leszegi, mint 
a bika, potrohát pedig felemel-
ve tartja. Magyarország közel 
hétszáz pókfajából 286 megta-
lálható a Sas-hegyen.

(H. L.)

Egész napos családi 
programmal lepte meg a 
budapestieket a FŐKERT 
Nonprofit zrt. a Gellérthe-
gyen rendezett pikniken, 
mely során átadták a 
felújított Kőcsikós játszó-
teret is. A Tedd meg 
Magadért! elnevezésű 
városszépítő akció során 
környezettudatosságra 
nevelő játékos progra-
mokon vehettek részt az 
érdeklődők, akik a szerve-
zőkkel együtt tizenötezer 
egynyári virág elülteté-
sével Guinness-rekordot 
állítottak fel.

A hétvégén a szokásosnál 
is zsúfoltabb volt a Gellért-
hegy, ugyanis a főváros, a 

FŐKERT Nonprofit Zrt., a 
BVK Holding Zrt., valamint 
több közszolgáltató cég egész 
napos családi pikniket rende-
zett. A nagyszabású közössé-
gi nap a környezettudatosság 
köré szerveződött. A játékos 
programok során a felnőttek, 
iskolások, családok és vállal-
kozások azt tanulhatták meg, 
hogyan óvhatják meg és te-
hetik szebbé környezetüket. 
Reggel átadták a rengeteg új 
játékkal gazdagított Kőcsi-
kós játszóteret. A megnyitón 
Tarlós István főpolgármester, 
a program fővédnöke mon-
dott beszédet, melyben arra 
emlékeztetett, az elhanyagolt 
területen a kőcsikókon kí-
vül évtizedekig semmilyen 

játékeszköz nem volt, most 
azonban egy modern, a kor 
követelményeinek megfelelő 
játszóteret alakítottak ki. 

Az átadás után reggeli 
tornával melegítettek be a 
résztvevők a rekordkísérlet-
hez, majd nekiláttak a Gu-
inness-rekord felállításához 
szükséges tizenötezer virág 
elültetéséhez. 

A családi napon a látoga-
tók kincskeresésen és celeb-
pikniken is részt vehettek, 
végigjárhatták a hulladékös-
vényt, de számos érdekes, a 
környezettudatos magatar-
tást népszerűsítő program-
mal, játékkal, a nagy szín-
padon pedig különböző 
előadásokkal is várták őket. 
– Azt szeretnénk, ha akci-
ónkkal az emberek rászokná-
nak arra, hogy maguk szépít-
sék környezetüket – mondta 
Szabó József, a FŐKERT ve-
zérigazgatója.  

A főpolgármester beszédé-
ben kiemelte, idén húszéves 
évfordulóját ünnepli a csa-
lád első nemzetközi éve. Az 
ENSZ 1994-ben nyilvání-
totta május 15-ét a Családok 
Nemzetközi Napjává. A két 
évtizedes hagyományt az Eu-
rópai Unió Családszervezete-
inek Szövetsége is felkarolta, 
és kihirdette, hogy a 2014-es 
évet a család és a munka ösz-
szehangolásának, a családi 
gazdálkodás ügyének kívánja 
szentelni. A FŐKERT Non-
profit Zrt. ebből az alkalom-
ból indított egész éven át tartó 
programsorozatot, melynek 
első állomása volt a Tedd meg 
Magadért! környezetszépítő 
akció.

(T. D.)

Aki április 29-én végigment a 
gazdagréti lakótelepen, min-
denütt frissen ültetett, színes 
virágpalántákat láthatott. A 
Gazdagréti Összefogás Egye-
sület virágpalántákat osztott 
szét a lakótelep közös képvise-
lői, gondnokai között. A 2500 
petúniából és bársonyvirágból 
álló adománnyal Király Nóra 
önkormányzati képviselő ked-
veskedett a lakóknak, a Föld 
Napja alkalmából.

A virágokat csak a házak kö-
zötti illetve előtti parkokba ül-
tették a gondnokok és a szor-
galmas önkéntesek. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel 
még egyszer kellett fordulnia 
az autónak, mert egy fuvarba 
nem fért be a sok, színes, sze-
met gyönyörködtető növény. 
Ezek a növények egész nyáron 
hozzák az újabb és újabb vi-
rágokat, minden környékbeli 
vagy erre sétáló nagy örömére.

használt tojástartókból, teásdobozokból, 
vécépapírgurigákból építették meg álomjátszó-
terüket a lágymányosi bárdos lajos Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium diákjai. 
A háromdimenziós alkotásokból kiállítás nyílt 
a budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti 
Karán.

Egyhetes workshoppal és komoly ku-
tatással kezdődött az az uniós pályázat 
keretében megvalósuló Öröm a játék, bá-
nat a tér című foglalkozássorozat, amely 
során az elsősök és a negyedikesek ala-
posan górcső alá vették az iskolájuk 
közelében lévő Erőmű utcai játszóteret. 
Az ökoiskola által kitalált és most meg-
valósított program a fenntarthatóságra 
nevelés hiányterületeire reagál, és példát 
mutat a helyi környezetre építő valós ta-
nulásra.

A tárlat megnyitóján a negyedikesek 
büszkén vezetik körbe a vendégeket a 
látnivalókon: a hulladékból elkészített 
tervek között liftes mászóka és bungee 
jumping is szerepel. Wiesnerné Németh 
Mária tanítónő maga is meglepődött a 
gyerekek lelkesedésén és kreativitásán: – 
Elragadta őket a hév, hogy a saját környe-
zetüket alakíthatják – mondja. – Logót, 
játékokat terveztek, ezekből maketteket, 
majd modelleket készítettek – tette hoz-
zá. A foglalkozások során a gyerekek fel-
mérték, mi az, ami tetszik nekik, és mi 
az, ami nem a játszótér jelenlegi formájá-
ban. Így született meg az öröm-bánat tér-
kép, amiben a bánatos helyeket fel kellett 
vidítaniuk. Miközben a bánatot örömre 
cserélték, ökojátszóterekről, fenntartha-
tóságról tanultak.

Saly Erika, az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet pedagógiai fejlesztője is 
rendkívül elégedett az eredménnyel. 
Egyedülálló ugyanis, hogy egy kezde-
ményezésre minden szereplő ennyire jól 
reagáljon. – A program célja, hogy a mo-
dul használható és könnyen adaptálható 
legyen. Kinyitom az iskolát, és behozom 
azokat, akik támogathatják, így került a 
képbe az önkormányzat, majd az egye-
tem – mondta. Az együttműködés úgy 

jöhetett létre, hogy az önkormányzat Főépítészi Irodája 
felkarolta a diákok kutatási munkáját, és megszervezte 
a kiállítást, amit az egyetem „A zöld infrastruktúra di-
menziói” című konferenciája befogadott.

(K. V.) 

hírkép

A Föld Napja alkalmából hagyomá-
nyosan megrendezett reggeli torna  
a parkszínpad előtt
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Az Összefogás Újbudáért Egyesület rajzpályázatot hirdet:

Szerinted milyen a legtutibb tábor?  
címmel

Rajzoljátok le, vagy készítsetek montázsokat,  
kollázsokat arról, hogy milyennek képzelitek  

az alábbi táborokat.

• capoeira
• judo, 
• városjáró – kincskereső, 
• tánc-pompon

A legszebb művek között, melyek legalább 20 lájkot elértek, 
ingyenes tábori részvételt sorsolunk ki, mind a négy táborba.  

A táborok a HázakHázában kerülnek megrendezésre,  
XI. Hadak útja 57.(Rozsnyó tér)

Az elkészült  alkotásokat feltölthetitek az egyesület facebook 
oldalára vagy leadhatjátok személyesen a Malomban  

(1119 Bp. Fehérvári út 88/c), az egyesület közösségi terében.

Leadási határidő: 2014. május 25.
Sorsolás: 2014. május 30.
Információ: 30/9767-483 

rajzoljatok! lájkoljatok! táborozzatok!

CAPOEIRA TÁBOR
Hely: házakháza, XI. hadak útja 
57. (Rozsnyó tér)
Időpont: 2014. 06. 16–06. 20.
Korosztály: 5–14
Tematika: Brazil harcművészet, 
zenével, tánccal és akrobatikus 
elemekkel fűszerezve. 
A foglalkozásokat vezeti: Professor 
Tocha; és Graduada Bea.

Érdeklődni (tel., e-mail vagy  
webcím): www.hazakhaza.hu 

info@hazakhaza.com 
30 526 5084

TÁNC- ÉS POMPON TÁBOR
Hely: házakháza, XI. hadak útja 
57. (Rozsnyó tér)
Időpont: 2014. 07. 28–08. 01.
Korosztály: 5–12 
Tematika: Zenés, játékos mozgás-
forma, amely javítja a gyerekek 
testtartását, mozgáskoordináció-
ját, fejleszti a ritmusérzékét.  
A cheerleading (pompon), 
magyarul szurkolás vagy hajrázás 
egy fiatal sportág, mely a torna, 
az akrobatika és a tánc elemeit 
ötvözi. A koreográfiákat a pompo-
nok teszik igazán látványossá és 
különlegessé.

Érdeklődni (tel., e-mail vagy  
webcím): www.hazakhaza.hu 

info@hazakhaza.com 
30 526 5084

DZSÚDÓ TÁBOR
Hely: házakháza, XI. hadak útja 
57. (Rozsnyó tér)
Időpont: 2014. 07. 07–07. 11.
Korosztály: 5–10 
Tematika: dzsúdó sportág alapjai, 
eséstechnika, erősítő gyakorlatok, 
küzdelmi játékok, labdás, fogó- és 
szerepjátékok, mozgáskoordináció 
fejlesztő gyakorlatok  és általános 
gimnasztikai elemek.  
Edző: Török Bence

Érdeklődni (tel., e-mail vagy  
webcím): www.hazakhaza.hu 

info@hazakhaza.com 
30 526 5084

VÁROSJÁRÓ – KINCSKERESő TÁBOR

Hely: házakháza, XI. hadak útja 57. (Rozsnyó tér)
Időpont: 2014. 06. 23–06. 27.

Korosztály: 5–14
Tematika: Budapesti látnivalók gyerekszemmel,  

kincskereséssel megbolondítva! 
Buszra, villamosra szállunk, megnézzük a budai várat,  

a Parlamentet, sétahajózunk a Dunán, stb., és különböző rejtvényeket oldunk 
meg, hogy megtaláljuk a Vad Városi Kalózok kincses ládájának a kulcsait, 

melyet a HázakHázában rejtettek el.
Érdeklődni (tel., e-mail vagy  

webcím): www.hazakhaza.hu  
info@hazakhaza.com 

30 526 5084

Éttermi dolgozókat keresünk  
a Budafoki úton található  
McDonald’s étterembe  

teljes, illetve részmunkaidőben.

Rugalmas munkaidő, 
személyzeti étkezés  

és fiatalos csapat vár. 

Jelentkezni önéletrajzzal az 
alábbi elérhetőségeken lehet: 

henger@t-online.hu,  
06 30 682 8226,  

személyesen:  
1117 Budapest, Budafoki út 113.

fESTő ÉS TÁRgYALKOTÓ TÁBOR
Hely: Ebben az évben az Albert-
falvi Közösségi házban tartja 
gyerekeknek szóló alkotó tábo-
rát Rikassy Barbara és gelléné 
Mező Éva rajztanárok.
Időpont:  
2014. június 30–július 4.
Korosztály: gyermekek
Tematika: A különböző festészeti 
technikák mellett a gyerekek meg-
ismerkedhetnek a papír sokrétű 
tulajdonságaival és felhasznál-
hatóságával. Különböző típusú, 
állagú papírokból készítenek 
szobrokat, tárgyakat a résztvevő 
gyerekek. A tábor ára: 22 000 Ft 
testvérnek: 20 000 Ft
Érdeklődni: Rikassy Barbaránál  
a 06-20-823-2843-as számon 
vagy a 07bari@gmail.com 
e-mail címen.

Indul  
a strandszezon
bár májustól indul a strandszezon, a Gellért fürdőben 
már április 18-án megnyitották a strandterületet. Idén 
elsőként a dagály és Palatinus nyitja meg kapuit a 
budapesti strandok közül, és ekkor indul a Gellértben 
is a hullámszolgáltatás. a budapesti Városüzemeltetési 
Központ Zrt. közleménye szerint a strandok válto-
zatlan árakkal készülnek a szezonra.

játékdélelőtt volt a mesekuckóban
Április 13-án kora reggeltől locsolóversektől volt han-
gos az Újbudai Mesekuckó, ugyanis húsvéti kreatív 
játékdélelőttöt tartottak gyerekeknek. A kicsik élve-
zettel vettek részt a programokon, ahol akár szüleik 
segítségével is elkészíthették munkáikat. A Ludányi 
Attila önkormányzati képviselő szervezésében tartott 
eseményre a belépő csupán három darab kifújt vagy 
főtt tojás volt.

A programok között volt húsvéti mézeskalács- és asz-
taldíszkészítés, de a gyerekek megismerhették az olyan 
hagyományőrző tojásfestési technikákat is, mint a ber-
zselés, a maratás, a karcolás vagy a pingálás. A legki-
sebbek számára külön játszósarok volt, ahol a gyerme-
kek akár szüleikkel, akár társaikkal, de ha úgy tartotta 
kedvük, egyedül is játszhattak.

(Újbuda)

A Budapest Gyógyfürdői 
(BGYH) Zrt. idén csaknem 40 
millió forintot fordított arra, 
hogy a fürdők, strandok meg-
szépült környezetben, új szol-
gáltatásokkal várják a ven-
dégeket. Szinte valamennyi 
strand gyermekmedencéje új 
csúszdát kapott. A nyári idő-
szakban 35 hektárnyi zöld fe-
lületet gondoznak a kertészek, 
a strandok területére mintegy 
ötvenezer egynyári virágot 
ültettek. A május 1-jén nyíló 
Dagály fürdő hullámmeden-
céje várhatóan június 7-étől 
működik. A Paskál strandfür-
dőt május 24-én, a Római és a 
Csillaghegyi strandfürdőt má-
jus 31-én nyitják meg, a Pün-
kösdfürdői strandfürdőt pedig 
június 7-én. A standfürdők 
a tervek szerint szeptember 
7-éig lesznek nyitva, illetve 
ha kedvező az időjárás, akkor 
szeptember 14-éig.

Az idei szezonban is számos 
kedvezménnyel igyekszik a 
BGYH a strandokra csábíta-

ni a fiatalokat, családokat és 
nyugdíjasokat is, akiket csök-
kentett áron, jelentős enged-
ménnyel várnak. Emellett a 
20 alkalmas bérletek akár 25 
százalékos kedvezményt biz-
tosítanak a vendégek részére.

A Széchenyi fürdőben 
szombatonként Szecska-par-
tyt tartanak, amelyen minden 
alkalommal más zenei műfaj 
– funk, soul, R’n’B, house, 
dance floor dzsessz – lesz. 
A Magyar Fürdőszövetség 
kezdeményezésére augusztus 
1-jén ismét megrendezik a 
Strandok Éjszakáját, amelyhez 
a Palatinus stranddal kapcso-
lódik a BGYH Zrt.

(Újbuda/MTI)

60 éves a diafilm
az idén 60 éves diafilm tiszteletére diázni jó! címmel rendezvénysorozat indult újbudán. a játékforrás játék-
bolt és az Összefogás újbudáért Egyesület retrospektív kiállítást rendezett a civil szervezet Hengermalom úti 
központjában, ahol hétvégenként a diafilmmel kapcsolatos gyerekprogramokat tartanak.

Több mint száz éve vált ismertté és kedveltté az otthoni vetí-
tés, 1954-ben pedig Magyarországon is elkezdődött a hivatalos 
diafilm gyártás. A népnevelő, ismeretterjesztő, sőt, híradós soroza-
tok mellett egyre több mese került vászonra, sokan így ismerték 
meg a Grimm-testvérek és a magyar 
néphagyomány meséit is. Csehné 
Lendvai Gabriella, a Diafilmgyártó 
Kft. ügyvezetője arról számolt be, 
napjainkban újra reneszánszát éli az 
egész családot összehozó program. 

A rendezvény egyik szervezője, 
az egyesület tagjaként megjelent 
Nagyné Antal Anikó önkormányzati 
képviselő elmondta, hazánkban kü-
lönös jelentősége van a jubileumnak, 
hiszen egyedül Magyarországon 
maradt fent a diafilm hagyománya 
és gyártása. Ennek alkalmából ki-
állítást, öt szombaton keresztül pe-
dig gyerekprogramokat szerveznek 
a központban. Az egyik hétvégén 
azonban egy felnőtteknek szóló vetí-
tés is volt, ahol ‘50-es, ‘60-as, ‘70-es 
évek propaganda- és ismeretterjesztő 
filmjeit tekinthették meg. A progra-
mon a ‘60-as évek eseményeit idézte 
fel egy történész, majd a korszakból 
származó, többek között a Margitszigetről és a Városligetről szóló 
diákat nézhette meg a közönség.

– A diafilm teljesen más élményt nyújt, mint a rajzfilm vagy a 
mesekönyv – magyarázza a műfaj máig tartó sikerének titkát Va-
dász Ágnes, a Játékforrás vezetője. – A vetítés során a szülő mesél 
a gyereknek, aki közben kérdéseket tehet fel, lassabb a tempó, így 
nem éri annyi inger, mint a rajzfilmeknél – tette hozzá. Csehné 
Lendvai Gabriella szerint is a diavetítés olyan közösségi rituálé, 

ami az egész családot összekovácsolja. – Erre pedig a mai világban 
nagy szükség van – mondja a diafilmes. 

Ráadásul azon túl, hogy nagyszerű irodalmi alkotásokat, ma-
gyar és külföldi népmeséket dolgoznak fel, a diafilmek képi vilá-

gukkal is rabul ejtik a nézőt. – Rajzai képzőművészeti alkotások-
ként értelmezhetők, önmagukban is értéket képviselnek – emelte 
ki az ügyvezetőnő, hangsúlyozva, hogy nagyon sok jó grafikussal 
és gyerekkönyv-illusztrátorral dolgoznak együtt.

A Diafilmgyártó készített már diát Lackfi János, Finy Petra és 
Berg Judit népszerű meséiből, illetve a Bogyó és Babóca továbbá a 
Maszat-sorozatot is diásították már. 

(Újbuda)



2014. május 7.  Újbuda 7 AKTUÁLIS

jövőre indul a Futureal 
fejlesztése a metróvégállomáson

Hagyományőrző-
kézműves tábor I.

Időpont: június 16‒20.
Helyszín: KULTI  

– Albertfalvi Közösségi Ház
további információ:  

204-6788
 

Hagyományőrző-
kézműves tábor II.
Időpont: június 23–27.

Helyszín: KULTI  
– Albertfalvi Közösségi Ház

további információ:  
204-6788

 
Iciri-piciri tábor

Drámajátékkal és bábokkal 
Móricz Zsigmond  

művei alapján
Időpont: augusztus 4–8. 

(8.00–16.00)
Életkor:  

általános iskolások,  
elsősorban alsósok
Helyszín: KULTI  

– Kelenvölgyi  
Közösségi Ház

további információ:  
209-3706, 06/30/251-7652

Ár: 15 000 Ft/fő
 

Művészeti alkotótábor
Képzőművészeti  

és zenei tábor
Időpont: július 14–18. 

(8.00–16.30)
Helyszín: KULTI  

– Gazdagréti Közösségi Ház
Életkor: 6–12 év

Jelentkezési határidő:  
július 4.

Ár: 23 000 Ft/fő, mely  
magában foglal: napi 3x 
étkezést (meleg ebéddel)  

és az alapanyagok költségét

Nyári TáboroK
Nyári képzőművészeti 

alkotótábor
Időpont: jún. 30.–júl. 4.

Helyszín: KULTI  
– Albertfalvi Közösségi Ház

További információ:  
gubikné rikassy Barbara 

06/20/823-2843
 

Nyári művészeti 
napközis tábor

Időpont: július 7–11.  
(8.00–16.30)

Életkor:  
óvodás korúak tábora

Helyszín: KULTI  
– Albertfalvi Közösségi Ház

további információ:  
endrődi Ágnes  
06/20/490-6036

 
Nyári táborok  

a Karinthy Szalonban
Időpont: június 23–27. és 

június 30.–július 4.  
(9.00–16.00)

Életkor: 7–11 év
Helyszín: KULTI  
– Karinthy Szalon

további információ:  
25 000 Ft/fő

 
ÖKo tábor általános 

és középiskolás 
diákoknak

Időpont: július 7–11.  
(8.00–16.30)

Helyszín: KULTI  
– Gazdagréti Közösségi Ház

Életkor: 7–18 év
Jelentkezési határidő: 

június 27.
Ár: 20 000 Ft/fő, mely magá-
ban foglal: napi 3x étkezést 
(meleg ebéddel) és az alap-

anyagok költségét

bölcsődék Napja
újbuda április 22-én ünnepelte a bölcsődék Napját, az állami program másnap zajlott Egerben. Molnár László 
alpolgármester a kerületi bölcsődékben kimagasló munkát végző dolgozóknak nyújtott át polgármesteri dicsé-
retet.

április második fele a bölcsődei dolgozókról szólt

Magyarországon április 21-e a Bölcsődék Napja, me-
lyet 2010 óta tartanak annak emlékére, hogy Forrayné 
Brunszvik Júlia kezdeményezésére 1852-ben ezen dá-
tumon nyílt meg Pesten az ország első ‒ kisgyermekek 
számára napközbeni ellátást nyújtó ‒ bölcsődéje.

A kormányzati programsorozat hivatalos megnyitó-
ján Soltész Miklós szociális és családügyért felelős ál-
lamtitkár a bölcsődei dolgozók munkáját méltatta Eger-
ben. Elmondta, az elmúlt négy évben megkezdődhetett 
a rossz állapotban lévő bölcsődék felújítása, illetve újak 
építése.

Újbudán elismerésben részesült Horváth Péterné 
bölcsődevezető, Kelemenné Pethő Rita kisgyermekne-
velő, Grébnerné Máthé Anikó kisgyermeknevelő, Csor-
ba Gyuláné kisgyermeknevelő, valamint Horváthné 
Belonics Hajnalka technikai munkatárs. Negyvenévnyi 
munkájáért pedig Motilné Faggyas Ágnest, az Egyesí-
tett Bölcsődei Intézmények hamarosan nyugdíjba vo-
nuló vezetőjét köszöntötték.

Az ünnepségen a Weiner Leó iskola tanulói szóra-
koztatták a közönséget.

(Újbuda)

az M4-es metróvonal kelenföldi végállomásánál épül 
meg a budapest one épületkomplexum. a Futureal 
csoport 170 millió eurós beruházása során 70 ezer 
négyzetméteres irodapark épül. az első ütem munká-
latai 2015 első negyedévében kezdődnek, a befejezés 
2017-ben várható. a budapest one és az Etele City 
Center építésével budapest legnagyobb és legmo-
dernebb városi csomópontja jöhet létre a nyugati 
kapuban, Kelenföldön. a fejlesztő a zöld- és energe-
tikai minősítésben egyaránt a legmagasabb besorolást 
célozza meg.

A Budapest One irodapark része a Kelenföldet és környékét 
érintő városmegújítási programnak. Az épület az Etele térre 
tervezett bevásárlóközpont és a Kelenföldi pályaudvarhoz ter-
vezett közlekedési csomóponthoz kapcsolódóan kap helyet. – 

Az új metró gazdaságélénkítő hatására mi szeretnénk az első 
magánbefektetői példa lenni – monda Tatár Tibor a Futureal 
vezérigazgatója a projektet bemutató sajtótájékoztatón. Hoz-
zátette, a Futureal szoros együttműködésben van a Fővárosi 
Önkormányzattal, Újbuda Önkormányzatával és a Budapesti 
Közlekedési Központtal a sikeres városrehabilitáció érdekében. 

Az együttműködés alapján az Etele téri metrókijárat a cég 
költségén épült, a Futureal mintegy 650 millió forinttal járult 
hozzá a közterületek fejlesztéséhez és a terület közlekedését se-
gítő tervezési feladatokhoz. 

Az irodakomplexum építészeti megoldásaiban számos eddig 
nem látott innováció jelenik meg. Az épületben üzletek, kávé-
házak és szolgáltatók is helyet kapnak, de 1000 négyzetméte-
res játszóteret és 1500 négyzetméteres fitnesztermet is beter-
veztek. Az épületrészekre zöld teraszok és tetőkertek kerülnek, 

valamint tetőtéri futópályát is építenek. A beruházás része egy 
elektromosautó-töltőállomás, de lesz biciklitároló is. Futó Pé-
ter, a vállalat társalapító tulajdonosa szerint minden szükséges 
szolgáltatás karnyújtásnyira lesz az irodai dolgozóknak. 

Az eseményen Újbuda polgármestere arról beszélt, hogy las-
san vége a gazdasági válságnak, mivel a magánbefektetők belát-
ható időn belül nagyszabású fejlesztésekbe kezdenek. Hoffmann 
Tamás szerint a beruházás – amely a Kelenföldi pályaudvar és 
Őrmező környékének eddig elhanyagolt, évekig nem hasznosí-

tott területén létesül 
– jelentősen befolyá-
solja a kerület életét. 
Példásnak nevezte 
az előkészítést, és 
hogy egyszerre tör-
ténik a közlekedési 
csomópont, vala-
mint a szolgáltató 
és irodaközpont fej-
lesztése. Hoffmann 
Tamás úgy véli, az 
átfogó városrehabi-
litációs fejlesztés, a 
4-es metróval együtt 
emeli majd a kör-
nyékbeli ingatlanok 
értékét. 

Simicskó István államtitkár, országgyűlési képviselő arra hívta 
fel a figyelmet, hogy várhatóan 7000 ember dolgozik majd a 
komplexumban, ezért a kerület érdeke, hogy minél több fejlesz-
tés valósuljon meg. 

A környék levegőáramlásával kapcsolatban a Levegő Mun-
kacsoport is végzett felmérést. Vendégh Zsolt, a szervezet mun-
katársa szerint a terület szellőzése a beruházás után is kielé-
gítő marad, nem lesz levegővákuum az épülettömb mögött, a 
budaörsi szélcsatornából áramló friss levegő pedig továbbjuthat 
a város felé. 

Berki János projektigazgató elmondta, hogy az építés idején 
mindent megtesznek a lakók nyugalmáért. Példaként említette, 
hogy a Boldizsár utcából zsákutca lesz a forgalomcsökkentés 
miatt.

(T. D.)
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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
Május 6., kedd 15.00–17.00 Játssz velem! 
honfoglalás társasjátékkal. USZOSZ Keveháza 
Idősek klubja, Keveháza u. 6. A foglakozást 
tartja: Balázs Józsefné. Ingyenes memóriafejlesz-
tő játék
Május 7., szerda 9.00–10.00 szeniortorna. 
Őrmezei Közösségi Ház, 1200 Ft/alkalom vagy 
8500 Ft/hó. Megelőző rekreációs (tartásjavító) 
torna, vezeti: Nádai Krisztina
14.00–15.00 Hahota jóga Domján Ferenc 60+ 
Program önkéntessel. Újbudai Szenior Program-
központ (Bölcső u. 3.) ingyenes 
Május 8., csütörtök 13.00–18.00 Újrahasz-
nosítás a gyakorlatban. USZOSZ Gazdagréti 
Idősek Klubja, Gazdagréti tér 1. Ingyenes, de 
hozott anyag (petpalack, spárga, tojástartódoboz) 
szükséges
17.00–18.00 A sZeggYŰJTŐ – Szenzibil 
poetikai kurzus. Őrmezei Közösségi Ház, in-
gyenes. Vezeti: Kréher Péter költő. A cél: egyéni 
értékek felfedezése, az alkotás folyamatának 
segítése, a kreativitás fokozása.
Május 9., péntek 16.00–17.00 Botladozók 
táncház. Őrmezei Közösségi Ház, belépődíj: 
300 Ft. Nem kell táncos előképzettség, a Cavin-
ton néptáncegyüttes tagjai oktatnak.
18.00–19.30 MAgYArnAK sZüLeT-
tÜnk, az AKH Opera- és Dalstúdiójának 
ünnepi koncertje. Albertfalvi Közösségi Ház, 
ingyenes
18.00–20.00 Autómodell-gyűjtők klubja. 
Kelenvölgyi Közösségi Ház. Tapasztalatcsere az 
autómodellekről, ingyenes
18.30 Anima Musicae-koncert. Gazdagréti Kö-
zösségi Ház. Az Anima Musicae Kamarazenekar 
ingyenes gazdagréti bemutatkozó hangversenye
május 10., szombat 18.00 Családi dzsembori 
a Jamboree együttessel. Kelenvölgyi Közösségi 
Ház. Élőzenés, táncos buli, ahol a gyereknek is 
helye van!
Május 11., vasárnap 9.00–13.00 Autómo-
dell-börze. Kelenvölgyi Közösségi Ház. Model-
lek, kiegészítők cseréje, adás-vétele.
13.00–14.00 A 60+ Médiaműhely rádiósainak 
magazinműsora a Civil Rádióban FM.98.0
Május 12., hétfő 14.00 tavaszi sakkverseny, 
Gazdagréti Sakk-klub tavaszi házibajnoksága, 
500 Ft. Gazdagréti Közösségi Ház
16.00–18.00 Kelenvölgyi Férfikórus próbája. 
Kelenvölgyi Közösségi Ház, ingyenes, várják 
énekelni szerető férfiak jelentkezését
16.00–18.00 Filmvetítés: Athén látnivalói. VI. 
sz. INO, Gazdagréti tér 1. Valentin Ferencné, 
60+ Program önkéntes, ingyenes
Május 13., 16.00–18.00 szavak varázsa – 
irodalmi alkotókör. Kelenvölgyi Közösségi Ház. 
Ingyenes, várják az irodalmat kedvelőket
Május 14., szerda 18.00–19.00 ÚJbudA 
ArCAI kiállítás-megnyitó Ürmös Péter 
munkáiból. Megnyitja Győrffyné Molnár Ilona. 
Albertfalvi Közösségi Ház, ingyenes. A tárlat 
június 14-éig megtekinthető
május 16., péntek 18.00 Cseh tamás-kiállí-
tás megnyitója. Kelenvölgyi Közösségi Ház, 
ingyenes  
19.00 bAsTIen És bAsTIenne, a Com-
media 2000 Gyermekszínház előadása. Őrmezei 
Közösségi Ház. Belépődíj: 600 Ft, nyugdíjasnak, 
diáknak 300 Ft. Mozart kisoperáját a gyermekek 
mint marionett bábfigurák játsszák végig, a fel-
nőtt operaénekesek a „színfalak mögött” éneklik 
német nyelven a darabot
május 17., szombat 9.00–13.00 HAsZnOs 
HolmI vásár. Őrmezei Közösségi Ház
Május 19., hétfő 16.00–18.00 Filmvetítés: 
Kréta szigetének látnivalói. VI. sz. INO, Gaz-
dagréti tér 1. Valentin Ferencné, 60+ önkéntes. 
Ingyenes
17.00 szíves Játékvarroda, családi macivarrás. 
Gazdagréti Közösségi Ház, 600 Ft/varrt figura 

FELHÍVÁS!

INGYENES
VIZSGÁLAT

Amplifon Hallásközpontok
Budapest XI., Október 23. u. 21.
Budapest XI., Bartók Béla út 11-13.
Budaörs, Szabadság út 14.
amplifon.hu

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 2014. április 23. és május 23.

között az Amplifon Hallásközpontokban. A vizsgálatok várakozás nélkül,

de előzetes telefonos egyeztetés alapján történnek. Bejelentkezéshez hívja a 

06-1 209-2907-es telefonszámot (Budapest XI., Október 23. u. 21.),

06-1 209-3094-es telefonszámot (Budapest XI., Bartók Béla út 11-13.) vagy a

06-23 428-255-ös telefonszámot (Budaörs, Szabadság út 14.)
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újabb foglalkozással 
bővül a 60+ 
alkotóműhely kínálata
a KuLTI Kérő utcai 60+ alkotóműhely – 
más néven a Szenior Művészeti Központ 
– létrehozásának megfelelően a művé-
szetek, a képzőművészeti alkotás iránt 
fogékony, abban kiteljesedni vágyó 
szépkorúak kreatív tevékenységeinek 
ad otthont.

A foglalkozásokon résztvevők többféle 
művészeti ágban (festészet, kerámia) is ki-
próbálhatják képességeiket, lappangó te-
hetségüket. Mindezt szakavatott oktatók, 
képzőművészek segítsége, irányítása mel-
lett, akik a legközvetlenebb módon avat-
ják be őket az alkotás folyamatába, annak 
technikai trükkjeibe. A 60+ alkotóműhely 
emellett teljes körűen biztosítja a művésze-
ti tevékenységhez szükséges eszközöket, 
anyagokat, adott esetben gondoskodik a mű-
tárgyak szállításáról, tárolásáról, listázásá-
ról (kerámiák esetében például az elkészült 
művek kiégetéséről) is. 

Grátiszként az alkotói csoportok az évadok 
végéhez közeledve lehetőséget kapnak arra, 
hogy egy csoportos tárlat keretében adjanak 
számot tevékenységük eredményéről, így egy 
nívós kiállításon mutathatják be kész műveiket.

a KuLTI Kérő utcai 60+ alkotóműhely 
jelenlegi foglalkozásai:

• Kerámiatanfolyam – vezeti: Preisinger Zsu-
zsa. Foglalkozások: minden kedden 17–19 óra 
között.
• Festőműhely a Kelenvölgyi Festőiskola ve-
zetője, Barlai László irányításával. Foglalko-
zások: minden csütörtökön és pénteken 17–19 
óra között.

A tanfolyamokra folyamatosan lehet jelent-
kezni, amihez – a férőhelyek korlátozott szá-
ma miatt – előzetes regisztráció szükséges.

A Szenior Művészeti Központ útjára indítja 
legújabb foglalkozását, a korongozást (megfe-
lelő érdeklődés esetén már május közepétől), 
amelyre várják minden kedves szépkorú je-
lentkezését!

Érdeklődni: KULTI – Őrmezei Közösségi 
Ház, tel.: 310-0644

Lendületben  
a szenior fotósok
A Bölcső utcai programköz-
pontban jelenleg Vörösváry 
Pál Hölgyek, Urak című ön-
álló kiállítása látható, amely 
a világ különböző tájain ké-
szített portrékkal hívja fel a 
figyelmet az élet sokszínű-
ségére – emberi arcok meg-
örökítésén keresztül. Amint 
ennek a tárlatnak vége, máris 
egy újabb fotókiállítás képei 
kerülnek a falakra. Május 
6-án ugyanis megnyílik Koz-
ma Cecília Izland, a tűzben 
született föld című kiállítása, 
amely a távoli és legtöbbünk 
számára rejtélyes ország 
szépségit mutatja be. A tár-
latot, amely június 3-áig lesz 
megtekinthető Baán Katalin 
fotóművész nyitja meg. Ez-
zel azonban még korántsincs 
vége a sorozatnak, hiszen jú-
nius elején nyílik a 60+ Fotó-
kör tagjainak évadzáró kiál-
lítása, amely az Őrizzük meg 
természeti értékeinket! címet 
viseli majd. A tárlaton – ame-
lyet a tavasz, az ébredő ter-
mészet ihletett – növény- és 
állatfotókat, valamint külön-
leges természeti képződmé-
nyekről készült felvételeket 
állítanak ki. Ízelítőül két fo-
tográfia, amelyeket Áment 
Erzsébet, a fotókör vezetője 
készített április 24-én, a Föld 
Napja alkalmából szervezett 
Sas-hegyi bemutató kirándu-
láson. 

Elindult az ötven 
év felettiek 
képzése
Megkezdődött a Senior 
Capital Program ötven 
felettiek munkaerő-piaci 
„helyzetbe hozását” szol-
gáló képzés április 29-én. 

Az Újbudai Pedagógiai Intézet 
(UPI) székhelyén rendezett 
megnyitón Győrffyné Molnár 
Ilona üdvözölte a nagy szám-
ban megjelent szenior álláske-
resőket. A kerület humánszol-
gálati igazgatója elmondta, a 
projekt nem konkrét munkale-
hetőségeket kínál, inkább a 
résztvevők helyzetbe hozását 
támogatja úgy, hogy a képzést 
követően nagyobb eséllyel 
szerepeljenek állásinterjún. 

Ennek érdekében angol nyel-
vi és informatikai képzéseken, 
különböző tréningeken és gya-
korlatokon vehet részt az a 60 
fő, aki a 89 jelentkező közül ke-
rült kiválasztásra. Azok számá-
ra pedig, akik az angol nyelvvel 
még csak most ismerkednek, a 
programmal párhuzamosan egy 
felzárkóztató nyelvtanfolyamot 
indítanak. Az erre járók ősszel 
fejezhetik be tanulmányaikat, 
míg a többiek számára június 
3-án egy zárófelmérő megírá-
sával ér véget a képzés. Arról, 
hogy ki milyen szinten áll pél-
dául a nyelvismeret, illetve az 
informatikai jártasság terén, 
egy teszt megírásával adhattak 
számot. (V. L.)
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A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az 
alábbi ingatlanait:

 Megnevezés Hrsz Terület Övezet Kikiáltási ár Ajánlati 
     (m2)   biztosíték
1. Csonttollú u. 2. (Madárhegy) 1680/3 1 604 L6- XI/M 42 100 000 Ft + áfa 4 210 000 Ft
2. Rozsdafarkú u. 7. (Madárhegy) 1682/1 1 232 L6-XI/M 33 500 000 Ft + áfa 3 350 000 Ft
3. Rozsdafarkú u. 5. (Madárhegy) 1682/2 1 249 L6-XI/M 34 000 000 Ft + áfa 3 400 000 Ft
4. Rozsdafarkú u. 3. (Madárhegy) 1682/3 1 181 L6-XI/M 32 100 000 Ft + áfa 3 210 000 Ft
5. Rozsdafarkú u. 1. (Madárhegy) 1682/4 1 122 L6-XI/M 30 500 000 Ft + áfa 3 050 000 Ft
6. Hosszúréti u. 22.   1820 1 490 L6-XI/M 40 500 000 Ft + áfa 4 050 000 Ft
7. Söjtör u.  1829/3 1 000 L6-M-XI/8 24 000 000 Ft + áfa 2 400 000 Ft
8. Lépés u. 20. 1835/9 1 326 L6-M-XI/8 40 500 000 Ft + áfa 4 050 000 Ft
9. Lépés u. 11. (Guruló köz 2.) 1874/1 1 997 L6-XI/M 51 800 000 Ft + áfa 5 180 000 Ft
10. Nádudvar köz 11/A 44467 532 L5-XI 9 850 000 Ft + áfa 985 000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ingatlanok jellemzői:
• Övezeti besorolás: 
– 1.–9. sorszámú ingatlanok a 15/2000./VI.21./XI.ÖK. 
számú rendelettel jóváhagyott KSZT előírásai szerint 
építhetők be. 
– 10. sorszámú ingatlan KSZT-vel nem rendelkezik, így 
beépítésére a KVSZ előírásai vonatkoznak.  

• A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ 
(2) bek. alapján az ingatlanokra a Magyar Államot min-
den más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, 
továbbá az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ (2) bek. alapján a 
Fővárosi Önkormányzat is elővásárlási joggal rendelke-
zik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésé-
nek feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásár-
lási jogról történő lemondása.

Egyéb feltételek:
• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, 
székhelyét, telefon- és telefaxszámát, rövid bemutatását, 
és a megajánlott vételár (Ft/m2 + 27% áfa) rendelkezésre 
állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlat-
tevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a 
pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az 
általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.  

• A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biz-
tosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonat-
kozó befizetési csekk a Városgazdálkodási Igazgatóság 
Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve 
átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla szám-
ra – OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001 (közlemény 
rovatban fel kell tüntetni: „Bánatpénz a …..…hrsz.-ú 
ingatlanpályázata” tárgyában). A pályázat sikertelensé-
ge esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon 
belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az 
ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással an-
nak részét képezi.
• A pályázaton devizabelföldi és külföldi természetes és 
jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazda-
sági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
• Ha az ajánlattevő jogi személy vagy jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni 
kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képvi-
seletére jogosult aláírási címpéldányát. 
Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles 
másolatát.
Természetes személy esetén a természetes személy sze-
mélyi adatait.
• Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is 
be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföl-

di ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) 
rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
• Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, 
vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését köve-
tő 15 naptári napon belül kell megfizetni. 
• Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. május 28. (szerda) déli 12.00 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 pél-
dányban, az eredeti példány megjelölésével „Pályázat 
a ……… hrsz.-ú ingatlanra.” megjelöléssel a Budapest 
Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Városgazdál-
kodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 
Budapest, Bocskai út 39–41.) címére személyesen a Bu-
dapest XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobájában 
lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának időpontja:
2014. május 28. (szerda) 12 óra 30 perc

Helye: Budapest XI. ker.  
Zsombolyai u. 5. III. em. 304. tárgyaló

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az aján-
lattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A pályázatokat az önkormányzat Gazdasági Bizottsága 
értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély el-
térés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb 
ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja. 

A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedve-
zőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül 
meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, 
ahol a licitlépcső 

500 000 Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági 
Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyúj-
tást követő soron következő bizottsági ülés. A bizottság 
fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül 
köteles a szerződést megkötni.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról  
a 381-1309-es telefonszámon kapható. 

A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT),  
és a KVSZ az Önkormányzat honlapjáról  

(www.ujbuda.hu/rendeletek.php) letölthető.

Újbudai kutatók módszerét 
ismerte el a WHO

Minden ember a korának, nemének és aktuális 
anyagcseréjének megfelelően sugároz úgy, mint 
egy adótorony – a somatoinfra eljárás ezen a 
sugárzáson, a humánradiáción alapszik. A XI. 
kerületi kutatók által kifejlesztett egészségi 
állapotfelmérő módszert tavaly az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) a harmadik legmeggyő-
zőbb élettudományi kutatásnak minősítette.

Amikor megszületünk, testünkben már kódolva van sa-
ját hibajavító mechanizmusunk. Ha optimális életmódot 
élünk, szervezetünk korrigálja az egészségünket befolyá-
soló tényezőket. Ebből indul ki a szomatológia, a testtel 
mint élő szervezettel, annak anatómiájával, élettanával 
foglalkozó tudományág. Dr. Szacsky Mihály szomatoló-
gus 25 éve méri az emberek egészségi állapotát. – Mint 
embertannal, humánbiológiával foglalkozó kutatót iszo-
nyúan zavar, hogy mindenhol arról beszélnek, ki milyen 
beteg, mikor fedezzük fel a betegségét, és mivel lehet 
gyógyítani – kezdi a szakember. – Az emberek több mint 
70 százaléka korának, nemének megfelelően egészséges 
– állítja. A funkcionális anatómiai képalkotással egy 
másodperc alatt hatvan képet tudnak felvenni, és azok 
hosszas és alapos kielemzésével következtetni képesek 
az emberi test rendellenességeinek okára. Különleges-
ség, hogy ez az egyetlen olyan képalkotó eljárás a világon, 
ami a fájdalmat is látja, objektivizálni tudja azt. Az általa 
kifejlesztett állapotfelvételezés tavaly felkerült az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) oldalára, azóta megnőtt 
iránta a nemzetközi érdeklődés, hiszen a módszer és a 
technológia mindenben megfelel a WHO szűrésprogram 
irányelveinek. Ennek ellenére hazánkban még nem terjedt 
el – talán, mert a vizsgálat nem betegellátási célokra hasz-
nálatos, hanem az egészség megőrzését szolgálja.

A kutató véleménye szerint a szomatológiának és a szak-
orvosi ellátásnak szorosan együtt kellene működnie. –  
A szomatológus (testtanász) feladata, hogy leírja az anató-
miai és élettani összefüggéseket, ami nagyon nehéz dolog. 

Mi csak olyan tanácsot adunk, amelyben nincs gyógyszer 
vagy terápia. Abban az esetben, ha „jelez a test”, hogy az 
egészségestől eltérő folyamatok zajlanak a szervezeten 
belül, akkor egyet tehetünk: továbbirányítjuk szakorvosi 

ellátásra. Volt például olyan esetünk, hogy fájt valakinek 
a térde, eljött egy szomatológiai vizsgálatra, testének fo-
lyamatos sugárzása azt jelezte, hogy a páciensnek van egy 
gócos foga. Amint rendbehozták a fogát, elmúlt a térd-
fájdalma. A szomatológiának és szomatodiagnosztikának 
tehát az egész testet teljes anatómiai és életfolyamataiban 
kell vizsgálni, illetve annak minden részletes összefüggé-
sét le kell írni – magyarázta a szakember. 

A szenzációs történetek mellett a kutató figyelmeztet, 
hogy a somatoinfra vizsgálatot csak szakmailag maga-
san képzett szakemberek használhatják. A módszer és a 
technológia szabadalom és védjegy oltalommal rendelke-
zik. – Sajnos vannak, akik a képalkotó eszközt nyerőauto-

mataként használják, színes pacákat készítenek, és azzal 
csapják be az embereket. Ezeknél általában valamilyen 
árukapcsolásról van szó. Mi mindig is az oktatásra pró-
báltuk a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Ne higgyük, 

hogy a gép tud valamit. Azt 
szoktam mondani, elő tudunk 
állítani Steinway-zongorát, tu-
dunk zenét tanítani, kottát adni, 
de abból még nem lesz előadás. 
Ahhoz kell az ember, a tudása is. 
A kisugárzásnak az információ-
tartalmát le kell tudni fordítani, 
ami végtelenül bonyolult, össze-
tett dolog. Még egyazon ember-
nél sem lehet kétszer ugyanolyat 
mérni – teszi hozzá.

Az eljárás felhasználási te-
rületei beláthatatlanok. Soma-
toinfra laboratórium működik 
a Nemzeti Sportközpontban, 
az ÁNTSZ is együttműködést 
folytat a kutatókkal, illetve lé-
tezik már olyan egészségpénz-
tár is, mely a szűréseket soma-

toinfrával egészítette ki. – Az általános élettudományi 
és szomatológiai kutatások a Műegyetemi Természet és 
Sporttudományi Közhasznú Egyesületben folynak. Ko-
rábbi műegyetemi kutatókként az egyesület mindig kö-
tődött a XI. kerülethez. Jó lenne, ha ez országos hálózat-
tá nőhetné ki magát. Bízunk benne, hogy már ebben az 
évben is egyre több embernek tudunk segíteni egészségi 
állapotuk felmérésében és megőrzésében – mondta végül 
a szakember.

Szacsky Mihály kutatási eredményeit a Hármas elmé-
let című könyvben foglalja össze. A témáról bővebben  
www.pannonpalatinus.hu oldalon olvashatnak. 

(K. V.)

BKK: halad az 1-es villamos 
felújítása és meghosszabbítása
Ütemterv szerint zajlik a BKK 1-es villamos beruházása, az elmúlt két hétben 
Újbudán a teljes új szakaszon haladtak a munkálatok, az építkezés miatti forgalom-
korlátozás az év közepéig tart.

Javában folyik az 1-es villamos budai szaka-
szának építése, meghosszabbítása, vagyis a 
Rákóczi híd pesti hídfőjétől a budai hídfőre 
vezetése, illetve a Budafoki út és a Szerémi 
út, továbbá a Hengermalom út szakaszokon 
a bontás-alapozás, amivel a vonal átszállás 
mentesen elér az ideiglenes végállomására a 
Hengermalom út–Fehérvári út sarkára. (Innen 
2015 után tervezik kivezetni az Etele térre a 
vonalat, a jelenlegi fejlesztést a tervek szerint 
2015 első negyedévében adják át.)

A munkálatok miatt a BKK változtatott a 
Szerémi út egyes szakaszainak közlekedési 
rendjén. Az év közepéig a XI. kerületi Szerémi 
úton – a Prielle Kornélia utcai kereszteződésnél 
–, valamint a Hauszmann Alajos utca és a Hen-
germalom út között kétszer egy sávon 40 ki-
lométer/órás sebességgel lehet haladni. A for-
galomkorlátozások miatt kifelé a Szerémi úton 
a Prielle Kornélia utcai kereszteződés előtt, 
a városközpont felé pedig a Hengermalom út 
előtt várható 
jelentős torló-
dás. A reggeli 
fo r g a lom b a n 
fejtörést okoz-
hat a dél-budai, 
kiváltképp az 
újbudai autó-
soknak a Sza-
badság híd, az 
Erzsébet híd, 
ám különösen 
a Lánchíd felé 
történő közle-
kedés, ugyanis 
augusztus 31-
éig lezárják a 
Vá rker tbazá r 
előtt haladó 
Lánchíd utcát, 
amit forgalom-
csillapított úttá 
alakítanak. Ez 
a forgalmasabb 
napokon erősen 

érintheti Újbuda kijáratát, vagyis a Gellért téri 
csomópontot.

Az 1-es villamos meghosszabbítása és a fel-
újítása a BKK tájékoztatása alapján ütemterv 
szerint halad. Újbudán az elmúlt két hétben 
főként a Hengermalom, a Szerémi, a Fehérvári 
és a Prielle Kornélia úton zajlottak munkála-
tok, beleértve a Rákóczi hidat is. Tehát a BKK 
kivitelezői szinte a teljes meghosszabbítandó 
szakaszon gőzerővel dolgoznak.

A fejlesztés okozta kellemetlenségek lehet-
séges elkerülésének kommunikációjára Újbuda 
Önkormányzata minden adott eszközt felhasz-
nál. A BKK legutóbb egy közmeghallgatással 
erősítette a tájékoztatást a kerületben, ahol a 
tervezett beruházásról tartott előadást (Újbuda 
lap 2014. április 23., 16. oldal). A fejlesztésről 
folyamatosan közöl új információkat honlapján, 
érdemes a részletekért felkeresni a közlekedési 
vállalat hivatalos weblapját (bkk.hu).

(H. Gy.)

– A kerületben metró, most meg villamos épül! Nincs kedved végre 
neked is csinálni valamit, Elemér?!

XI. KErÜLETI VAKOndFELESég
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Kamarazenei Fesztivált 
rendezett a Weiner
Ünnepi hangversenyt rendezett a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola a Szent Imre 
gimnázium dísztermében. Az intézmény 30 éve minden tavasszal szigorú tanulmányi versenyt tart növendé-
keinek, akik a vetélkedő záróakkordjaként rendezett Kamarazenei Fesztivál gálakoncertjén mutatják be hang-
szeres és énektudásuk legjavát.

Gyereknap 
különleges  tálalásban

Remek mulatsággal várunk mindenkit
gyereknap alkalmából a Hegyvidék
Bevásárlóközpontba! Május 24-én
szombaton a Pilisi Parkerdő izgalmas
játékai fogadják az idelátogatókat,
valamint délután 4 órától Palya Bea
ad koncertet.
 
A belépés díjtalan!

TiszTelT inTézményvezeTők, Civil szervezeTek vezeTői!
A „rugalmas munkahelyek – Családbarát Újbuda” projekt keretében szeretnénk segíte-
ni az önkormányzat a civil szervezetek, munkáltatók és a magánszemélyek közötti párbeszé-
det. Ezért a programon belül létrehozzuk a Helyi Támogató Csoportot (HTCS), amelynek célja, 
hogy a családbarát szemlélet keretén belül, a munka és a család egyensúlyára fektetve a hang-
súlyt, együtt keressünk eszközöket, adjunk választ, segítséget az e területen felmerülő társa-
dalmi problémákra. Várjuk a foglalkoztatáson kívül az élet legkülönbözőbb területein, így pl.  
a kultúra, a környezetvédelem, a sport, a szociális területen tevékenykedő intézmények, civil szer-
vezetek vezetőinek, munkatársainak, valamint magánszemélyeknek a jelentkezését, akik vélemé-
nyükkel, szaktudásukkal folyamatában követik, segíti a program megvalósulását.

Kérjük Önöket, kapcsolódjanak be ebbe a munkába, amely által a helyi intézmények és a civil szer-
vezetek közti párbeszéd egy jobb és hatékonyabb szintre tud emelkedni. 

Jelentkezési határidő: május 12.
További információ és jelentkezés:  

csaladbarat@ujbuda.hu

100 éves házak 
hétvégéje
Több újbudai épület is csatlakozott a Budapest100 
elnevezésű, százéves épületeket bemutató civil 
kezdeményezéshez. Április utolsó hétvégéjén bárki 
megismerhette a kerületben a Bakator utca, a Bartók 
Béla út, a Bertalan Lajos utca, a Budaörsi út, valamint 
a Karinthy Frigyes út százéves épületeit. A programok 
között felolvasóest, filmvetítés, kiállítás és koncert is 
szerepelt, de kerékpáros túrázásra is várták az érdek-
lődőket. 

A nyitott házak hétvégéje nemcsak műemlékekkel foglalko-
zik, hanem felhívja a figyelmet a rejtett építészeti értékekre és 
az épített környezetre is. A Budapest100 a százéves budapesti 
épületek köszöntésére önkéntesek, lokálpatrióták és a házukat 
szerető lakók összefogásával szerveződő program, melynek 
ötletgazdája az OSA Archívum, projektgazdája a KÉK – Kor-
társ Építészeti Központ. Célja, hogy a képzett önkéntesekkel 
megvalósuló civil városi ünnep közelebb hozza egymáshoz az 
embereket, akik a programok során megismerhetik az ódon há-
zak titkait.

A Bertalan Lajos utcai lakóház lépcsőházában az érdeklő-
dők az épület fotójából raktak ki puzzle-t, és annak történetéről 
olvashattak érdekességeket. – Negyedóránként túrákat indítot-
tunk az épületben, amelyen bejártuk a pincét, a padlást és a ház 
rejtett zugait – számolt be a felfedezőtúra menetéről Csehák Fan-
ni, a Budapest 100 önkéntese. Az építészhallgató minden hely-
színen a házat ért támadásokról, a benne történt eseményekről 

és az építészeti 
érdekességekről 
mesélt a közön-
ségnek. 

2013-ban 50 
százéves lakó-
ház és intéz  mény 
csatlakozott a 
programsorozat-
hoz, emellett 
nosztalgiavilla-
mosok idézték 

fel a 100 évvel ezelőtti hangulatot. A résztvevők száma megha-
ladta a 18 ezret. Idén 45 lakóház és 14 intézményben szerveztek 
látogatásokat. A százéves épületek bejárása mellett minden év-
ben számos program várja az érdeklődőket. A lakóházak fotó-
tárlattal, pince- és padláslátogatással, piknikkel, bolhapiaccal 
készültek. A piknik és a bolhapiac bevételéből a házat újítják 
fel: biciklitárolót készítenek, kicserélik a postaládákat, lefestik 
a gang korlátait. Az ingyenes programok között volt filmvetí-
tés, felolvasóest, kiállítás és koncert is. 

(T. D.)

A koncert vonósnyitánnyal indult, majd az ifjú tehet-
ségek zongorán, hegedűn, gitáron, trombitán, csellón, 
furulyán, klarinéton és szaxofonon játszottak klasszi-
kus darabokat. Az iskola igazgatója, Mészáros Lász-
lóné elmondta, elismerés részt venni a nagy hagyo-
mányokkal bíró versenyen, hiszen az intézmény 1400 
diákjából csak 250 tanuló léphet színpadra a záróese-
ményen.

A zsűri négy napon át hallgatta a produkciókat, hogy 
végül kiválassza a legjobbakat. – A megmérettetések-
nek és a magas szinten tartott motivációnak köszönheti 
a Weiner, hogy a 2011-ben elnyert Prima Primissima 
Díjhoz méltó tud maradni – mondta az igazgatónő. Hoz-

zátette, a Kamarazenei Fesztivál nemcsak sok munkát 
jelent a diákoknak, hanem ez a műfaj – a közös zenélés 
miatt – kifejezetten kedves számukra.

Az intézmény tavasszal ismét több hazai és nemzet-
közi elismerést kapott. A zeneiskolában rendezett há-
romnapos budapesti csellóversenyen a weineres diákok 
minden kategóriában első és második helyezést értek 
el, de a nemzetközi főiskolai trombita- és mélyrézfú-
vós-versenyről is kiemelt első díjjal térhettek haza a ta-
nulóik. A női csellisták nemzetközi vetélkedőjén pedig 
második díjat szerzett a Weiner Leó zeneiskola egyik 
tehetsége.

(T. D.)
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Játékos könyvjelek

Az Újbuda galéria legújabb tárlata 
Molnár Iscsu István grafikusmű-
vész alkotásait mutatja be. A  most 
megnyílt kiállításon az alkotó 25 
év munkájából válogatott, művei 
szinte kivétel nélkül szerepeltek 
valamilyen nemzetközi fórumon is.

Molnár Iscsu István művészi pályafu-
tását a Fiatal Képzőművészek Stúdiója 
tagjaként kezdte. A ‘80-as évek legele-
jén barokkos, dekoratív, a romantikát 
és a szecessziót sem tagadó rézkarcok-
kal lépett be a kortárs magyar grafi-
ka élmezőnyébe. Az a szarkasztikus, 
fanyar, tréfálkozón szomorkás hang-
ütés, melyet művészete reprezentál, 
egyedi és különleges a hazai grafiká-
ban. Erőssége a kisgrafika; az ex lib-
ris, könyvjel, a jeles eseményekre ké-
szülő emléklap.

Az ex librisek mellett gyakran készít 
könyvillusztrációkat, illetve tervez köny-
veket is. Fontosnak tartja, hogy az adott 
témához megtalálja a megfelelő kifejezé-
si formát. Ex librisei rézkarcok, a legkifi-
nomultabb sokszorosító grafikai eljárás-
sal készülnek. „Az érzékeny kidolgozás 
e terepen érvényesülhet a legjobban, s 
a művészre jellemző szellemességet, a 
szabad ötletek gazdag áradását soha nem 
köti gúzsba a megadott téma” – írja róla 
Hann Ferenc művészettörténész.

Molnár István kedveli a játékosságot, a 
szokatlan megoldásokat. Egy kompozíci-
ójában például halakkal játszadozik: csó-
kot, erotikát, egymásrautaltságot, össze-
fonódást és elmúlást ábrázol. Születésnapi 
könyvjelén homokóra pereg, de környe-
zetvédelmi témájú összeállítása előtt is 
érdemes elidőzni, hogy a piciny képekbe 

komponált tengernyi ötletből minél többet 
felfedezzünk. Úgy tartja, a művészetnek, 
a művésznek feladata, hogy művészetében 
az adott kort is megjelenítse, az élet apró 
elemeinek szimbólumait beemelve alkotá-
saiba megmutassa a jelen kor felfogását, 
gondolkodását, erkölcsét. Pici, mozaik-
szerű mezőkből építi fel kompozícióit. A 
Szent György-kultusz meghatározó mű-
vészetében, Katalónia védőszentje szám-
talan művének ihletője. „A katalánoknál 
Szent György-napon a fiúk egy szál vörös 
rózsát adnak a lányoknak, amire a lányok, 
ha tetszik nekik a fiú, egy könyvet adnak 
válaszul. Az ex libris egy olyan univerzá-
lis szimbólum, amit a világban minden-
hol ismernek.” A kiállítás május 26-áig 
hivatali időben tekinthető meg az Újbuda 
Galériában (Polgármesteri Hivatal, Zsom-
bolyai utca 5.) (K. V.) 

Közös éneklésre hív 
a Korál
Május 17-én több generáció 
kedvence, a Korál lép a Barba negra 
Track színpadára. Ennek kapcsán 
beszélgettünk a legendás együttes 
énekes-dalszerző billentyűsével, 
Balázs Fecóval.

•  Úgy tudjuk, az eredeti felállásban lát-
hatja a zenekart a közönség…

A harmadik, Óceán című lemezünk el-
készítése óta játszik együtt a zenekar: 
Dorozsmai Péter dobos, Fischer László 
szólógitáros, Fekete Tibor (Samu) basz-
szusgitáros és jómagam. Május 17-én 
vendég fellépőként Kiss Zoltán énekes-gi-
táros fogja színesíteni a hangszerelést. 
Öt-tíz évente játszik a banda Budapesten, 
legutóbb 2011-ben, a 60. születésnapom 
alkalmából az Arénában megrendezett 

koncertemnek volt kihagyhatatlan része 
a Korál. Most számunkra szokatlan hely-
színen fogunk fellépni, de erre a koncertre 
is, mint az összesre, hatalmas lelkesedés-
sel készülünk, hiszen mindegyik kihívást 
rejt.
• Milyen közönségre számít a koncerten?
A Korál slágerein több generáció nőtt 
fel, úgy érezzük, a fiatalabbak fogéko-
nyak a szüleik által kedvelt zenékre és 
előadóra. Remélem, ez a Barba Negra 
Trackben is beigazolódik, és a gyerekek 
elkísérik a szüleiket a koncertünkre. Az 
eddigi fellépéseink alkalmával az este 
vége mindig hatalmas kóruséneklésbe 
csapott át. Bízom benne, hogy jó idő 
lesz, és május 17-én is folytatódni fog ez 
a szép hagyomány. (D. V.)
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Segítség a segítséghez, kigyűjtöttük a kerületi alapítványokat 
Álmaikban meggyógyultak.
Az Ön segítségével az álom  
valóra válhat.
Adója 1%-ával támogassa az Őrzők Alapítványt,
a Tűzoltó utcai Gyermekklinika hivatalos 
alapítványát!  b Adószám: 19017808-1-43

A daganatos 
gyermekek 
gyógyítója

www.orzokalapitvany.org  •  www.facebook.com/orzok

ISKOLÁK
Szervezet adószáma Neve Címe Szervezet neve

19672830-1-43 Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló 
Ált. Isk. Köbölkút u. 27. Köbölkút Iskolaszék Alapítvány

19702205-1-43 Domokos Pál Péter Általános 
Isk. Sopron u. 50. „Szülők és Nevelők a Sopron Úti 

Iskoláért” Közhasznú Alapítvány

19672775-1-43 Gazdagrét-Törökugrató 
Általános Isk. Törökugrató u. 15. Törökugrató Utcai Alap Alapítvány

19702872-2-43 Gazdagrét-Csíkihegyek 
Általános Isk.  Csíki-hegyek u. 13‒15. Csíki-hegyek Utcai Iskola 

Alapítvány

19662958-1-43 Lágymányosi Bárdos Lajos 
Kéttannyelvű Ált. Isk. és Gimn. Baranyai u. 16‒18. Praevolans Alapítvány

18249224-1-43 Lágymányosi Bárdos Lajos 
Kéttannyelvű Ált. Isk. és Gimn. Baranyai u. 16‒18. Hargitai Lászlóné Alapítvány

18071968-1-43 Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Újreál Gimn. Bartók B. út 141. Bethlen Gábor Újreál Alapítvány

18005811-1-43 Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Újreál Gimn. Fogócska u. 6.

Kincskereső Iskola 
Alapítvány

19636766-1-43 Bocskai István Általános Iskola Bocskai u. 47‒49. Bocskai Iskola Alapítvány

18244700-1-43 Újbudai Grosics Gyula Sport 
Általános Isk. Bikszádi u. 11‒15. „Kölyök Aranycsapat” Közhasznú 

Alapítvány

19669821-1-43 Újbudai Grosics Gyula Sport 
Általános Isk. Bikszádi u. 11‒15. Komplex Művészeti Nevelés 

Alapítvány

18251775-1-43 Farkasréti Általános Iskola Érdi u. 2. Farkasrét a Gyermekekért 
Alapítvány

19652674-1-43 Gárdonyi Géza Általános Iskola Bartók B. út 27. Egri Csillagok Alapítvány

19671176-1-43 József Attila Gimnázium Váli u. 1.          JAG „Jelet Hagyni” Alapítvány

19652791-1-43 Kelenvölgyi Általános Iskola Kecskeméti J. u. 14. Iskolánkért-Gyermekeinkért 
Alapítvány

19639927-1-43
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda 
és Készségfejlesztő Speciális 
Szakisk.

Fogócska u. 4. Fogyatékos Kisiskolásokért 
Alapítvány

18243527-1-43 Őrmezei Általános Iskola Menyecske u. 2. Alapítvány az Őrmezei Általános 
Iskola Diákjaiért

18240232-1-43 Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Szki. és Óvoda Kiskőrös u. 1. „Petőfi” Jövőjéért Alapítvány

18232558-1-43 Teleki Blanka Általános Iskola Bikszádi u. 61‒63. Teleki Blanka Német Tagozatos 
Általános Iskoláért Alapítvány

18041394-1-43 Weiner Leó Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szki. Neszmélyi út 30. Alapítvány az Ifjúság Zenei 

neveléséért

19677684-1-43 Albertfalvi Don Bosco Katolikus 
Ált. Isk. Bükköny u. 3. Albertfalvi Don Bosco 

Iskolaalapítvány

19022589-1-43 Carl Rogers Iskola Aga u. 10. C. Rogers Személyközpontú Iskola 
Alapítvány

18232699-2-43 Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium Villányi út 27.

Alapítvány a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium Fenntartásának 
Támogatására

19179117-1-43 Kürt Alapítványi Gimnázium Bogdánfy u. 5/B Kürt Alapítvány

19675936-1-43 Mechatronikai Szakközépiskola Rétköz u. 39. Mechatronika Alapítvány

19635239-2-43 Szent Benedek Iskolaközpont Mezőkövesd út 10. Amina Una Alapítvány

18230659-1-43 Szent Margit Gimnázium Villányi út 5–7. Isteni Megváltóról Nevezett 
Nővérek Iskolaalapítványa

18231306-1-43 Általános Vállalkozási Főiskola Villányi út 11–13.

18122772-1-43 Gábor Dénes Főiskola Mérnök u. 39.

Dönthetünk 
adónk 1 
százalékáról
Mint minden évben, idén is dönthetünk arról, mely civil 
vagy egyházi szervezet javára ajánljuk fel jövedelmünk 
egy-egy százalékát. A személyijövedelemadó-be-
vallás elkészítésekor az egyszázalékos felajánlást 
mindenféle pluszköltség nélkül adhatjuk oda egy civil 
szervezetnek, a másik egy százalékot pedig a Magyar-
országon történelmiként elismert egyház valamelyi-
kének, esetleg a kiemelt költségvetési előirányzatnak 
juttathatjuk el. A lehetőséggel sajnos csak az adózók 
fele él, emiatt évente több milliárd forinttól esnek el a 
támogatható szervezetek, amelyek sok esetben évről 
évre a túlélésért küzdenek. 

Az egy százalék felajánlására vonatkozó rendelkező nyilatko-
zatunkat a bevallási év május 20-áig juttathatjuk el az adóható-
sághoz. Az elektronikus adóbevallás benyújtásakor is lehetőség 
van a rendelkezések megadására. Fontos tudni, hogy a rendelke-
ző nyilatkozat hiányos vagy hibás kitöltése miatt az egyszázalé-
kos felajánlások jelentős hányadát nem fogadja el az adóhatóság. 
Ezért az útmutatásnak megfelelően töltse ki a rendelkező nyilat-
kozatot, és ahol szükséges, figyeljen a címzésre.

Érdemes tudni, hogy az egy százalék akkor sem marad az 
adózó birtokában, ha nem ajánlja fel senkinek. Ebben az eset-
ben ez az összeg az államkasszát gyarapítja, ahelyett, hogy 
civil vagy egyházi szervezeteket támogatna. A felajánlás nem 
jár különösebb fáradsággal, az adóbevallással együtt gyorsan 
és egyszerűen megadható a rendelkezés. Adományunkkal tehát 
semmit sem veszíthetünk, de másokért rengeteget tehetünk. Pél-
dául hozzájárulhatunk egy koraszülött vagy daganatos gyermek 
megmentéséhez, vagy épp támogathatunk egy számunkra fontos 
tevékenységet végző szervezetet, például egy állatmenhelyet. 

Célba juttatni a felajánlást
Fontos, hogy a cég vagy szervezet kiválasztásánál ügyeljünk 
arra, hogy felajánlásunk biztosan eljusson a címzetthez. A NAV 
minden évben hivatalosan közzéteszi honlapján a kedvezmé-
nyezetti körből kizárt szervezetek listáját. Érdemes ellenőrizni 
a listát, és az alapján eldönteni, kinek adjuk az egy százalékun-
kat. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az adóhatóságtól érte-
sítést kapunk arról: nem sikerült egy százalékunkat a megfelelő 
szervezet számára eljuttatni. A választott szevezetnek tehát a 
következő szempontoknak kellene megfelelnie:

• Belföldi (magyarországi) székhellyel rendelkezik  
• Működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli ma-

gyarság érdekeit szolgálja
• Nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet 

nem végez
• Nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének 

augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat időpontja között 
nem volt köztartozása 

• Nyilatkozik arról, hogy előző év január 1-jétől megszakítás 
nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget 
tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek.

A fentiek értelmében, ha az egy százalékot fogadó szervezet 
nem teljesíti a feltételeket, mert például köztartozása van, az egy 
százalék fogadására a korábbiakkal ellentétben nem lesz alkal-
mas, az adóhatóság nem utalja ki a számára az összeget. Ösz-
szefoglalva, érdemes az adónk egy százalékának felajánlását, 
valamint a bevallás leadását követően is figyelemmel kísérni 
és megnézni a támogatott szervezet honlapját, közleményeit, és 
azt, mire használták fel. Biztató jel, ha a támogatott szervezet 
beszámol a felajánlott adónk felhasználásáról, de az adóhatóság 
honlapján is érdemes megnézni, nem zárta-e ki a NAV a szer-
vezetet.

Sziaadománybolt
               

Hozd el, ami már nem kell,
vedd meg, ami tetszik!

 
Mindenféle könyvek, kincsek, ruhák, cipők, csecsebecsék, játékok, programok 
– mindent egy helyen megtalálsz. Jó hangulatban, szépen kialakított helyen, 

vásárolj kedvedre, nézz szét, válogass a sok érdekesség között!
 

Mesés árakkal várunk, gyere!
    

Bp., Budafoki út 17/A (Gellért tértől 5 perc)
Telefon: 279 1241, 70 504 7726
e-mail: sziamuhely@gmail.com
Facebook: SZIA adománybolt

ÁLLATOKAT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK
Szervezet adószáma Szervezet neve Címe

18258473-1-43 Futrinka utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület Fraknó u. 14/B VIII. 27.

19816016-1-43 Herman Otto Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egy Nagyszőlős u. 21.

18056738-1-43 Noé Bárkája Állatvédelmi Alapítvány Villányi út 8. V.  3.

18679779-1-43 Vasadi Állatmenhelyért és Otthontalan Állatokért Alapítvány Nagymákfa u. 14.

EGYÉB SZERVZETEK

Szervezet adószáma Intézmény Címe

18234426-1-43 Egyesített Bölcsődei Intézmények Tétényi út 46‒48.        

19639927-1-43 Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány Fogócska utca 4.

19550895-2-03 Formula University Közhasznú Egyesület Hunyadi János út 3.

18529904-1-43 Humusz Szövetség Saru u. 11.

18237900-1-43 Lágymányosi Spari Vízisport Diáksport és Szabadidős Egyesület Vízpart u. 4.

19654614-1-43 MAFC Sportjáért Alapítvány Műegyetem rkp. 1–3.  II. 1.

18254589-1-43 Missio Christi Alapítvány Fehérvári út 168‒178.

19019185-2-43 Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület Jégvirág u. 6/B

18041411-1-43 Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány Ulászló u. 15.

18257616-1-43 Szent András Evangelizációs Alapítvány Fehérvári út 168‒178.

19673460-2-43 Szent Imre Kórház Fejlesztési Alapítvány Tétényi út 12–16.

18007590-1-43 VICUS XI. Közalapítvány Bocskai út 39–41.

EGYHÁZAK
Technikai szám Egyház neve

0011 Magyar Katolikus Egyház

0066 Magyarországi Református Egyház 

0035 Magyarországi Evangélikus Egyház

0341 Buddhista Misszió Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség

1050 Magyarországi Muszlimok Egyháza

Szervezet adószáma Szervezet neve Címe

18064670-1-43 Alapítvány a Budapest Albertfalvai Ref. Templom Átépítésére Gépész u. 23.

18006173-1-43 Kelenföldi Evangélikus Templomépítő Alapítvány Bocskai út 10.

18232118-2-43 Kelenföldi Református Gyülekezeti Alapítvány Október 23. u. 5.

18242399-1-43 Kelenvölgyi Egyházközségért Alapítvány Dália u. 4/A

18396041-2-43 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szöv. Magyar tudósok körútja 3.

18034501-1-43 Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítvány Bartók B. út 149.

GYERMEKEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK
Szervezet adószáma Szervezet neve Címe

18233566-2-43 Angolna Úszó és Gyógyúszóiskola Oktatási és Rehabilitációs 
Alapítvány Tűzkő u. 6. IV. 19.

19663289-1-43 Az Asztmás Gyermekekért Alapítvány Alabástrom u. 8.

18234426-1-43 Bölcsődei Kisgyermekek Ellátásáért Alapítvány Tétényi út 46–48.

19702449-1-43 Cilinder Színház és Iskola Alapítvány Fadrusz u. 2. mfszt. 5/A

18007648-1-43 Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány Bartók B. u. 15/D

18042955-1-43 Dyslexiás Gyermekekért Egyesület Ulászló u. 32–36.

18264416-2-43 Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány Radvány u. 34.

18051283-2-43 Gyermekláncfű Alapítvány Csíki-hegyek u. 11.

19669838-1-43 Gyermekálom Alapítvány Bornemissza u. 21.

18015092-1-43 Halmozottan Sérült Gyermekekért Alapítvány Fraknó u. 14/A IV. 13.

18236002-1-43 Iskolaszanatórium Alapítvány a Kórházban Fekvő Gyermekek 
Segítésére Rimaszombati u. 2–4.

19676023-1-43 Lidia Gyermekotthon Alapítvány Szabolcska u. 16/B

18253698-1-43 Magyar Daganatos Leukémiás Gyermekekért Alapítvány Bártfai u. 44.

18476239-1-43 Nagymáté Hanna Alapítvány – a Műhibák Megelőzéséért Nádudvar u. 11/B

18096507-1-43 Reménység Magjai Alapítvány – Gyermek és Ifjúsági Szolgálat Bartók B. út 25.

18682238-1-43 SOS Leukémiás Gyermekekért Alapítvány Etele út 17. VII. 23.

18264784-1-43 Titkos Pál Alapítvány Hunyadi M. u. 56.

ÓVODÁK
Szervezet adószáma Neve Címe Szervezet neve
18245361-1-43 Alsóhegy Utcai Óvoda Alsóhegy u. 13‒15. Alsóhegy Utcai Óvodáért Alapítvány
18237003-1-43 Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. Bükköny Alapítvány

18266030-1-43 Cseperedő Óvoda Albert u. 28‒30. „Cseperedjünk Egészségesen” 
Alapítvány

18260656-1-43 Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. Puhafészek Óvodai Alapítvány
18226182-1-43 Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. Körtemuzsika Óvoda Alapítvány
18071803-1-43 Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/B Bogdánfy Utcai Óvodáért Alapítvány

18019649-1-43 Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/A Gazdagréti Szivárvány Óvodáért 
Alapítvány

18253681-1-43 Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20‒22. Gesztenyéskert Óvodáért Alapítvány
18264447-1-43 Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4. Újbudai Hétszínvirág Alapítvány
18075883-1-43 Karolina Óvoda Karolina u. 64‒72. Karolina Gyermekkert Alapítvány
19669003-2-43 Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11‒15. Alapítvány a Kelenvölgyi Óvodásokért
18240940-1-43 Keveháza Utcai Óvoda Keveháza u. 4. Keveháza Óvoda Alapítvány
19669838-1-43 Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. Gyermekálom Alapítvány

18234048-1-43 Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15‒19. Mozgolóda Óvoda Közhasznú 
Alapítvány

18238499-1-43 Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46‒48. Bp. XI. ker. Tétényi-Bikszádi Óvoda 
Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

18229996-1-43 Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. Alapítvány a Kreatív Gyermekekért

18152102-2-43 Neszmélyi Úti Óvoda Neszmélyi út 22‒24. Neszmélyi Úti Óvoda Gyermekeiért 
Alapítvány

18250406-1-43 Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17‒25. Kanizsai Gőzös Alapítvány
18251548-1-43 Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. Pajkos Óvodásokért Alapítvány
18096882-1-43 Palánták Óvoda Mérnök u. 42. Mesekert Alapítvány
18051283-1-43 Pitypang Óvoda Csíki-hegyek u. 11. Gyermekláncfű Alapítvány
18234866-1-43 Tesz-Vesz Óvoda Zólyomi u. 20‒22. Zólyomi Óvoda Alapítvány
18256347-1-43 Törcsvár Utcai Óvoda Törcsvár u. 19‒21. Álomvár Óvodasegítő Alapítvány
19638593-1-43 Szent Gellért Óvoda Ibrahim u. 20. Szent Gellért Óvoda Egyesület
18230817-1-43 Rózsátnevető Waldorf Óvoda Bártfai u. 31. III. 4. Dél-budai Waldorf Egyesület

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK: 

A korábbi évekhez hasonlóan arra kérem Önt, 
hogy támogassa Őrmezőt.
Tegyünk együtt ezért a nagyszerű városrészért, 
amely otthonunk vagy dolgozunk benne és érte,
hiszen ide köt bennünket számtalan szép történet és emlék.
Az 1%-ról intézkedni Önnek csak egy mozdulat,
semmibe nem kerül, de sokat jelent azoknak,
akik részesülnek a támogatásból.

Nemzeti parkos kirándulás, erdei iskola, 
táborok, tehetséggondozás, kimagasló
tanulmányi és sportteljesítmények,
művészeti szakkörök, hagyományos
ünnepeink, rászoluló gyerkek –
mindezeket az iskola alapítványa
támogatja.
Miért ezen területek támogatását tartjuk 
fontosnak? Mert erről szól az iskolánk
élete, ettől működünk még jobban,
eredményesebben. Így élményekben
gazdagabb, lehetőségekkel teli
diákéveket kínálhatunk az őrmezei
gyermekeknek. Ujkériné Diviák Mária,
iskolaigazgató.

Alapítványunk (tartós közérdekű) célja
segíteni a gyermekek testi, lelki,
szellemi fejlődését szolgáló eszközök
beszerzését, pl. kreatív barkácsoláshoz,
ábrázoláshoz szükséges eszközök,
fejlesztő játékok. Célunk még az óvoda
gyermekei részére szervezett kulturális
programok, kirándulások, valamint  
a nevelők szakmai tudásbázisának
folyamatos frissítését szolgáló  
tanfolyamok támogatása.

Önkénteseink szervezik a vasárnapi
szentmiséket a Közösségi Házban,  
a hangversenyeket a Weiner növendé -
keivel, a Morus Napot neves vendégekkel  
– elhoztuk többek között Schäffer  
Erzsébetet, Csaba testvért,  
Jókai Annát, Eperjes Károlyt. 
Találkozhatnak velünk Őrmező Ünnepén, 
mi tartjuk karban az iskola kertjében álló
Szent Gellért kopjafát.
Pályázunk és adományokat gyűjtűnk, 
a bevételeinket visszaforgatjuk Őrmező
javára, húsvéti és karácsonyi szeretet-
csomagokkal, autóbuszos kirándulások 
szervezésével, idősgondozással itt
helyben használjuk fel a közösség javára. 

Tavasszal kialakításra kerülő Kresz-parkhoz 
szeretnénk futókerékpárokat beszerezni, 
ami a gyerekek egyensúlyérzékét fejleszti 
majd. A kialakítandó focipályához pedig 
kapukat és labdákat vásárolnánk.
Lakótelepi óvodaként fontosnak tartjuk, 
hogy a gyerekek a lehető legtöbb időt 
a szabad levegőn töltsék.
A gyermekek szellemi fejlesztése is fela da-
tunk és lehetőségünk lesz rá, készségfej-
lesztő eszközöket vásárolnánk. 

• diákokat tanulmányaikban

• időseket megélhetésükben

• gyermekközösségeket  
  új fejlesztőeszközök beszerzésében önkormányzati képviselő
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A XI. kerület sikeralbumaA XI. kerület sikeralbuma

Az év tűzoltója
A Rendőrség és a Tűzoltóság Napja alkal-
mából tartott minisztériumi ünnepségen 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkára köszönetét fejezte ki a 
kitüntetetteknek, és azt kérte tőlük, legye-
nek hűek önmagukhoz, az esküjükhöz, a ha-
zájukhoz, mert Magyarországnak szüksége 
van megbízható, magas színvonalon teljesí-
tő rendőrökre és tűzoltókra. 

Az ünnepségen a XI. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság különleges szerke-
zelőjét, Magyar László tűzoltó törzszászlóst 

„Az év tűzoltója” miniszteri díjjal tüntették ki, és jutalomban is részesítették. Magyar 
László 1998 óta lát el szolgálatot a XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. 
Figyelemre méltó tudása és elhivatottsága folytán hamar kiemelkedett társai közül. 
Gépkocsivezetőként a tűzőrség valamennyi gépjárműjére kezelői vizsgát tett, jelenleg 
„különleges szerkezelői” beosztásban lát el szolgálatot. Felelősségérzete példaértékű, 
szakmai ismeretei kiválóak, melyeket káresetek alkalmával kitűnően hasznosít. Fo-
lyamatosan részt vesz a fiatal tűzoltók képzésében, mentorként, tapasztalata átadásával 
nagyban elősegíti a rendkívül fiatal állomány megfelelő szintre hozását. Hivatástuda-
ta, szakmai képességei és emberi tulajdonságai olyan tűzoltói erényeket testesítenek 
meg, melyek méltán szolgálhatnak példaként jelenlegi és leendő bajtársai számára.

Első helyezés az Európai Természettudományos diákolimpián
25 európai ország 150 tanulója versengett 
egy héten keresztül a görög fővárosban. 
Az Athénban zajló EUSO 2014 – Euró-
pai Természettudományos Diákolimpián 
Kasza Bence csapata (fizikusként Bence, 
valamint egy biológus és egy kémikus 
gim nazista) abszolút első helyen végzett. 
Tehát jelenleg a középiskolás korosztály 
legjobb európai fizikusa a Szent Imre 
Gimnázium diákja. 

Bence fizika iránti szeretete reálbeállítottságú édesapjától származik, illetve Auer 
tanár úr irányította ebbe az irányba, aki a fiú szerint nagyon érdekesen tanítja a fizikát. 
A vetélkedőre való felkészülésben az is szerepet játszott, hogy külön fizikatanárhoz 
jár, de azt mondja, a verseny elméleti része nem volt nehéz, inkább a mérési rutint 
kellett elsajátítania, amihez gyakorlásra volt szükség. 

Athénban két másik emberrel kellett csapatban együtt dolgoznia, akikkel addig csak 
egyszer találkozott, ennek ellenére hamar összehangolódtak, jó csapattá kovácsolód-
tak, és hárman összesen 95 százalékos eredményt produkáltak. Athéni élményeiből 
természetesen a város szépségeit is kiemeli, de ugyanolyan lelkesen mesélt az első fel-
adatsorról is. – A legjobb élmény természetesen az eredmény volt: mondták a második 
helyet, és onnantól egyértelmű volt, hogy mi lettünk az elsők – mondta Bence.

(K. V.) 

negyvenéves  
a rubik-kocka
rubik Ernő 40 évvel ezelőtt alkotta meg a világhírűvé vált kockát. Az évfordulót 
születésnapi kiállítással ünneplik az Egyesült Államokban. A new Jersey-i Liberty 
Science Centerben létrehozott tárlatot Áder János köztársasági elnök és rubik 
Ernő nyitotta meg.

Az 1980-as évek legnagyobb sikerű 
fejtörő játékából több mint ötszáz-
millió példányt adtak el, és népszerű-
sége mindmáig töretlen. Rubik Ernő 
szerint ez annak köszönhető, hogy 
a bűvös kockának sok titka van. Úgy 
véli, a kocka sikerének talán legfon-
tosabb kulcsa, hogy használatakor 
nem számít a nyelv, az életkor,  
a képzettség vagy a játékos neme.

– A Rubik-kocka immár tudósok és művészek 
harmadik generációját inspirálja, és valósággal 
megtestesíti a magyar kreativitást. Ez kerül 
most a világérdeklődés fókuszába, és mivel 
a kiállítás hét év alatt a Föld számos pontjára 
eljut, a magyar országimázst is nagyban erő-
síti – hangsúlyozta Fürjes Balázs, a budapesti 
Rubik-központ létrehozásának kormányzati 
képviseletét ellátó, kiemelt jelentőségű buda-
pesti beruházásokért felelős kormánybiztos. A 
Napi Gazdaság cikke szerint Rubik Ernő fejé-

ben 1974 tavaszán született meg a méltán vi-
lághírűvé vált Rubik-kocka ötlete. Eredetileg 
a térbeli mozgások szemléltetésére alkalmas 
eszközt kívánt létrehozni diákjainak, és elő-
ször egy 2x2x2-es élfelosztású kockával kí-
sérletezett, mígnem megalkotta az oldalanként 
kilenc négyzetet tartalmazó kockát, amelynek 
oldallapjai más-más színűek és három tengely 
körül elforgathatók. Akkor ismerte fel, hogy ez 
a kocka logikai játékra is kiválóan alkalmas.

A feltaláló 1975. január 30-án adta be a 
kocka (térbeli logikai játék) szabadalmát, és 
a Magyar Szabványügyi Hivatal hivatalosan 
1976. október 28-án vette szabadalmi listájá-
ra. Rubik már 1975 márciusában átadta a Po-
litechnika (később: Politoys) Ipari Szövetke-
zetnek hasznosításra találmányát, de az csak 
két év múlva kezdte el gyártani. 1975 végén 
az Országos Pedagógiai Intézet elutasította a 
találmányt mint oktatási segédeszközt. Bár az 
1978-as BNV-n elnyerte a Kulturális Minisz-
térium nívódíját, az akkori Nürnbergi Játékvá-
sáron még senki sem figyelt fel rá.

Látogatás a könyvtárban 
Április 29-én, kedden a délutáni órákban az 
érdeklődő újbudai polgárok első csoportja 
megtekintette az Országos Széchényi Könyv-
tár mindössze két hétig tartó, négy kódexet 
bemutató, exkluzív corvina-kiállítását. A le-
hetőséget az országos gyűjtemény és Újbuda 
Önkormányzatának együttműködése bizto-
sította, ennek keretében az újbudai polgárok 
három alkalommal vehetnek részt díjmentesen 
– előzetes regisztrációt követően – a tárlatve-
zetést is magába foglaló kiállításon Nagyné 
Antal Anikó önkormányzati képviselő szerve-
zésében. Már az első turnus tapasztalatai is azt 
mutatták, hogy ez a rendkívüli esemény nagy 
érdeklődésre tart számot. Az együttműködés-
nek köszönhetően az év során rendszeresen 

lesznek hasonló tárlatvezetések a kerületben 
élőknek, melyekről folyamatosan hírt adunk.

A további programokról Nagyné Antal 
Anikót keresse a következő telefonszámon: 
+36204047023

(Újbuda)
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ApRóhiRdEtés
Lakás, ingatlan
KERESEK jó állapotú házban, kulturált környezetben eladó 
lakást. 06/30/729-7546.

VÁLASSZON a XI. kerületi Allee bevásárlóközpont szom-
szédságában épülő társasházunk lakásai közül! Változatos mé-
retek, idei költözés! 06/70/681-4500.

XII., VÉRCSE u.-ban 50 nm-es, erkélyes, panorámás, teher-
mentes lakás + garázs eladó. 25,4 M. 06/70/378-9134.

ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL elcserélném Kispest-kertvárosi, 
4 szobás (két generációnak is megfelelő) kertes házamat budai 
lakásra. T.: 06/20/572-4498

BÍZZA RÁNK ingatlanügyeit! Nagy Kékség Ingatlaniroda a 
GDN-Ingatlanhálózat tagja! Közel 500 kerületi lakás és több 
ezer vevő és bérlő. XI., Kosztolányi D. tér 11. H–P: 9–18-ig, 
209-0159, www.nkingatlan.com

EGYSZOBÁS lakást keresünk Bel-Budán saját részünkre, 
panel kizárva. Barokk vagy ónémet ággyal, éjjeli szekrénnyel. 
06/30/58-30441 este.

garázs
GARÁZS kiadó XI., Olt utcában (Sasad-Sashegy). Raktárnak 
is kiváló. 06/1/31-95-620.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal. 
06/30/674-0421.
ANGOLTANÍTÁS mindenszinten. 06/30/218-4990.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat azon-
nal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések megszüntetése, 
06/20/491-5089.

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

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

TV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. 06/30/857-2653.

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.
FESTÉS 300 Ft/nm-től, kerítés, kapu, fa, vas, széldeszka, 
ereszdeszka restaurálása, parkettacsiszolás. 06/20/9455-473.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, kőművesmunkát, azonna-
li kezdéssel, garanciával vállalok. Tel.: 319-2585, mobil: 
06/30/458-6231.
PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/948-8909.
REDŐNY szerelése, javítása, gurtnicsere olcsón. 06/20/321-
0601.
OLCSÓ fakivágás kerti munkák lélekkel. 06/30/418-6663.
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
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok 06/30/973-4949.

gondozás   
CSALÁDOKHOZ ajánlunk, keresünk megbízható idősgondo-
zókat, takarítónőket, bébiszittereket. Empátia 06/20/465-8458.
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne szakképzett ápolónő. 
285-4808, 06/30/99-18719.

Állás
DUNA HOUSE Magyarország piacvezető cége állást ajánl Bu-
dapesten, a XI. kerületben! A feladat ingatlanok értékesítése. A 
munka önálló és kötetlen, változatos, irodai és helyszíni mun-
ka. retkoz@dh.hu, 06/30/944-3235.

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 készpénzfizetéssel, állapot-
tól függetlenül. 06/30/682-1390.
BIBLIAÓRA. Május16., május 30. 18.30–19.30-ig, FMH Fe-
hérvári út 47.

fogAdóóRák

páRtok EsEményEi
A XI. KErÜLETI FIdESZ 
PrOgrAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. 
Nyitva tartás: hétköznap 14–18 
óráig.
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási ta-
nácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, 
-vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcso-
lódó tanácsadás díjmentesen. Minden 
páros kedden 16–18 óráig ingyenes 
jogi tanácsadás. Minden első szerdán 
15–17 óráig munkaügyi tanácsadás.
Politikai plakátkiállítás.

AZ MSZP XI. KErÜLETI 
SZErVEZETénEK PrOg-
rAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 
óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; 
adó-, könyvvezetési és vállalkozá-
si; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási 
ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat ró-
lunk: www.mszpujbuda.blog.hu Írhat  
nekünk az mszpujbuda@gmail.com 
e-mail címre.

 A KdnP PrOgrAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. 
Nyitva hétköznapokon 14–18 óra 
között.
 
LMP-HÍrEK
Fadrusz utca 2.  
Tel.: 06/30/833-5354
Web: delbuda.lehetmas.hu,  
facebook.com/lmpujbuda,  
e-mail: bp1122@lehetmas.hu
Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csü-
törtökön 18–22 óra között. Szerva itt 

pingpongklub nyitvatartási időben. 
Gajárszki Áron ökofilmklubja havon-
ta új filmekkel és szakmai előadókkal: 
okofilmklub.hu
 

A JOBBIK PrOgrAMJAI
Villányi út 20/A.  
Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
8.30–16 óráig.
Keresse fel kerületünk több pontján 
lévő utcai standjainkat, mondja el 
problémáit, véleményét!

mozAIK

kEREsztREjtvény

IMPrESSZuM Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. • Telefon: 381-1307, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft. 
• Ügyvezető igazgató Milassin Levente • Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Drucza Attila és Veres László • Korrektor: Paola Fernández  
• Újságírók: Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotó: Dömök Viktória • Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László  

• Grafika és tördelés: K°J • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.  
• Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Személyes apróhirdetés feladás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig a 207. irodában.

Okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

Puszta Sándor: Anyám c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (H, D, D, J, I). 13. Film-
csillag. 14. Villamosság. 15. … Kazan, filmrendező. 16. Ösz-
sze-vissza rak! 17. Ókori nép Európában. 18. Ramazúri. 19. 
Ókori kínai filozófus. 21. Kicsinyítő képző. 22. Részben ráom-
lik! 23. Tomanek Nándor. 24. Híres Vénusz „szülőhelye”. 26. 
Burroughs által kitalált irodalmi személy. 29. Orosz helyes-
lés. 31. Agyagfal jelzője lehet. 33. Görög eredetű női név. 34. 
Kar, németül. 36. Időmérő. 38. A Neptunusz legnagyobb hold-
ja. 40. Holland sajtváros. 41. Becézett női név. 43. Egykori 
magyar méltóság. 44. Értékesíté. 45. Régi hosszmérték. 46. 
Újságírói műfaj. 48. Finom szemcséjű üledék. 49. Tan betűi 
keverve. 50. Csillagövi jegy. 51. Német festő a 19. században 
(Georg SAAL). 53. Nikkel vegyjele. 55. Bécsi vidámpark. 58. 
Spanyol eredetű női név. 60. Körülbelül, röv. 62. Menyasszony. 
63. Oxigén eredetű szabadgyök. 65. Cseh város. 67. Gépész-
mérnök, mozdonytervező (Kálmán). 69. Fésűskagyló, angolul. 
71. Fénykibocsájtó dióda. 72. Létezni. 73. Szándékozó. 74. 
Nincs a birtokomban.
Függőleges: 2. Pókszabású állat. 3. Iga. 4. Argon vegyjele. 5. 
Palindrom férfinév. 6. Költő, prózaíró (Zoltán). 7. Palántázik. 
8. Tenger, angol földrajzi nevekben. 9. Tutaj szélei! 10. Ízületi 
betegség. 11. Ólmosbot része! 12. Ellene van. 13. Az idézet 
második sora (A, É, K, K, Ü). 17. Filmrendező (Károly). 18. 
Halványpiros bor. 20. Római 104. 22. Férfinév. 25. Arcrész. 27. 
Megegyező. 28. Község a Velencei-hegységben. 30. Régi orosz 
hosszmérték. 32. Becézett férfinév. 35. Radioaktív nemesgáz. 
37. Még abban a 24 órában. 39. Állateledel. 40. Tova. 42. Szög-
függvény, röv. 44. Borszesz. 46. Fizetési részlet. 47. Az olasz 
TV betűjele. 50. Lónév. 52. Takar. 54. Poronty. 56. Rockzenész 
(Béla). 57. Támadás. 59. Futását Vörösmarty énekelte meg. 61. 
Fürdőhely Sopron közelében. 64. Dologtalan méh. 66. Páros 
szerv. 68. Nitrogén és neon vegyjele. 69. Angol sí. 70. Függ. 73. 
Allé egynemű betűi. 74. Űrmérték, röv.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 13.

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 F. út 9.)

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv. Időpont egyezte-
tés: 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

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.

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv. 
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30/655-3005

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

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) 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

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. 
Zsombolyai u. 5. Bejelentkezés: 06/20/200-0781

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408

SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv. 
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi út 
20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu

SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv. 
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420 
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu

VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.  
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.  
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)

ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig. Bethlen 
Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. (Bartók B. út 141.)  
06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 
92. A 8. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Fényességbe öltöztem 
kéjjel, hogy az egekkel versenyezzek”. NYERTESE: Szerémy Tamás, Fegy-
vernek u . Nyeremény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai 
u. 5.) vehető át.
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Tisztelt Lakástulajdonos! 

 

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 májusában társasházi kamerarendszerek 

kialakítására pályázatot hirdet Budapest Főváros XI. kerület – Újbuda Önkormányzatának 

támogatásával, amely az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. által életre hívott, három 

alappillérre épülő Lakásvédelmi Akcióterv elnevezésű program része: 

 

 Egészségben és Biztonságban Otthonunkban Program 

 Biztonsági Rács-program 

 Társasházi Kamerarendszer-program 

 

Az akcióterv egyes elemeit külön-külön, illetve együttesen is tudjuk biztosítani a kerületi lakosok, 

illetve a - Társasházi Kamerarendszer-program esetében - társasházak részére. 

 

Miért érdemes kamerarendszert telepíteni? 

 

A Lakásvédelmi Akcióterv ezen eleme elsősorban preventív célokat szolgál, amely a tapasztalatok és 

a statisztikák szerint jelentősen csökkenti a betörések, lopások és rablások elkövetésének számát. A 

rendőrség munkáját is hatékonyan támogatja a tekintetben, hogy az esetleges 

elkövető a felvétel alapján könnyebben beazonosíthatóvá válik. Mindezek mellett a 

bejárati kapuknál kihelyezett „Kamerával megfigyelt terület!” tábla is jelentős 

visszatartó erővel bír. 

 

Bővebb információkkal május 14 – től szolgálhatunk, kérem, tekintse meg honlapunkat és a 

részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken: 

 

http://www.ujbudaprizma.hu/ 

            Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 

Cím: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. 

Telefon: +36 1 372 76 41 

Minden újbudai lakos három tő virágot vásárolhat egybecsomagolva, 

100 forintos kedvezményes áron.
A virágokat a helyszíneken csak a saját 

lakcímkártya felmutatásával lehet átvenni.

Az akció a készlet erejéig tart!

MINDEN KERÜLETI LAKOST SZERETETTEL VÁRUNK!

Ho� mann Tamás
polgármester

A XI. kerületi lakosoknak az újbudai önkormányzat kedvezményes 
muskátlivásárt szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:

2014. május 10. 8.00-tól
• Edömér utca • a Bükköny utcai játszótér mellett

• Őrmezei piac • Gazdagréti piac

• Tétényi útról nyíló zsákutca, a metrómegállóval szemben

Tavaszi 

Muskátlivásár 
Újbudán

Tavaszi 

Muskátlivásár 
Újbudán

Munkanapokon 
11-15 óráig Minden terMékre

10% kedVeZMénYt
adunk* 

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

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

www.facebook.com/real.kiss.kozert
Kövess minket a facebook-on!

nYitVatartás:  

6-22 óráig  
minden nap

reális árak, kihagYhatatlan ajánlatok!
Egy élElmiszErbolt a mindEnnapokra!

HÍVJON BENNÜNKET BÁTRAN!

KÉRÉSÉRE ÖSSZEÁLLÍTJUK BEVÁSÁRLÓ LISTÁJÁT!

MI NEM CSAK A PÉNZÉVEL,  

AZ IDEJÉVEL IS SPÓROLUNK!


