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Alakul a körtér arculata

Polgármester interjú

Az átformált koncepció nagyobb figyelmet
fordít a kerékpáros és gyalogos közlekedésre, a teret egységes kőburkolat fedi majd.

A korábbi rossz felfogással ellentétben nem a
vagyoneladásokra kell alapozni a beruházásokat, megvan a fedezet a fejlesztésekre .
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Pályázati forrásokról
tájékoztatták a civileket
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Pótszékeket kellett betenni a terembe, mert
annyian érdeklődtek a fórum iránt.

Ünnepi hétvégével indul a tavasz
Számos kerületi és fővárosi rendezvényt tartanak a hétvégén, amelyekre érdemes ellátogatni, ha az idő is engedi. Újbuda szerepe nem
volt meghatározó az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban,
ám a kerületnek is vannak kötődései, például a 12 ponthoz. Fájó,
hogy a Gellért-hegy csak a szabadságharc leverése után játszott kulcsszerepet.

Három ismertebb emlékhelye van Újbudának az 1848–49es szabadságharchoz kötődően. A Gellért-hegyen húzódik a
Schweidel utca, a német származású Schweidel József tábornok emléktáblájával, akit Haynau, miután az aradi vészbíróság kegyelemre javasolt, mégis golyó általi halálra ítéltetett.
Valószínű, hogy sokat számított az ítélet meghozatalában a
katonatiszt német származása, ami miatt példát akartak statuálni rajta. A forradalom kitörésekor hazahozta Bécsből az
egész ezredét, és a schwechati csatában tanúsított bátorságáért
az Országos Honvédelmi Bizottmány 1848. október 28-án tábornokká avatta, majd 1849. május 9-én Pest városparancsnoka
lett. Később Világosnál letette a fegyvert. Halála előtt a fogságáról naplót vezetett nejének: „Ezt a három ív papírt, amelyen
hűségesen megírtam aradi fogságomat, adják át a feleségemnek,
Domicának, ha bele nem pusztul bánatába”.
A Gellért-hegyen áll a Citadella, amelyet az egyetemi csillagvizsgáló
helyére építtetett a szabadságharc után, 1854-ben Haynau, a pesti lakosság megregulázására.
Lágymányoson, az Irinyi József utca 47. számú házon álló domborműves
emléktábla a neves 12 pont megalkotójára emlékezik. Irinyi az 1848-as
pesti forradalomban tagja volt annak a választmánynak, amelyik követelte a Helytartótanácstól a cenzúra eltörlését, Táncsics Mihály szabadon
bocsátását, valamint javaslatára foglalták a forradalmi követeléseket
pontokba – ez lett a 12 pont. A nemzetgyűlésnek végig tagja maradt, jelen volt Debrecenben és Szegeden is. 1848. október 8-án
a kormány Párizsba küldte a magyar érdekek képviseletére. Az
1849. április 14-én elfogadott Függetlenségi nyilatkozat híre
után álnévre szóló útlevéllel hazatért. A szabadságharc bukását követően külföldre próbált menekülni, de Grazban elfogták. Többhavi fogság után halálra ítélték, de
végül Haynau megkegyelmezett neki. Irinyi ettől
kezdve haláláig a szépirodalommal foglalkozott.
1858-ban a Dunamelléki református egyházkerület tiszteletbeli főjegyzőjévé választották. 1859.
február 20-án szívgyulladásban, élete 36. évében elhunyt. Haláláról Jókai Mór is megemlékezett a Vasárnapi Újságban: „Irinyi valóban az egész hazai intelligenciának
halottja, kinek sírjára annyival nehezebb gondolnunk, mert oda nem
egy bevégzett, hanem egy megkezdett munkásság van eltemetve”. A
kerületi megemlékezésekről, ünnepségekről a 8. oldalon olvashat. (DA)

ÚJBUDA ÜNNEPEL
2013.

március 15.
Újbuda Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját az ünnepi műsorral
egybekötött megemlékezésre és az azt követő
családi programokra.

Az ünnepi műsort követően 11 órától az erre az
időre történelmi családi parkká átalakult Edömér
utcában toborzó játékok, lovas huszárok,
édességek, kézműves foglalkozások várják
a gyermekeket és a szülőket, nagyszülőket.

Helyszín:

Újbuda, Edömér utca

(a Feneketlen-tó mellett)

Idopont:

2013. március 15. 10.00-14.00 óra között

Szociotúra Szomszédok országban

Beszédet mondanak:

Dr. Hoﬀmann Tamás
Újbuda polgármestere

Dr. Simicskó István

a FIDESZ- KDNP országgyűlési képviselője

Közreműködik a Bartók Néptáncegyüttes,
Kubinyi Júlia népdalénekes, a Fölszállott a páva versenyzője, valamint versmondóként a József Attila Gimnázium
12. osztályos diákja.
Március 15-e minden magyar
ember számára ugyanazt jelenti: egy
új korszak kezdetét, egy napot, amely
egységbe kovácsolta nemzetünket. Egy
hősies, önfeláldozó küzdelmet, egy tiszta és
elkötelezett szabadságharcot egy nép, egy nyelv,
egy ország fennmaradásáért. Ünnepeljük
méltóképpen együtt a tavasz legszebb napját!

GAZDAGRÉT

Kíváncsi, hogy melyik közértben panaszkodott az egyre növekvő árakra Lenke néni? És arra, hogy a huligánverő Vágási Feri melyik buszmegállóban öklözött a rossz fiúkkal?
Esetleg lehajtana egy stampedlit Sümeghy úr törzshelyén? A Budapesti Aszfaltprojekt által szervezett gazdagréti Szomszédok-túrán a rajongók minden vágya teljesülhet,
miközben végigjárják a sorozat emblematikus forgatási helyszíneit.

A Budapesti Aszfaltprojekt a főváros különböző részein szervez történelmi sétákat, díszletként felhasználva a várost a régmúlt megismeréséhez. A III/III-as ügynökséta és a Gestapo
kontra AVH túra után most könnyedebb vizekre evezve a három panellakó család, Taki bácsiék, Mágenheimék és Vágásiék
életébe engedtek betekintést.
A sétát vezető Merker Dávid szociológus már a kétórás út
elején megjegyzi, nemcsak a sorozatrajongók igényeit elégíti
ki a könnyfakasztó nosztalgiázással, de tudományos szakember lévén a rendszerváltás előtti és utáni életről, a társadalmi

változásokról és a gulyáskommunizmus jellegzetességeiről is
látképet ad a résztvevőknek. Az érdeklődők sorra járják a sorozat kultikus helyszíneit a Lantos utca 8. (valójában: Csíkihegyek utca 1.) panelháztól kezdve Jutka általános iskoláján
át a forgatás alatt felhúzott, majd a cselekménybe is szervesen
beépített gazdagréti templomig. De rácsodálkozhatunk arra is,
hogy ezen a környéken jóformán semmi sem változott a ‘90-es
évek óta, hogy aztán jólesően bizsergető nosztalgiával nézzük
meg az adott helyszínhez kapcsolódó, iPaden levetített Szomszédok-részletet. Így kerül terítékre a derűs pillanatokat okozó

gazdagréti postarablás, amikor a nejlonharisnyás fejű rablókat
játszi könnyedséggel szereli le az öreg pókhasú, alkoholista operaénekes, Sümeghy és segítőtársa, Kutya úr, aki olyan
erővel veri ki a pisztolyt a bandita kezéből, hogy az darabokra
hullik. De egy levetített jelenetből azt is megtudhatjuk, hogyan
adott be magának marihuánával halálos aranylövést két fiatal
az erdőben, akiket csak a mindenre elszánt erdész, János mentett meg a pokol tüzétől.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Alakulóban a körtér arculata

RÖVIDEN
A katasztrófavédelem
főigazgatójának köszöntője

SZENTIMREVÁROS

Bakondi György tü. altábornagy, a katasztrófavédelem főigazgatója köszöntöt.hu
te március 1-jén több fórumon a
DA
JBU
Ú
Nemzetközi Polgári Védelmi Nap
alkalmából a védekezésben résztBővebben:
vevőket. Hivatalunk munkatársa,
www.ujbuda.hu/
Chála Tibor osztályvezető a PV
hirek
szolgálat ellátásáért kitüntetésben
részesült az emléknapon.
– A hivatásos katasztrófavédelem
vezetőjeként őszinte elismeréssel és nagyrabecsüléssel köszöntöm ezen a napon a magyar
polgári védelem minden önkéntes és köteles
szolgálatot teljesítő tagját, velük együtt hazánk valamennyi polgármesterét, a védelmi
bizottságok vezetőit, a rendvédelmi szervek,
a honvédség, az ágazati védekezési szervek
állományát, és minden egyes tűzoltó bajtársamat, akikkel együtt szolgáljuk Magyarország
biztonságát – mondta többek közt beszédében
Bakondi György.
(A köszöntő honlapunkon teljes terjedelmében elolvasható)

Holttestet találtak Újbuda
központjában
Holtan találtak egy embert március 5-én délelőtt a 4-es villamos újbudai végállomásánál, értesült a vidget.hu hírportál. Az ORFK
kommunikációs szolgálata egyelőre csak an�nyit közölt, hogy a haláleset körülményeit a
Budapesti Rendőr-főkapitányság rendkívüli
haláleseti osztálya közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. Az index kérdésére a rendőrség ügyeletese megerősítette a hírt, a korábbi közleményhez csupán annyit tettek hozzá,
hogy egy férfi holttestére bukkantak, aki nem
baleset áldozata lett.

Szigorodtak az ebtartás
szabályai
Módosult a szabálysértési törvény, amely szigorúbban bünteti a közterületen felügyelet
nélkül hagyott kutyák tulajdonosait. – A szabadon kóborló ebeket elszállítjuk, gazdájuk
ellen pedig eljárás indul – tájékoztatott a változásokról Joósz Gyula közterület-felügyelő,
aki szerint nem lesz nehéz megtalálni a gazdikat, hiszen január 1-je óta kötelező a kutyák
chippelése. A chipszám alapján felderített tulaj ellen szabálysértési eljárás indul, ha pedig
nincs az ebnek azonosítója, a fővárosi közterület-felügyelők az Illatos úti telepre szállítják
az állatot. A szakember mindenkit megnyugtat, ha minden igyekezetünk ellenére véletlenül mégis megszökik kedvencünk, nem kell
büntetésre számítanunk, a jogszabály csak a
felelőtlen kutyatulajdonosokat szankcionálja.

Februárban megkezdődtek a Gomba átépítési munkálatai, a tér alatti barlang pedig kezd egy igazi metróállomásra
hasonlítani. Arról viszont még sok a vita, hogy milyen legyen a Móricz Zsigmond körtér arculata és közlekedése
a hatalmas felfordulással járó átalakítások után. Az Újbudai Kertbarát Egyesület a kérdés megtárgyalására civil
egyeztető fórumot hívott össze a helyi KDNP-irodában.

A Móricz Zsigmond körtér fejlesztése a 4-es metró beruházás
felszínrendezési projektelemeként szerepel a DBR Projektigazgatóság munkatervében, így a beruházásért és annak megvalósításáért is a DBR Metró felel. Az egyeztető fórumon a cég
képviselői és a BKK szakembere vázolta fel a lehetséges megoldásokat, de a felmerülő kérdésekre is
válaszoltak. A BKK korábban már beterTalálkozóhellyé
jesztett egy felszínrendezési koncepciót
alakulhat a körtér,
a Fővárosi Közgyűlés elé, azonban egy
miután megszűnik
rajta az átmenő
környezeti érdekeket hangsúlyozó LMP-s
autóforgalom.
indítvány hatására módosították az eredeA tér egységes
ti elképzeléseket.
kőburkolatot kap.
Kerényi László, a BKK közlekedésstratégiáért felelős szakterületi vezetője el-

mondta, az átformált koncepció már nagyobb figyelmet fordít a
kerékpáros-, illetve gyalogosközlekedés javítására. Az új tervek
szerint az egész teret egységes kőburkolat fogja borítani, az átmenő autóforgalmat pedig teljesen megszüntetik, csak az engedéllyel rendelkezők és egyes buszok hajthatnak be a területre.
Az átfogó megoldásokért dolgozó közlekedési központ szerint
ugyanis a nyugat-európai városépítészeti trendek is azt mutatják, a tömegigényekről egyre inkább az élhetőségre helyeződik
a hangsúly. Ezt szolgálja majd többek között a megújult körtér
találkozóhely-jellege, a Gombában helyet kapó kávézó, valamint a közelében elhelyezett központi kerékpárállomás, ahol
az idén elinduló közösségi kerékpárhálózat, a BUBI biciklijeit
vehetik fel és adhatják le a budapestiek.
(T.D )

Beszélgetés
Hoffmann Rózsával
A Budafoki úti Fidesz-iroda közéleti estjének legutóbbi vendége Hoffmann
Rózsa köznevelésért felelős államtitkár volt, aki kötetlen beszélgetésre érkezett a rendezvény helyszínére. Az esemény nagy részében az államtitkárt
karrierjéről, szakmai múltjáról kérdezték, de szóba került az oktatás ügye is.

Hoffmann Rózsa az elmúlt évek intézkedései között óriási teljesítményként értékelte,
hogy az új oktatási rendszer jogi kereteinek biztosítása érdekében közel 500 jogszabályt
hoztak meg; a NAT újraalkotását, a Klebelsberg Központ létrehozását, a pedagógusképzést, a pedagógus életpályamodellt pedig korszakalkotónak nevezte, amelynek
hatásait később érzékelhetjük majd.
Utóbbinak köszönhetően bruttó 135 ezer forint helyett 196 ezer forint lesz a
kezdő tanárok fizetése. Az államtitkár asszony arra a kérdésre, hogy ez mikor
következik be, azt mondta, a tervek szerint szeptemberben már érzékelhető
lesz az életpályamodell bevezetése. Hoffmann Rózsa azt is bejelentette, idén
minden iskolában bevezetik a kötelező erkölcs- és hittanoktatást, 2016-tól
pedig a középiskolákban az érettségi feltételéül szabják a kötelező közösségi
munkát a diákoknak.						
(T. D.)

Variációk a Műegyetem rakpartra
Idén negyedik alkalommal
rendezték meg a Várostervezési Napok eseménysorozatot. A BME Zielinski Szilárd
Szakkollégiuma által meghirdetett pályázaton építészmérnök, építőmérnök és közlekedésmérnök hallgatók vettek
részt. A feladat a Gellért tér és
a Rákóczi híd közötti Dunaparti terület áttervezése volt.
A pályázók nagy örömmel
fogadták, hogy gyakorlatilag
a Műegyetem rakpart közlekedési és építészeti problémáira
adhattak kreatív ötleteket.
A négynapos rendezvénysorozat megnyitója február 28án, csütörtökön volt, melyet
másnap egy helyszíni bejárás
követett. A hétvégén pedig
reggel nyolctól este kilencig műhelymunka keretében dolgozták ki a hallgatók az ötleteiket.
48-an jelentkeztek a pályázatra, és 6 fős csapatokban 10 perces prezentációban mutatták be az
általuk elkészített koncepciót, amit egy makettel
is illusztráltak.
Ekés András, a Városkutatás Kft. ügyvezetője,
Takács Viktor, Újbuda főépítésze, az egyetem
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részéről pedig Mándoki Péter és Bocz Péter voltak a zsűri tagjai. Az esemény fővédnöke Lovas
Antal, a Hidak és Szerkezetek Tanszék dékánja volt. Takács Viktor elmondása szerint idén is
születtek olyan ötletek, amelyek továbbgondolásra érdemesek. Egy, azóta lezajlott egyeztetésen némelyiket már meg is osztották a BKK
képviselőivel.				
(HL)

A franchise rendszer

Válság idején felértékelődnek azok a technikák, amelyek a kis- és középvállalkozások biztonságát szolgálják. A franchise ebben a tekintetben piacvezető szerepet tölt be. Nemzetközi statisztikai adatok szerint, míg a független
vállalkozások 20 százaléka még az első születésnapját sem éri meg, addig a
franchise vállalkozásoknál ugyanez a szám 5 százalék alatt van.
Ahhoz, hogy egy franchise gazda el tudjon adni egy koncepciót, meg
kell győznie potenciális partnereit, hogy vállalkozása nem lehet más, csak
sikersztori.
Franchise-rendszer alapja az egységes arculatban, az egységes megjelenésben rejlik. Egy kisvállalkozás – még ha forgalma 5 százalékát vissza is
forgatja reklámra – messze elmarad egy olyan sok egységből álló vállalkozás mögött, amely a tagok által összeadott pénzből lényegesen hatékonyabb
kampányokat tud indítani. Ugyanez vonatkozik a központi árubeszerzésre,
hiszen minél nagyobb a tétel, annál kedvezőbb a nagyker ár. A franchise vállalkozás egy másik alappillére az oktatás. Az „egyedül” küzdő kisvállalkozónak a napi feladatok elvégzése mellett kis ideje marad a továbbképzésre.
Míg partneri renszerben ezt franchise gazda képes finanszírozni is.
Mekkora a franchise vállalkozások egységei között a fluktuáció? Mi a lemorzsolódásuk oka? Maximum hány egysége lehet egy partnernek? Tényleg
robbanásszerű-e egy jól felépített üzleti modell fejlődése? A robbanásszerű
fejlődés mellett fenntartható-e a magas szakmai színvonal? Ilyen és hasonló kérdéseknek jártunk utána a Haszonkulcs legutóbbi adásában, amelyben
egy olyan magyar ötleten alapuló, magyar franchise vállalkozást mutattunk
be, amelyik négy éve a válság mélypontján is képes volt sikermodellként
piacra lépni, és azóta is töretlenül halad előre.
(H. L.)
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Találkozó a föld alatt
Nyílt nap keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) március 2-án országszerte mintegy 30
olyan beruházás kapuit nyitotta meg az érdeklődők számára, amelyek egyébként zárva tartanak a
nagyközönség előtt.
KELENFÖLD

Az uniós források felhasználásáról szinte kizárólag a
híradásokból értesül a lakosság, és egy új beruházás befejezését csak a megváltozott, rendezett környezet jelzi.
Az NFÜ – a polgárok európai éve alkalmából – azzal a
céllal indította el az Uniós Fejlesztések nyílt napja – séta
a kulisszák mögött elnevezésű programját, hogy megmutassa, az európai uniós tagság mennyi mindennel járul
hozzá a lakosság életkörülményeinek jobbá tételéhez.
A hagyományteremtő szándékkal meghirdetett nyílt
nap alkalmából mutatták be többszáz érdeklődőnek a
4-es metró Tétényi úti megállóját, ahol a sajtótájékoztatón Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára elmondta: – Célunk az volt, hogy megmutassuk
a lakosságnak, hogy az Új Széchenyi Terv és ezen keresztül az uniós források nem elvont fogalmak, hanem
olyan fejlesztéseket jelentenek, amelyek mindenki életére hatással vannak. A helyettes államtitkár kifejezte azon
reményét, hogy a mára már 80 százalékos készültségű
beruházás 2014 tavaszára teljesen elkészül. Simicskó István országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a 4-es metró
Budapest legjelentősebb beruházása, az új fővárosi vezetéssel pedig igazi gazdára talált a több évtizede húzódó
projekt, azóta komoly és gyors munka folyt, amelynek
eredményét több csoport is megtekintette. – Tekintve,
hogy a 4-es metró teljes útszakaszának jelentős része,
mintegy öt állomás Újbudán van, nagymértékben megkönnyítheti az újbudaiak tömegközlekedését is. Bízom
benne, hogy hasznát látják, és sokan fogják majd igénybe
venni, hiszen mindez értük történik! – mondta Simicskó.
– Nagyon fontos, hogy a tömegközlekedés fejlődjön
egy kerületben. A 4-es metró építése hosszú ideje terheli Újbuda közterületeit, de hamarosan feloldódnak a
korlátozások. Különösen alapvető ez a körtéren, ahol a
főváros hamarosan befejezi a felszíni rendezést, ami a
Gomba miatt is lényeges, mert annak is elkezdődött a
felújítása, és nyár végéig el kell készülnie. Így egy megújult körteret kapnak vissza az újbudaiak – mondta Hoffmann Tamás polgármester.

Törvényhozás és alkotmányozás
Gulyás Gergely országgyűlési képviselő volt a
Szentimrevárosi Estek vendége március 6-án. A rendezvény, amelynek a Szent Margit Gimnázium adott otthont
a Bolyki Soul & Gospel Kórus műsorával kezdődött, majd a házigazda, Rétvári Bence, Újbuda
parlamenti képviselője ismertette az est vendégének fiatal kora ellenére is rendkívül gazdag szakmai életútját.
– A megalkotásában részt sem vevő ellenzék
ma már tőlünk akarja megvédeni az alaptörvényt.
Ez azt jelenti, hogy az elmúlt években jócskán felértékelődött az elfogadásakor még
erős kritikákkal illetett alkotmányszöveg – kezdte előadását Gulyás Gergely.
Kifejtette, 1990 óta minden kormány
a zászlajára tűzte, hogy az állampárti diktatúra alkotmánya helyett
újat kell létrehozni, erre azonban
csak 2010 után, a Fidesz–KDNP
kétharmados győzelmét követően
nyílt reális esély.
A honatya szerint a legfontosabb
változás az államadósság korlátozásának alaptörvénybe emelése,

hiszen korábban semmi sem akadályozhatta meg a szocialistákat abban, hogy kormányzati hatalmukkal visszaélve, felelőtlen gazdaságpolitikával eladósítsák hazánkat.
Gulyás Gergely elmondta, az alaptörvény negyedik
módosítása csak számszerűen a negyedik, érdemben
az első, ugyanis a korábbi átalakítások az átmeneti rendelkezéseket érintették. Ezeknek az alaptörvénybe emelése pedig az Alkotmánybíróság (AB)
határozatának megfelelően születtek. Azt elismerte,
hogy az alkotmánymódosítás bizonyos többletet
is tartalmaz a korábbiakhoz képest, azonban
ezek szerinte mind társadalmilag fontos
kérdések, amelyekkel a lakosság túlnyomó része is egyetért. Ebbe a kategóriába
tartozónak nevezte például a hajléktalanok közterületen élésének szabályozását,
vagy a hallgatói szerződések ügyét.
A rendezvényen Gulyás Gergely beszélt
még az Alkotmánybíróság történelmi
igazságtétel elmaradása miatt viselt felelősségéről, valamint az AB mostani döntéseiről. Szólt Magyarország külföldi megítéléséről is, majd a hallgatóság soraiból írásban
érkezett kérdésekre válaszolt.
(V.L.)

Civileket
informáltak

SZENTIMREVÁROS

Pótszékeket kellett hozatni a hivatal nagytermébe
március 6-án, akkora volt az érdeklődés a Simicskó
István kezdeményezésére meghirdetett Civil Információs Fórumon. A résztvevőket a civil szervezetek
által igényelhető pályázati lehetőségekről, illetve azok
benyújtási módjáról tájékoztatták az előadók, akiktől a
fórumon természetesen kérdezni is lehetettt.

Olvassa be
telefonjával a
QR-kódot, és
nézze meg a
videónkat!

Az összegyűlteket előbb Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője üdvözölte, aki a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, hiszen a parlament 2012-ben új civil törvényt alkotott.
Az ezzel kapcsolatos visszajelzések pedig a közös munka sikerének zálogai lehetnek. Kijelentette, az országban tevékenykedő mintegy 80 ezer civil szervezet közösségért végzett munkája
nélkülözhetetlen és pótolhatatlan.
Hoffmann Tamás örömének adott hangot, amiért Újbuda helyt
adhat egy ilyen kezdeményezésnek, hiszen városrészünkben
több mint kétezer civil szervezet munkálkodik. A polgármester
elmondta, a kerület idei költségvetésből kulturális pályázatokra
5 millió, civil szervezeteknek 8 millió forint jut, de lehetőséget
biztosítanak táboroztatási pályázatokra is. Új elemként említette a civil és egyházi szervezetek számára szociális feladatok ellátására létrehozott 10 milliós pályázati alapot. Kiemelte,
amennyiben az elmúlt év zárszámadása után szabad felhasználású pénzek állnak rendelkezésre, azokból igyekeznek majd
további pályázati lehetőségekre is forrást biztosítani.
Mivel az önszerveződött civilek pályázataikat kizárólag elektronikus úton és formában nyújthatják be,
az első előadó, Szőke Levente, a Nemzeti
Együttműködési Alap és Civil Támogatások
Kerületünkben
Igazgatóságának referense az Elektronikus
idén a civil szerPályázatkezelési és Együttműködési Rendvezetek 8 millió
szer (EPER) használatát ismertette az érforintnyi keretösszegre pályázdeklődőkkel. Tőle Szalka Bettina megbízott
hatnak.
osztályvezető vette át a szót, aki a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) idei, szakmai
programokra kiírt pályázati lehetőségeiről,
illetve a kötelezően betartandó határidőkről tájékoztatta a fórumon megjelenteket. A rendezvény szervezői az Erzsébet-program 2013-as szociális üdülési pályázataira is felhívták a figyelmet, melynek keretében többek közt a havi 147 000 forintnál
kevesebb öregségi nyugdíjból élők 5000 forint önrész befizetése mellett 5 nap, 4 éjszakás belföldi üdülésekre pályázhatnak.
A lehetőségről a www.erzsebetprogram.hu honlapon bővebb
tájékoztatást is kaphatnak.			
(V. L.)

Tavasz, futás, sport,
egészség – sosem
késő elkezdeni!

Gyerekek élelmezését segíti
egy magyar áruházlánc

Ezzel a jelmondattal szervezi meg 2013. március 23-án az Újbudai Futócsapat Király Nóra
önkormányzati képviselő segítségével a Gazdagréti Tavaszindító Futóversenyt. A verseny
célja, hogy minél több korosztályt, családokat
megmozgasson a lakótelepen, és megtudjuk,
kik Újbuda legjobb futói!
Minden előzetesen regisztráló újbudai kedvezményesen nevezhet, valamint a verseny
végén vendégünk egy tál helyben készült paprikás krumplira.
Gyermekes családoknak gyerekfelügyeletet
biztosít a szülinapibohóc.hu a honlapjukról letölthető kupon fejében.
A szervezők minden korosztályt szeretettel
várnak! További információk, előzetes kedvezményes nevezés a www.kiralynora.hu oldalon.

A Coop Segély Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve közel 6400 különleges ellátást igénylő gyermek étkeztetését támogatja országszerte.

GAZDAGRÉT
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ŐRMEZŐ

Az élelmiszerlánc 2010-ben hozta létre
segély alapítványát, amely az elmúlt három év során közel 80 millió forint értékben nyújtott támogatást a rászorulóknak.
A 80 százalékban magyar termékeket forgalmazó üzlethálózat kamionja legújabb
akciójában elsőként a XI. kerületi Kossuth Lajos Gyermekotthonba szállította ki
az alapélelmiszereket tartalmazó adományát. A közel 70 tonna súlyú, 108 raklapnyi élelmet márciusban az ország összes
megyéjében elosztja.			
				(T.D.)

– Jövőre a gyerekek 12 éves korukig nevelőszülőkhöz kerülnek,
bár ez alapvetően nem csökkenti a
gyermekotthonok létének fontosságát. Az országgyűlési határozattal a
honatyák a család szerepére irányítják a figyelmet – mondta Soltész
Miklós szociális és családügyért
felelős államtitkár. A rendezvényen
Hoffmann Tamás polgármester elmondta, elismerésre méltó, hogy
egy cég akkor is segít, amikor nem
dübörög a gazdaság. Simicskó István államtitkár azt emelte ki, a
mai profitorientált világban fontos
megtalálni azokat a szereplőket,
akik tudnak, akarnak és képesek is
segíteni.
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Szomszéd
ország

EMBERKÖZEL

Megújul az oktatás

(Folytatás az 1. oldalról.)

A vicces szociológus azonban nem csak
talmi szórakozással kábítja a népet, nagy
átéléssel mesél a szocialista építőipar
egyenlakótelepeinek társadalmi törésvonalairól, és hogy a Kádár-rendszer utolsó ötéves
tervének teljesítése közben hogyan párolgott
el a minőség a mennyiség javára. Amikor pedig már azt hisszük, mindent tudunk a Szomszédokról, kiderül, hogy a készítők a Csíki
suli tanári szobáját jelölték ki a politizálás fő
helyszíneként. A szereplő tanárok az akkori
értelmiség álláspontját és vitáit jelenítették
meg, melyben helyet kapott a pártállamot vis�szasíró, a liberális és az apolitikus nézőpont
is. A sorozat színészeinek szerep szerinti véleménye ráadásul olyannyira igaz volt, hogy
az iskola valódi tantestületi vitáiból kerültek
át a forgatókönyvbe, a tanárok pedig maguk is
statisztaszerepet kaptak a sorozatban.
A séta tanulságaként pedig az fogalmazódik meg, hogy a teleregény egyedülállóan illusztrálta a rendszerváltás előtti és utáni évek
magyar társadalmát a hétköznapi emberek
szemüvegén keresztül. Sikerét is őszinteségének, szerethetőségének köszönhette, és annak,
hogy amikor minden változott, amikor a levegő tele volt bizonytalansággal, a Lantos u.
8. lakói ugyanazt élték át, mint mi, így biztos
pontot jelentettek az életünkben.
(T.D.)

Januárban kezdődött meg az önkormányzati intézmények állami fenntartásba vétele, a kialakulóban lévő új rendszer pedig – a törvényeknek megfelelve – a nevelés és az oktatás újjászervezését is megkívánja. A nagy hagyományokra visszatekintő Újbudai Pedagógiai Napok szakmai konferenciái a változásokra koncentrálva az oktatásszervezés, a pedagógusszerepek és a hatékony nevelés kérdéseire keresnek válaszokat.

A Megújuló rendszer – Új célok és feladatok a
vezetői szerepkör is átértékelődik – mutatott rá az
köznevelésben című, közel egyhetes kongresszusUPI vezetője –, számos kollégának ugyanis már
A pedagógus
ra a szakma jeles képviselőit kérték fel arra, hogy
nem kell a gazdasági és munkáltatói jogokkal fogéletpályamoismertessék az oktatásirányítókkal, intézményvelalkoznia – folytatta.
dell legnagyobb
zetőkkel, tanárokkal, óvodapedagógusokkal, szüAz egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó
vívmánya nem a
lőkkel, milyen változásokra szükséges felkészülni
előadás Thaisz Miklós, az oktatási államtitkárság
fizetésemelés, hanem a minősítési
az elkövetkezendő időszakban, mi várható a pepolitikai tanácsadójának beszámolója volt, aki a
rendszer lesz.
dagógus életpályamodell bevezetésével kapcsopedagógus életpályamodellről árult el részleteket.
latban, és hogyan valósulhat meg az erkölcstan
Szerinte a modell bevezetésének legnagyobb vívoktatása szeptembertől. A rendezvényt szervező Újbudai Pedamánya nem a fizetésemelés, hanem a minősítési rendszerhez
gógiai Intézet (UPI) igazgatója, Gyurcsó Gyuláné elmondta, a
kötött működés lesz. A nyílt előadások és szakmai műhelyfogköznevelési törvény hatályba lépésével szinte minden feladatlalkozások alkalmával szóba került a mese mint a nevelés fonkör, jogosítvány és rutin megváltozik, ezért fontos, hogy mintos eszköze, az olvasóvá nevelés igénye, a környezeti nevelés
den oktatásban résztvevő felkészülten tudjon alkalmazkodni az
jelentősége, vagy a gyengén teljesítők, a sajátos nevelési igényű
új körülményekhez és kihívásokhoz.
gyerekek eredményes fejlesztése. A kormány által jelentősen
A nyitónap első előadását Marekné Pintér Aranka, a Kletámogatott feladat, a tehetséggondozás külön hangsúlyt kapott,
belsberg Intézményfenntartó Központ elnöke tartotta meg, aki
de a sportoktatás, a játszva tanulás, az érzelmi nevelés és az
Csötönyi Tünde, a Fővárosi Kormányhivatal Oktatási Főosztáinformatikai kompetenciafejlesztés is külön témaként szerepelt
lyának vezetőjével együtt a pedagógiai munka ellenőrzésének
a sorban. Az újbudai bázisóvodák bemutatófoglalkozásokkal
megszervezéséről tájékoztatta a jelenlévőket. – A jövőben a
segítették szemléltetni a módszertani lehetőségeket.
(T.D.)

Iránytű a kínai testvérvároshoz
Ezzel a címmel szervezett ismeretterjesztő előadást az őrmezői református közösség, mely során egy kínai–európai gazdasági-üzleti kapcsolatok
szakon végzett és a világ legnépesebb országát is megjárt előadó osztott
meg érdekességeket hallgatóságával a lehetséges testvérvárosi kapcsolat
előnyeiről.
ŐRMEZŐ

Szabó Viktória elmondta, a formálódó
kínai partnerkapcsolat jelentős gazdasági
potenciált rejt magában, hiszen számos
magyar
vállalkozó
találhat piacot a keleti
országban. Kínából az
elmúlt években többször is érkezett delegáció Újbudára, akkor
a hivatalos kapcsolatfelvétel lehetőségéről,
kulturális és gazdasági
együttműködésről, valamint a közigazgatás
különbségeiről esett szó a felek között.
Legutóbb a kínai magyar nagykövetség politikai tanácsosa látogatta meg Újbuda
polgármesterét, hogy a régóta tervezett testvérvárosi kapcsolatról egyeztessenek. A
szándékok szerint a világ legnagyobb kiskereskedelmi központja, Yiwu városa hamarosan a kerület partnervárosainak sorába léphet. Az előadó a kínai karakterekről,
nyelvjárásokról, Kína újkori történelméről is mesélt, de a gazdaság, a gasztronómia
és kultúra bemutatására is sor került Yiwu város példáján keresztül.
(T. D.)

ÉRTESÍTÉS
A Bp. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megbízásából elkészült a Budapest, XI. kerület, Balatoni út–Péterhegyi
lejtő–Péterhegyi út–Hosszúréti patak által határolt terület kerületi
szabályozási terve.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
tv. 9.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján értesítem a tisztelt kerületi
állampolgárokat a terv közzétételéről.
A terv 2013. március 5-étől 2013. április 5-éig megtekinthető a Pol-

gármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján
(XI. ker., Bocskai út 39–41.).
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 4. V. em. 505. szoba)
kaphatnak.
Budapest, 2013. március 1.
Takács Viktor
főépítész

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felhívása a beiratkozásokról
Az Intézményfenntartó Központ Budapest XI. Tankerületi Igazgatóságának közérdekű információja a 2013/2014. tanévre történő általános
iskolai beiratkozásokról.
Tisztelt Szülők!
Önök előtt is ismert tény, hogy 2013. január 1-jétől a volt önkormányzati iskolák fenntartója az állam, működtetője kerületünkben Újbuda
Önkormányzata. Az új helyzetben arra törekszünk, hogy a Tankerületi
Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó, a kerületi lakosokat
érintő lényeges kérdésekben több fórumon is tájékoztassuk önöket.
A közelmúltban meghatározták az általános iskolába lépő első osztályosok beíratásának pontos időpontját. A kerületi iskolák a következő
időpontokban várják a szülőket és a leendő első osztályosokat:
2013. április 8. (hétfő): 8 órától 18 óráig;
2013. április 9. (kedd): 8 órától 18 óráig.
A szülők az érvényes körzetjegyzéket az Újbuda honlapon, valamint
az egyes iskolák beiskolázási körzetét az adott intézmény honlapján
tekinthetik meg. A Tankerületi Igazgatóság elérhetőségein is lehet
érdeklődni a körzethatárokról.
FONTOS!

A gyermekek beíratásához a következő dokumentumok helyszíni bemutatása szükséges, ezért célszerű ellenőrizni már most ezek meglétét, érvényességét:
– A gyermek személyazonosítására és lak- vagy tartózkodási helyének
meghatározására alkalmas lakcímkártya
– Társadalombiztosítási azonosító száma /taj kártya
– A gyermek közoktatási azonosító száma
– Az iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:
óvodai szakvélemény, a nevelési tanácsadó által kiállított iskolaérettségi vélemény, a sajátos nevelési igényű gyermek esetében az illetékes szakértői bizottság által kiállított szakértői vélemény.
A törvény szerint szabadon lehet iskolát választani. A körzeti iskola
azonban elsősorban a körzetében lakó gyermekeket veszi fel. Figyelembe kell venniük azt is, hogy a tanulócsoportok létszáma törvényben maximált, és az intézmények férőhelyeinek száma korlátozott.
Ezért indokolt önöknek is időben felkészülniük, tájékozódniuk.
Az iskolaválasztáshoz sok sikert kívánok!
Laucsek István tankerületi igazgató
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41. Telefon: 3723-463 )

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„SZIE – Építs közösséget!” ifjúsági programsorozat önkéntes szervezői pályázat
A Szentimrevárosi Egyesület (SZIE) pályázatot hirdet 18–35 éves fiatalok, magánszemélyek vagy 2–3 fős baráti társaságok számára,
keresztényi alapokon álló, új, ifjúsági közösségépítő akció- vagy programsorozatok kitalálására és megvalósítására.
A pályázaton olyan javaslatokat várunk, amelyek révén a pályázó
önkéntes munkájával, saját ötletén alapuló, fiataloknak szóló közösségépítő programsorozatot akar megvalósítani a Szentimrevárosi
Egyesület keretében, annak anyagi, erkölcsi és szakmai támogatása
mellett. A pályázónak vagy pályázóknak főszervezőként tevőlegesen
és felelősen részt kell majd venniük az akció- vagy programsorozat
előkészítésében, szervezésében, hirdetésében, kivitelezésében, rend-

szeres értékelésében, amelyhez az egyesület biztosítja a helyiséget, a
támogató szakértelmet, a PR-munkát és a külső költségek fedezetét.
A pályázat díjazása bruttó:
I. díj 50 000 Ft
II. díj 30 000 Ft
III. díj 20 000 Ft
Beadási határidő: 2013. április 2.
A részletes feltételeket lásd a pályázati dokumentációban a SZIE honlapján: szie.communio.hu! Innen töltsd le a jelentkezési lapot és itt
mindent megtudhatsz a SZIE-ről is.

TISZTASÁGOT ÚJBUDÁN!
A XI. KERÜLET, ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA AZ ÚJBUDA
PRIZMA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSI
AKCIÓT SZERVEZ ÁPRILIS 2. ÉS 19. KÖZÖTT
Tisztelt Újbudaiak!
A XI. kerület, Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonproﬁt Kft. idén is megszervezi
a Tisztaságot Újbudán! tavaszi nagytakarítási akciót a kerület közterületein.
Reméljük, hogy újra együttműködhetünk, közösen dolgozhatunk lakókörnyezetünk szebbé tételéért, a
házak előtti kertek és járdák megtisztításában.
A nagytakarítás során keletkező zöldhulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik, ebben az
évben még nagyobb hangsúlyt fektetve a környezettudatosságra. A gallyakat és ágakat a későbbiekben
meghirdetett napokon helyben, tehát házhoz menően aprítékoljuk, és szállítjuk el a házak, épületek elől.
A zöldhulladék környezetbarát felhasználási módját, a komposztálást is szeretnénk népszerűsíteni a
lakosság körében, ezért az önkormányzat 2013-ban - az előző évekhez képest - nagyobb számban,
térítésmentesen biztosítja a lakosságnak a 80x80x80 centiméteres, fából készült komposztálókereteket,
amikből minden társasház és családi ház 2-2 darabot igényelhet. Jelentkezni és további információkat
kérni a kornyezetvedelem@ujbuda.hu címen vagy a (+36-1) 372-46-45-ös telefonszámon lehet.
A kerületi lakosok az előző évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is igényelhetnek műanyag zsákokat.
A zöldhulladékkal megtelt zsákokat az FKF Zrt. ingyenesen szállítja el, kérjük, egyszerűen csak helyezzék
el a szemetes edények mellett. A zsákok az akció időtartama alatt az Újbuda Prizma Közhasznú Nonproﬁt
Kft. Hamzsabégi út 60. szám alatti székhelyén vehetők át, a készlet erejéig.
A nagytakarási akció keretében az Újbuda Prizma munkatársai az alábbi helyszíneken és megadott
időpontban lesznek jelen, és vesznek részt a közterületek megtisztításában:

• GELLÉRTHEGY ÁPRILIS 2.
• SASAD, SASHEGY ÁPRILIS 3.
• SZENTIMREVÁROS, KELENVÖLGY,
PÉTERHEGY ÁPRILIS 4.
• ALBERTFALVA ÁPRILIS 5-8.
• KELENFÖLD ÁPRILIS 9-15.
• LÁGYMÁNYOS ÁPRILIS 16-17.
• GAZDAGRÉT ÁPRILIS 18.
• ŐRMEZŐ ÁPRILIS 19.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK
GYŰJTÉSE:
ÁPRILIS 13. 9:00 – 12:00 ÓRÁIG
GAZDAGRÉT RÉTKÖZ U. – TORBÁGY U. SAROK
ŐRMEZŐ CIRMOS UTCAI PARKOLÓ
KELENFÖLD VAHOT U. – KEVEHÁZA U. SAROK
ALBERTFALVA FEHÉRVÁRI ÚT – VEGYÉSZ U.
SAROK
• SZENTIMREVÁROS EDÖMÉR UTCAI PARKOLÓ
•
•
•
•

KÉRJÜK, ÉLJENEK A SZERVEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
LEHETŐSÉGEKKEL, HOGY MÉG TISZTÁBB, ZÖLDEBB ÉS
EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETTÉ VÁLJON LAKÓHELYÜNK

AKTUÁLIS
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A meglepetések embere
XVI. Benedek
„Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten
előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot” – így köszönt el
XVI. Benedek pápa. A bíborosi tanács március második felét
jelölte meg a választó konklávé időpontjának, így húsvét
előtt új vezetője lehet a katolikus egyháznak.

A lemondás meglepetés volt, mert 1415 óta nem volt
példa ilyenre az egyházban, mondhatni joggyakorlat hiányában a világegyházban mindenkire sokkolóan hatott a pápa bejelentése.
Hogyan lehet az, hogy a pápa – tekintettel II. János Pál 27 éves munkásságra, ami a pápai pozíció
erősségére irányult – minden előzmény nélkül bejelenti, hogy visszavonul?
A lemondás okainak említésekor szinte minden médium
a „botrányokra” fekteti a hangsúlyt, sokszor spekulációkba bocsátkozva. A szentatya lemondását megalapozó
indoklásából egyértelműen kirajzolódik, valóban úgy
érzi, hogy az a rengeteg kihívás, ami adódik a mai
világban az egyház számára, meghaladja erejét,
ám egy nagyon logikus és megfontolt döntést
hozott. Ez talán akkor érthető meg jobban, ha
beleássuk magunkat teológiájába. A szentatya
teológiájának fontos kitétele a hit és az értelem
összeegyeztethetősége. Folyamatosan hangsúlyozta, hogy a hit és az értelem kompatibilis jelenségek, mert a hitet nem lehet az értelem nélkül elképzelni, mint hogy az értelem is bizonyos hitigazságokat
feltételez.
Az Egyházi Törvénykönyv nagyon visszafogott a pápa lemondása tekintetében, a 332. kánon 2 §-a szűkszavúan csak annyit
mond, hogy pápa szabadon határozhat hivatali lemondása tárgyában, és senkinek sem kell azt megmagyaráznia.
A pápa lemondása esetén – az új pápa megválasztása tekintetében – ugyanolyan teendők vannak, mint a pápa halálakor. A
lemondással megüresedik Szent Péter széke, amely az új pápa

SPORT RÖVIDEN
Klaudia Budapest-bajnok(nő)
A Diego Sport Club teniszezője, Halász Klaudia nyerte február végén a Budapest Bajnokság női versenyszámát,
a végső küzdelemben 2:6 6:2 6:3-ra legyőzve az 1. kiemelt Andrejszki Dórát. A férfiaknál versenyzőink az
1. kiemelt Balla Péter és a 7. kiemelt Tóth Csongor
az elődöntőben kerültek össze. Az összecsapást Tóth
Csongor nyerte, aki sajnos sérülés miatt feladni kényszerült a
döntőt, így a bajnoki trófea Ágoston Györgyé lett. Bukta Ági
sikerének is örülhettünk a héten, aki Antalyában, a szlovák
Juhaszovával az oldalán megnyerte a páros versenyszámot.		
					 (Madarassy Anikó)

Kerületi sikerek a kyokushin
karate diákolimpián
A Budai Harcművész SE újbudai csapata február végén 2
arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérmet szerzett a Várpalotán megrendezett kyokushin karate diákolimpia elődöntőjén.
Küzdelem:
1. helyezett
Hummel Zsanett, Gyerek I. (9–10 éves) lány 28 kg
Lestál Fanni, Gyerek II. (11–12 éves) lány 45 kg
2. helyezett
Matuz Ágnes, Gyerek I. (9–10 éves) lány 28 kg
Fris Norbert, Gyerek II. (11–12 éves) fiú 36 kg
3. helyezett
Pozsonyi Péter, Gyerek I. (9–10 éves) fiú 30 kg
Kupecz Bernadett, Gyerek II. (11–12 éves) lány +45 kg
4. helyezett
Török Dominik, Gyerek II. (11–12 éves) fiú 60 kg
Legjobb 8 között:
Pozsonyi Tamás, Gyerek II. (11–12 éves) fiú 44 kg
Formagyakorlat:
2. helyezett
Hummel Zsanett, Gyerek I. (9–10 éves) lány
Kupecz Bernadett, Gyerek II. (11–12 éves) lány
3. helyezett
Matuz Ágnes, Gyerek I. (9–10 éves) lány
Borhegyi Gergő, Gyerek I. (9–10 éves) fiú
Borhegyi Veronika, Ifjúsági (15–16 éves) lány
Legjobb 8 között:
Végh Antal, Serdülő (13–14 éves) fiú

(Váczi Zoltán)
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bowling

2900 Ft/ó
ra

A világon most élő 120 bíboros közül kerül majd ki a pápa,
ebből 117-en kaptak meghívást konklávéra, mert a bíborosok közül csak az választhat és csak az választható, aki az
összehívás pillanatában nem töltötte be 80. életévét. Érdekes a bíborosi testület összetétele: 19 latin-amerikai, 14
észak-amerikai, Ázsia és Afrika 11-11 bíborossal rendelkezik, 61 bíboros pedig európai származású.
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megválasztásáig üresen is marad, ezt az interregnum állapotot nevezzük sede vacantenak.
Február 8-án este 8 órától ez állt elő, így a bíborosi testület dékánja, Angelo Sodano bíboros összehívta a világegyház bíborosait a
pápaválasztó konklávéra.
(K.E.)
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squash

grátisz szauna világgal:
megújult sókamra • új infraszauna

tel.: 06 1 505 3600 • www.hotelrubin.CoM

www.hetivalasz.hu

Ki lesz a
következő pápa?

titled-1 1

Ma még választ adni erre a kérdésre szinte lehetetlen. Talán
egy olyan pápára van szükség, aki a katolikus egyház belső
életében képes a hitnek azt a bizonyosságát nyújtani, amellyel
az egyház világító lámpása lehet. Egy olyan ember kell, aki a
mai világban képes a hit szavát autentikusan, életének pecsétjével hirdetni.
Elképzelhető, hogy most, amikor a bíboros atyák összegyűlnek, megpróbálják újraértelmezni az egyház helyét a mai világban, és ebbe az egyházképbe igyekeznek megfelelő embert
beleilleszteni. Viszont nyitva kell hagynunk azt a kaput, azt a
belső meggyőződésünket, hogy az egyháznak a hajóját biztos
kézzel a mindenható Isten vezeti. Ezért kell imádkoznunk!

Evangélium
Minden Otthonba!

KELENFÖLD

A kapcsolatok – kincsek. Ez sokkal
több mint a kapcsolati tőke. Ott arról van szó, hogy kapcsolatokból
miként lehet (anyagi) hasznot kovácsolni. De egy jó kapcsolat önmagában érték, egyéb „haszon”
nélkül is. Kincs lehet egy barátság, egy jó házasság, a szülőgyermek kapcsolat is. Kincs
tartozni egy jó közösséghez,
nem lenni egyedül. Kincs,
ha számíthatok valakire, és
számítanak rám. Kincs, ha
fontos valaki, és ha fontos vagyok.
Mindezt nemcsak az
emberek közötti kapcsolatban lehet megélni, hanem az Isten
és ember kapcsolatában is. Isten akarja és adja ezt a
kincset, csak létre kell, hogy jöjjön ez a kapcsolat, s ha már
létrejött, kell hogy mélyüljön, erősödjön. Ezt szeretné segíteni
az a közös akció is, amelyet két kerületi keresztény közösség és
egy országos alapítvány indított.
Idén február-márciusban a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet és a Kelenföldi Református Gyülekezet összefogva az
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvánnyal sok-sok otthonba szeretne bekopogtatni a jó hírrel az egymással való kapcsolat építésében.

2012.05.03. 14:33:47

1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

É T E L K I S Z Á L L Í TÁ S
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 -on.
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)

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

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

www.trofeagrill.com

Felhívás ingyenes hallásszûrésre
Tisztelt kerületi lakosok!
Ingyenes hallásszûrést szervezünk a XI. kerület, Fehérvári út 79.
szám alatt lévô Ascent Hallásszalonban 2013. március 13. és 29.
között munkanapokon 8-tól 16 óráig.
A jó hallás megvéd a szociális elszigetelôdés ellen. Ha Ön gyakran
visszakérdez, túl hangosan hallgatja a televíziót, vagy nehezen ért
zajos környezetben, elengedhetetlen, hogy leméresse hallását és
meghallgassa szakember véleményét.
Az idejében felfedezett hallássérülés sokkal jobb eredménnyel gyógyítható, rehabilitálható, mint mikor például a típusosan belsô fül
szôrsejtkárosodással kezdôdô idôskori nagyothallás már hallóidegsorvadással is párosul.
Hallásszûrésünk ingyenes, önkéntes, teljesen fájdalommentes
és mindössze 25 percet vesz igénybe.
A várakozás elkerülése érdekében idôpontegyeztetés céljából
hívja kollégáimat a Hallásszalonban az alábbi telefonszámokon:
06-1-462-6052 vagy 06-30-825-9273.
Kérem, hogy a vizsgálatra TB kártyáját, személyi igazolványát, korábbi hallásvizsgálati leleteit (ha van ilyen), illetve amennyiben Ön hallókészüléket visel, annak nyilvántartási lapját (kiskönyvét) hozza magával!
Tisztelettel:
Dr. Ádám Zoltán PhD.
fül-orr-gégész, fej-nyaksebész,
audiológus fôorvos

FÓKUSZ
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Évértékelő beszélgetés Hoffmann Tam
„Nem a vagyoneladásra
alapozzuk a beruházásokat”
A beruházások mellett idén lehetőség nyílik Újbuda Önkormányzata,
illetve cégei adósságának lefaragására – mondta Hoffmann Tamás. Mint
elárulta, kissé aggódik a körtér miatt, hiszen csúszik a felszíni rendezés, a
fejlesztéshez szükséges a transzformátor áthelyezése, miközben nyárra
el kell készülnie a Gombának.

• Az elmúlt két esztendőben jóval
a Bikás parki futókör, illetve a „felnőtt
több bevétele volt Újbudának, mint
játszótér” kialakítása is.
amennyit költött. Ez adott alapot
• Milyen egyéb beruházások, fejlesztéarra, hogy idén kétmilliárd forint fesek történtek tavaly Újbudán?
letti összegből fejleszthessenek?
Kevesebb volt a fejlesztés, inkább
Az előző években áttekintettük, hogy
előkészítések, tervezések folytak, hogy
az önként vállalt feladataink közül meamint lehetséges, megkezdődhessen a
lyek a fontosak, illetve kevésbé fontoprojektek megvalósítása. Ennek ellesak. Voltak olyan kiadások, amelyeket
nére több kisebb volumenű fejlesztés is
úgy ítéltünk meg, hogy patörtént, például a digitális radiozarlók, vagy nem feltétlenül
lógia kialakítása a Gyógyírnél.
a kerület polgárainak érdekeit
Voltak kevésbé kézzelfogható,
szolgálják. Ezeket – például
mégis példaértékű beruházások.
az informatikai fejlesztésekre
Így az informatika területén,
szánt összegeket – csökkentetahol olyan innovatív módszetük. Az előző időszakhoz kéreket vezettünk be, mint a képOlvassa be
pest változás volt még, hogy
telefonjával a
viselő-testület és a bizottságok
jóval kisebb volumenű vagyonQR-kódot, és
papírmentes munkáját támogató
értékesítéssel terveztünk, az
nézze meg a
rendszer kialakítása, vagy a szagalériánkat!
első évben az ebből származó
bad felhasználású szoftverekre
bevételünk minimális volt. A
való átállás előkészítése.
2012-es esztendőt úgy kezdtük, hogy
• Itt némi ellentmondás mutatkozik,
bizonyos tételeket már év elején zárolhiszen az imént éppen az informatini kellett. Emellett elhatároztuk, a jövőt
kai fejlesztések befagyasztását emlínem kívánjuk megterhelni azzal, hogy
tette példaként a kiadások lefaragáshiteleket veszünk fel, így csak a szigorú
ra.
gazdálkodás által tudtuk megvalósítani
a kitűzött célokat. Tehát a zárolások, a
Nincs ellentmondás, ugyanis azokat
csekély vagyoneladás, valamint különaz informatikai fejlesztéseket hagytuk
böző feladatok elhagyása mellett 2012
el, amelyek a hivatal munkáját egyszevégére a működési bevételek és kiadárűsítenék, az említettekkel viszont pasok egyensúlyba kerültek. Olyan felpírt lehet megtakarítani, vagy szoftveradatokat természetesen nem hagytunk
licenceket lehet kiváltani. Ezek kisebb
el, amelyek társadalmi céljukat tekintve
költségigényű – 1–2 millió forintba
fontosak. Sőt, nagyon sokat fordítotkerülő – beruházások, amelyekkel az
tunk olyan ügyek megoldááruk többszörösét lehet
sára, melyek esetében hosszú
megspórolni.
„ Úgy látom,
évek elmaradása volt tetten
• Politikailag nem koca a választási
érhető.
kázatos, hogy az első két
kampányban
• Például?
év a spórolásról és a megtett ígéreteinket
teljesíteni
takarításról szólt, és csak
Öt éve nem nőtt az óvodai
tudjuk.”
a ciklus második felében
férőhelyek száma. Mi több, a
kerül sor beruházásokra?
lakótelepek építése óta nem
Nem tart attól, hogy ezek
adtak át új óvodát a kerületnem készülnek el a választásokig?
ben. Mivel szükséges volt a kapacitások
növelése, tavaly mi az Érem utcában
Ez nem egy előre eltervezett politikai
nyitottunk egyet. Emellett hangsúlyt
stratégia része, inkább kényszer volt,
fektettünk a sportra is, kezdve a leghiszen a működést át kellett alakítani
kisebbeknek szóló ovis focipályák
úgy, hogy nem a vagyoneladásra alaépítésétől egészen a szépkorúak mozpozzuk a kiadásokat. Nyilván van ebgásigényét kielégítő beruházásokig.
ben kockázat, de úgy látom, a választási
Ide tartozik a kamaraerdei tanösvény
kampányban tett ígéreteinket teljesíteni
fejlesztése, amely a tanulást ugyanúgy
tudjuk. Az első két esztendőben ahhoz
szolgálja, mint az idősebbek túrázási
kellett megteremtenünk az alapot, hogy
lehetőségét. Fontos még az iskolai műmostanra egyensúlyba kerüljön a kiadáfüves sportpálya építési program, vagy
si és bevételi oldal.

sokcsillagos húsvéti
meglepetések
bortársaság

brandt virág
jacadi

príma pék
SZAMOS

Költségvetési felhasználási ütemterv
(2013. bevételi oldal/millió forint)

Helyi adóbevételek
Működési bevételek összesen
Felhalmozási bevételek
Költségvetési bevételek összesen
Bevételek összesen

Tegye a húsvétot még szebbé
a Hegyvidék Bevásárlóközpont
sokcsillagos meg lepetéseivel!
Legyen szó akár a húsvéti asztal
finomságairól, az egyedi ajándékokról
vagy az előkészületek könnyebbé
tételéről, a Hegyvidék Bevásárlóközpont
kínálatával még különlegesebbé válik
az ünnep.
A március 23-i hétvégén pedig
a sokcsillagos meglepetések
mellett, szeretettel várjuk húsvéti
gyerekprogramjainkra is.
XII. ker., Apor Vilmos tér 11-12.
w w w.h egy videkkozpont.hu

STEFANEL

cba PRÍMA

delizia

+ megannyi üzlet és szolgáltatás.

I. negyedév
1600
3310
15,5
3326
3376

II. negyedév
3700
4965
132,8
5098
5248

III. negyedév
1300
2953
335,5
3289
3536

IV. negyedév
3776
5715
517,4
6233
6383

Év vége
összesen
10376
16944
1001
17946
18543

Forrás: Újbuda költségvetési tervezet
• Az előző két évvel szemben az idei büdzsé
kiadási és bevételi főösszege szinte forintra
megegyezik, azaz nincs többlet mozgástere
Újbudának. Arról nem is beszélve, hogy 4,5
milliárddal kevesebből gazdálkodhatnak.
Viszont januártól több kötelező feladat is
elkerült tőlünk, ez is oka a kisebb költségvetésnek. Idén az iskolák fenntartása már nem
a kerületet terheli, de így is hozzátesszük a
szükséges összeget, ami arra szolgál, hogy

egyáltalán ne legyenek zökkenők az iskolák
életében a fenntartóváltás miatt. Továbbra is
fejlesztjük oktatási intézményeinket, a Csíkihegyek utcai iskolát például teljes mértékben
akadálymentesítjük.
• Sikerült faragni az önkormányzat, illetve
cégeinek adósságaiból 2012-ben?
Az elmúlt esztendőben nem igazán, a lefaragás inkább idén várható a kormány adós-
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A FŐKERT Nonprofit Zrt. a napokban kezdi meg a fővárosi parkok
és fasorok fáinak lemosó permetezését. A permet szórását a látási
viszonyok miatt a parkokban nappal, a fasorokban pedig az éjszaka
folyamán végzik, hogy a gyalogos- és közúti forgalmat ne zavarják.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek
Újbuda Önkormányzata konferenciát rendezett a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából. A rendezvényen történészek és az érintett civil szervezetek képviselői tartottak előadást
a korszak történéseiről a meghívott kerületi középiskolás diákoknak, de a nap folyamán avattak
emléktáblát, valamint a Memento-emlékműnél is összegyűltek az emlékezők.
LÁGYMÁNYOS

A konferencián résztvevők egyetértettek abban,
hogy azért kell a vörös terror, az AVH, a gulagok
és szovjet börtönök borzalmas emlékeit életben
tartani, hogy soha többé ne fordulhasson elő még
egyszer hasonló szörnyűség a világon. Hoffmann
Tamás polgármester beszédében arra emlékeztetett,
66 évvel ezelőtt a szovjet katonai hatóságok ezen
a napon tartóztatták le jogtalanul Kovács Bélát, az
FKgP főtitkárát, akit a Szovjetunióba hurcoltak, és
nyolc évig tartottak fogva ártatlanul.
Tőkéczki László
professzor a hazai
Emléktáblát is avattak
kommunizmus kiszázad nagy taA konferenciát követően dr. Ispánki Béla római katolikus lelalakulásáról szólva
nulsága, hogyan lehet
kész emléktábláját avatták fel a Bartók Béla út 17–19. szám
a diákoknak elmondbizonyos társadalmi
alatti ház falán. A megemlékezésen Hoffmann Tamás polgárta, a Kádár-rendszer
csoportok nyomására
mester köszöntötte a résztvevőket. – Dr. Ispánki Bélát a Mindegyik fő bűne, hogy
bűntudatot ébresztve
szenty-per keretében vádolták meg és ítélték életfogytiglanra
csak az egyik tömegeltorzítani a valóságot.
1947-ben. A lelkész csak elhunyta után tíz évvel, 1995-ben
diktatúra áldozataira
A professzor ideatérhetett vissza magyar földre, és az esztergomi bazilikában
volt hajlandó emlélistákat és fiatalokat
találta meg az örök megnyugvást – mondta a polgármester.
kezni. Ezért az esemegtévesztő eszmeA civil adakozásból állított emléktábla-avatót követően a
mények felidézése
körnek nevezte a komMemento-emlékműnél folytatódott az ünnepség, ahol viközben arra is kitért,
munizmust, amely a
téz lovag Halász Árpád, a Politikai Elítéltek Közösségének
amikor 1945-ben a
társadalmi egyenlőtképviselője mondott beszédet. Újbuda Önkormányzatának
budapesti gettót fellenségek ellen hirnevében a tisztelet és az emlékezés koszorúit Hoffmann Taszabadították, a zsidetett harcot, azok
más polgármester, Molnár László alpolgármester és Csernus
dók megpróbálták
megszüntetésével keLászló képviselő helyezték el.
elhitetni a magyar lacsegtetett. – De a terkossággal, számukra
mészet rendje szerint
is felszabadulást hoztak az oroszok. De a szovjet hadse- születésünktől fogva egyenlőtlenek vagyunk. Törekedreg közel 700 ezer embert hurcolt el málenkij robotra, ni kell ugyan az egyenlőtlenségek csökkentésére, de
amely során nagyjából ugyanannyi nem zsidó vesztette látnunk kell, amikor a történelemben az egyenlősítésre
életét, mint amennyi zsidó a náci koncentrációs tábo- építettek politikai rendszereket, abból mindig terror és
rokban meghalt. – Ezekre az emberekre mégsem lehe- tömeggyilkosságok fakadtak – mutatott rá Tőkéczki
tett emlékezni – mondta a történész, aki szerint a 20. László.

képaláírás!!!!

ságátvállalása kapcsán. Amiben intenzív tárgyalások folytak, az a lakásértékesítések után
a fővárosi felújítási alap felé fennálló, közel
húszéves és több mint hárommilliárdos adósságunk. Bár ez fennáll még, inkább csak virtuálisan létezik.
• Milyen fejlesztések várhatók 2013-ban és
mikorra készülnek el?
Az főleg attól függ, mekkora a projekt maga.
Belekezdünk például a Bikás park felújításába,
amit csak ütemezetten tudunk végrehajtani, de
igyekszünk megvalósítani a gyermek-egészségügyi központot is, az épület átadása ügyében zajlanak az egyeztetések a fővárossal. A
nagyobb fejlesztések mellett idén jóval többet
szánunk útjaink renoválására, karbantartására
is, de a lényeg, hogy csupán addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér, azaz kizárólag azt
fogjuk elvégezni, amire saját bevételeinkből
futja.

• A februári testületi ülésen
bejelentette, idén a Gabányi László Sportcsarnok, illetve a Nyéki Imre Uszoda felújítására kívánnak nagyobb összeget fordítani. Ezekre a munkákra miből lesz forrás?
A társasági adó bevételeinek sportcélra felhasználható részéből. Alapvetően nagyon
fontos dolog, hogy az előző városvezetéssel
szemben mi nem egy egyesületet, illetve egy
csapatsportot kívántunk megerősíteni és ezt

az élvonalba vinni, hanem sokkal szélesebb
rétegek számára akarjuk kitárni a lehetőségeket. Nagyon lényeges a diák- és a tömegsport támogatása minél több eszközzel és lehetőséggel. Mi vezettük be például az iskolák
sporteszköz-támogatását, de természetesen a
magasabb osztályban versenyző egyesületeket
(amelyekkel előzőleg szintén nem törődtek) is
támogatjuk.

• Minek köszönhető, hogy az ellenzéki frakciók sem nagyon kötöttek bele a 2013-as
költségvetésbe?
Az ellenzék egyáltalán nem kötött bele a
költségvetésbe, sőt, elismerték, hogy ez egy
nagyon korrekt büdzsé, amely megalapozott,
kiegyensúlyozott, és a fejlesztéseket is biztosítva látják. Kifejezetten dicsérték tehát, bár
nem szavazták meg. 				
				(Újbuda)

• Októberben még úgy volt, hogy hamarosan
pont kerülhet a Parkszínpad és a Feneketlen-tó, illetve környéke rendezésének végére...
Úgy tűnik, ezt a pontot kicsit később tehetjük
csak ki, ugyanis a tárgyalások elhúzódtak. De
azért azt remélem, még ebben az évben ez a
„történet” is befejeződik. Megjegyzem, jelen
pillanatban jobban aggódom a körtér miatt.
Nyár végéig el kell készülnie a Gombának,
ám a terület felszíni rendezése a főváros miatt komoly csúszásba került. Nyugtalansággal
tölt el a transzformátor áthelyezésének körülményessége is, mindez veszélyezteti a projekt
elkészültét.

KÁBELPARTNER

H-1177 Budapest, Hunyadi János út 16.
Tel: +36-1-3710303
Fax: +36-1-3710303
E-mail: electrocord@electrocord.hu
Web: www.electrocord.hu
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KULT+I

Ünnepi
kifestő
Kedves Gyerekek!
Színezzétek ki az
1848–49-es szabadságharc hős huszárait ábrázoló képet,
és szüleitek segítségével hozzátok el
2013. március 15én a Feneketlen-tó
mellé, az Edömér
utcába. Az első 120
beérkező rajz alkotóját mesekönyvvel
jutalmazzuk.
Jó szórakozást!

Toborzó Nap: 2013. március 15. Újbuda

www.ujbudakulti.hu

„Az újbudai strázsamester az írta a levélbe, hogy háromszáz új regruta kell most a regementbe. Az is olyan kell
pedig, ki a lóra ráillik a csatába, a csatába trombitások
kísérik”.
Adatik tudtára a sokadalomnak, hogy az Úr 2013. évében, március idusán 10 órától – az újbudai strázsamester levele szerint – városi toborzást tart a gyerekforma
legénykék és leánykák között a Feneketlen-tónál, az
Edömér utcában. Ezen nemes okból minden valamicske legényke, dologra termett leányka elváratik, hogy a
rátermettségi próbákat rendre derékül kiállva a honvédI N G Y E N E S
K U L T

TÁNC

ULTI

Március
13. 20.00 Kulcsár Noémi: Tellabor: Kert. MU Színház
22. 20.00 Új Táncok/12 a Budapest Tánciskola
műhelyéből: Veletek. MU Színház
23. 20.00 Új Táncok/12 a Budapest Tánciskola műhelyéből:
Veletek. MU Színház

ZENE

Március
14. 20.00 Bëlga. Belépő: 1000 Ft. A38 Hajó
23.30 Ben SIms (UK), Isu, Dork. Belépő: 3500
Ft. A38 Hajó
16. 20.00 Nemjuci 5. születésnap. Belépő: 1200 Ft. A38 Hajó
20.00 Creativ Art Trió: Vukán György zongora, Berkesi Balázs
bőgő, Balázs Elemér dobok. Fonó Budai Zeneház
21.00 Ferenczi György és a Rackajam ünnepi koncert a
Petőfi Sándor, Gérecz Attila lemezekről. Fonó Budai Zeneház
18. 20.00 Samúel Jón Samúelsson Big Band (IS), Bass Loco
feat. Mohai Tamás & Weisz Gábor, DJ Daniel Best (DE).
Belépő: 2000 Ft. A38 Hajó
20. 20.00 Pop Noir 2013: Schmidt (DE), All Mankind (AU). Belépő: 2500 Ft. A38 Hajó
21. 20.30 Walk Off the Earth (CA), KRNFX (CA). Belépő: 5200 Ft.
A38 Hajó
22. 20.00 Kiscsillag. Belépő: 2500 Ft. A38 Hajó
23.00 Château Flight (FR) DJ set, Marcus Worgull (DE) DJ
set, Crimson & Chrom. Belépő: 2500 Ft. A38 Hajó
23. 17.00 Mester és Tanítványa sorozat: „A négy Szalóky”.
Moha Kávéház és Kultúrtér
21.00 Irie Maffia lemezbemutató a Korai fejlesztő Alapítvány javára/charity night. Belépő: 4000 Ft. A38 Hajó
25. 18.00 Operastúdió tavaszköszöntő koncertje. KULTI –
Albertfalvi Közösségi Ház
20.00 Unknown Pleasures – a Joy Division celebration:
Peter Hook & The Light (UK), British Mood djs. Belépő:
5300 Ft. A38 Hajó
29. 20.00 Kálloy Molnár Péter: A gyermek énbennem – lemezbemutató. Belépő: 2500 Ft. A38 Hajó
23.00 Alan Fitzpatrick (UK), Nils, Nilux, D.W. Sync,
Koczian. Belépő: 2900 Ft A38 Hajó

FILM

seregbe soroztassék. Próbái lesznek a derékségnek a következők szerint:
• dicsőséges lobogók készítése a csatamezőre
• az osztrák seregek leverése golyózápor által
• lovas vitézi vágta
• ügyességi vizsgák különbféle dobó- és szekrényjátékoknál.
A nap végeztével minden újonc napi porciójaként
kiosztatik Petőfi fánkja a frissen toborzott seregben és
emlékképek készülhetnek a családi albumba. A tarka forgatagban időről időre felbukkannak hosszúlábú mutatványosok és vidám muzsikások.
U R Á L I S
M A G A Z I N

Március
23. 10.30 Kulti Filmklub: Münchausen báró
kalandjai. Belépő: 300 Ft. KULTI – Albertfalvi
Közösségi Ház
10.30 Kulti Filmklub: Sivatagi show. Belépő: 300 Ft. KULTI –
Gazdagréti Közösség Ház
10.30 Kulti Filmklub: János vitéz. Belépő: 300 Ft. KULTI –
Kelenvölgyi Közösségi Ház

25. 18.30 Kulti Filmklub: Csárdáskirálynő. Belépő: 600 Ft, nyugdíjas: 300 Ft. KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház
26. 19.00 Kulti Filmklub: Vörös sivatag. Belépő: 600 Ft, nyugdíjas: 300 Ft. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház
29. 18.00 Kulti Filmklub: Csodás álmok jönnek. Belépő: 600 Ft,
nyugdíjas: 300 Ft. KULTI Szalon

SZÍNHÁZ

Március
13. 15.00 Az ördög három arany hajszála. Karinthy Színház
14. 17.00 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. Karinthy Színház
19.00 Káva Kulturális Műhely: Bábok. MU Színház
20.00 Bányavakság. Szkéné Színház
15. 19.00 Hunyady Sándor: Lovagias ügy. Karinthy Színház
20.00 Caligula helytartója. Szkéné Színház
17. 19.00 Fodor László: A templom egere. Karinthy Színház
20.00 A Képmutatók cselszövése. Szkéné Színház
20.00 HOPPart Társulat: Korijolánusz. MU Színház
20. 19.00 Bivaly Szuflé – Bemutató. Szkéné Színház
22. 19.00 Egyenlőség. Karinthy Színház
20.00 Pintér Béla és Társulata: A 42. hét. Szkéné Színház
23. 19.00 Káva Kulturális Műhely: A hiányzó padtárs. MU Színház
19.00 Vámos Miklós: Marilyn Monroe csodálatos halála.
Karinthy Színház
24. 15.00 Káva Kulturális Műhely: Gubanc (Színház 6–10 éves
gyerekeknek és szüleiknek) MU Színház
19.00 Őrült nők ketrece. Karinthy Színház
19.00 A nagy füzet. Szkéné Színház
28. 11.00 Az Erdélyi Vándorszínház és a MU Színház közös
produkciója: Kövérkirály (Bemutató, közös játék két részben
7–9 éveseknek). MU Színház
19.00 Szegény Dániel. Karinthy Színház
20.00 Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög. Szkéné Színház

MŰTEREM

Március
13. 16.00 „Idegsejtek titkai” rajzpályázatra érkezett
pályaművek ünnepélyes díjkiosztója. A kiállítás
megtekinthető március 17-éig. Próféta Galéria
19.00 Böhm Aranka kortárs művészek szemében. Kiállítók:
Almásy Ottília, Czank Ninetta, Hódi Csilla, Farkas Kata, Rabóczky
Judit Rita, Verebics Kata. Szatyor Bár és Galéria
19. 18.00 Baranyai Levente „Káosz és Psziché” című kiállításának megnyitója. Megnyitja Baranyai Levente festőművész
és Kurdy Fehér János író, költő, kommunikációs szakértő. Látogatható: 2013. április 5-éig. KULTI – Karinthy Szalon
20. 19.00 Miina Savolainen finn fotóművész tárlata. Próféta Galéria
22. 18.00 „Képtelen találmányok” kiállítás-megnyitó. KULTI –
Gazdagréti Közösség Ház

2013. március 13.

Ősemberdiétán
kellene élnünk
Az ősember receptkönyveként is értelmezhetjük Szendi Gábor pszichológus paleolit táplálkozásról szóló
könyvét. Arról ír, hogy sutba dobhatjuk a táplálkozási szakértők több ezer elméletét, hiszen úgy kellene
élnünk, mint elődeink. A szerző szerint evolúciós és
genetikai meghatározottságunk folytán szervezetünknek ugyanarra van szüksége, mint őseinknek. KELENFÖLD

Szendi Gábor a Kelenföldi Könyvtárban találkozott olvasóival, akik számos kérdésre kaphattak választ. A szerző szerint
az egyik legfőbb különbség elődeink és a ma élő ember táplálkozása között, hogy az évezredek során mindig egyre több
élelmiszer állt a rendelkezésünkre. A ma elérhető tömérdek étel
zöme viszont nemcsak rossz minőségű, de magas cukor- és kalóriatartalommal bír, ráadásul tartósítószert is tartalmaz, ami a
modern kori orvoslás szerint a betegségek melegágyát képezi.
Az egykor klinikai szakpszichológusként dolgozó szakember
azt állítja, a nyugati táplálkozástudomány régóta rossz úton jár,
hiszen nem vesz tudomást arról a tényről, hogy a természeti
népek nem szenvednek egyetlen civilizációs betegségtől sem. –
Pedig épp a modern táplálkozástörténetből vezethető le egyértelműen, mely élelmiszerek okoznak rákot, szív- és érrendszeri
vagy autoimmun betegségeket – állítja Szendi, aki hozzáteszi,
ma már azt sem kell találgatnunk, mit ettek őseink, hisz 229
természeti nép 150 év során leírt táplálkozási szokásait ismerhetjük az antropológusok kitartó kutatásainak köszönhetően.
A paleoéletmód lényege tehát, hogy megszabaduljunk azoktól
az ételektől, amelyeket az évszázadok során feleslegesen és tévesen építettünk étrendünkbe. A természeti népek ugyanis nem
ettek gabonafélét, gyorsan felszívódó szénhidrátokat, mint burgonyát, rizst vagy fehér lisztet, de hüvelyeseket, cukrot és tejet
sem. A szakember azt mondja, ezen élelmiszerek – elmúlt száz
évben – megnövekedett szerepe vezetett a szív- és érrendszeri
betegségek, valamint a rák járványszerű elterjedéséhez, amit
az is jól példáz, hogy csupán 1878-ban regisztráltak először
infarktusos esetet a világon. A jelenlévők követelésére az író
néhány paleoreceptet is megosztott közönségével.
(T. D.)

28. 17.30 Nyelvöltögető – karikatúrakiállítás megnyitója.
KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
29. 18.00 Maszk és Ecset. A Tarka Színpad tagjainak kiállítása a
Színház Világnapja alkalmából. Megtekinthető április 17-éig, hétköznap 10–18 óráig. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház

PÓDIUM

Március
14. 18.30 Szabadegyetem+ „Az elmaradt
világvége – maják, ezredfordulók, mítoszok”,
Antalffy Péter történész előadása. Belépő: 800 Ft. KULTI Szalon
20. 17.30 Alberfalvi Páholy – Beszélgetés a Bilicsi családdal.
Ingyenes! KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
21. 18.00 Rivalda Klub – Beszélgetés Gyurkovics Zsuzsával.
Ingyenes! KULTI – Gazdagréti Közösség Ház
23. 10.00–14.00 Óperenciás – Káosz és Psziché, Baranyai
Levente Káosz és Psziché című kiállításhoz kötődő múzeumpedagógiai foglalkozás általános iskolásnak. Belépő: 1600 Ft/fő,
részvételhez előregisztráció szükséges. KULTI – Karinthy Szalon
28. 18.30 Szabadegyetem+ „Sör és vér, szex és kokalevél – Az
inkák istenei és démonai, és az Andok régészete”, Antalffy
Péter történész előadása. Belépő: 800 Ft. KULTI Szalon
29. 19.00 Fészek Klub – Vendég: Köllő Miklós rendező, koreográfus. Szerkesztő-moderátor: dr. Papp Zoltán. Ingyenes! KULTI
– Őrmezei Közösségi Ház

KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK

Március
15. 17.00 Tekergő gyerektáncház a Felvonó együttessel. Fonó
Budai Zeneház
20.00 Berka és a Felvonó zenekar táncháza. Fonó Budai
Zeneház
18. 18.00 Gombász Szakkör: Mi van a gombákon túl? TIT Stúdió
18.30 Tangó Budai László vezetésével. Fonó Budai Zeneház
19. 18.30 Tangó Budai László vezetésével. Fonó Budai Zeneház
20. 18.00 Ásványbarát Szakcsoport: Kőzetek bemutatása, I.
rész. TIT Stúdió
18.30 HaTEha szerdai táncház, házigazdák: Kocsis Enikő és
Fitos Dezső. Muzsikál az Üsztürü zenekar, Kunos Tamás a barátaival. Fonó Budai Zeneház
22. 16.00 „Játssz a hóval!” címmel az Őrmezei Közösségi Ház és
Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő által meghirdetett, 3. újbudai hóemberépítő versenyre beküldött pályázatok
eredményhirdetése és díjkiosztása. A beküldött pályaművekből
fotókiállítás nyílik. Megtekinthető április 6-áig, hétköznap 10–18
óráig. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház
23. 10.00–14.00 Húsvéti hagyományok. Táncház a Cavinton
táncegyüttessel, húsvéti népi játékok, tojásfestét gyerekeknek.
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház

19.00 Nosztalgia Táncest Bakacsi Bélával, az ‘50-es, ‘60-as,
‘70-es évek legnagyobb világslágerei. Belépő: 1000 Ft. KULTI –
Őrmezei Közösségi Ház
27. 17.00 Író-olvasó találkozó Fábián Jankával, a nagysikerű
romantikus-történelmi regények írójával. A részvétel ingyenes! Kelenföldi Könyvtár
18.00 Ásványbarát Szakcsoport: Kőzetek bemutatása, II.
rész. TIT Stúdió
18.30 HaTEha szerdai táncház, házigazdák: Kocsis Enikő és
Fitos Dezső. Muzsikál a Szeret és Soós András a barátaival. Fonó
Budai Zeneház
28. 09.45, 10.30 és 11.15-től Ringató. Fonó Budai Zeneház
18.00 Tekerős-furulyás-dudás klub a Tallabillével, Juhász
Zoltánnal és Dóra Áronnal. Vonón innen, vonón túl – népzenei
klub. Fonó Budai Zeneház

Helyszínek:
A38 Hajó, Petőfi híd (budai hídfő) Telefon: 464-3940
Budai Klub-Galéria, 1111 Budapest, Budafoki út 9–11.
Budapesti Művelődési Központ, 1119 Budapest, Etele út 55.
Telefon: 371-2783
Hadik Kávéház, 1111 Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon: 2790290
Karinthy Színház, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130. Telefon:
203-8994
KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Gyékényes utca
45–47. Telefon: 204-6788
KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház, 1118 Budapest, Törökugrató
utca 9. Telefon: 246-5253
KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Kardhegy utca
2. Telefon: 424-5363
KULTI – Karinthy Szalon, 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
Telefon: 209-3706
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Telefon: 310-0644
KULTI Szalon, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3. Telefon: 2793600
Moha Kávéház és Kultúrtér, 1114 Budapest, Bartók Béla út 11–13.
Telefon: 209-0658
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, Ménesi út 65.
Telefon: 06/30/201-1073
MU Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 209-4014
Próféta Galéria, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. Telefon: 06-20313-2000
Szatyor Bár és Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon:
279-0290
Szkéné Színház, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület II.
emelet
Tető Galéria, 1115 Budapest, Ecsed utca 13. Telefon: 788-6695
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Tízmilliós alap a magyar
kultúra támogatására
A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány a Budapesten élő, de kárpátaljai származású Kiss Gyula nyugalmazott pedagógus adományának köszönhetően 10 millió forintos alapot hozott létre 2012. novemberi kuratóriumi ülésén, a Kárpátalján működő gyermeknéptánccsoportok támogatására.

Ezen kívül minden
évben díjazni kívánja
a rovásírás elsajátításában kiemelkedő
teljesítményt nyújtó
diákokat, az őket segítő tanárokat, illetve a magyar nyelv és
irodalom,
valamint
magyar
történelem
iskolai
oktatásában
jeleskedő kárpátaljai
pedagógusokat is. A
pénzalapból minden
év novemberében a
törzstőke kamata lesz
szétosztva, mely 2013-ban várhatóan 700 000 forintot
tesz majd ki.
Az alapot létrehozó, 81 éves Kiss Gyula szándéka, hogy
adományával megteremtse a magyar iskolákban az au-

tentikus magyar néptáncok és népdalok, valamint a rovásírás megtanulásának feltételeit,
és ráirányítsa a figyelmet a magyar nyelv és
irodalom, illetve a magyar történelem megismerésének fontosságára. Ez elengedhetetlen
feltétele annak, hogy a kárpátaljai magyar
Olvassa be
közösség megőrizhesse identitását, és teljes
telefonjával a
értékű, lelkileg egészséges életet élhessen
QR-kódot, és
nézze meg a
szülőföldjén.
videónkat!
A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány
megtiszteltetésnek tartja, hogy Kiss Gyula
tanár úr a 10 millió forint hosszú távú kezelését rábízta.
Kérünk mindenkit, aki fontosnak tartja a pénzalap célkitűzéseit, hogy támogassa e nemes kezdeményezést anyagi hozzájárulásával. Ha valakiben felmerül, hogy más
fontos célokat szeretne támogatni, más hasonló pénzalap
működtetését is szívesen segítjük, vállaljuk.
(Az elkülönített alap számlaszáma: 11600006-0000000060324308, e-mail: iroda@ferences.hu)

Ismét Karinthy-túra Újbudán!

SZENTIMREVÁROS

2013. március 9-én rendezik meg a harmadik Karinthy-túrát, amelyen a résztvevők a Karinthy Színházhoz és a Karinthy családhoz köthető helyeket keresik fel Újbuda kulturális főútvonala mentén egy
feladatlap segítségével.

Karinthy-túra 3., avagy a Karinthy család nyomában a
Móricz Zsigmond körtértől a Gellért Szállóig.
Rajt és cél: Moha Kávéház és Kultúrtér, 1114 Budapest,
Bartók Béla út 11–13.
A játék menete: a résztvevők a verseny napján a Moha
Kávéház és Kultúrtérben kézhez kapnak egy totót és
egy feladatlapot, melynek útmutatása alapján felkeresnek néhány olyan helyszínt (Hadik Kávéház, Karinthy
Szalon), amely valamilyen formában köthető a Karinthy
családhoz vagy a Karinthy Színházhoz, majd a kitöltött
feladatlapokat és a totót a rendezőknek a célban leadják.
Nevezni a helyszínen 10.00–10.30 óra között lehet, a
túra indítása folyamatos.
A túra nevezési díja: 500 Ft/fő.
A célt 12.45 órakor zárják, 13.00 órakor eredményhirdetés.

AZ

ÉS A

A helyes megfejtők között a rendezők kisorsolják a Karinthy Színház által felajánlott jegyeket, a Kossuth Kiadó
gondozásában megjelent Karinthy-sorozatból való könyveket, illetve a Hadik Kávéházba, valamint a Danubius
Hotel Gellértbe szóló vendéglátást.
A játékra – a hely befogadóképességének szűkössége miatt – ajánlott előzetesen regisztrálni, melyhez az alábbi
kérdésre adott helyes választ kell elküldeni 2013. március 7-éig névvel, címmel a varosikultour@gmail.com
e-mail címre:
Ki írta az Ördöggörcs című művet?
a. Karinthy Frigyes
b. Karinthy Márton
c. Karinthy Ferenc
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Kedvezményes üdülési
lehetőségek mindenkinek!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szíves figyelmükbe ajánljuk az Erzsébet-program nyújtotta
szociális üdülési, valamint a gyerekeknek szóló Erzsébet-tábor
lehetőségeket.
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet, a szociális üdülési
pályázatok esetében 2013. március 20-áig, az Erzsébet-tábor
esetében pedig 2013. április 8-áig. A támogatás elnyerése esetén egy alacsony összegű (1000–5000 Ft/üdülés) önerő befizetése szükséges.
A pályázatok benyújtásában munkatársam szívesen segít!
Időpont-egyeztetésre az alábbi telefonszámon 06/20/357-1135
munkanapokon 10–15 óra között van lehetőség.
Kellemes pihenést kíván:
dr. Simicskó István és Németh Zoltán országgyűlési képviselő
és dr. Hoffmann Tamás polgármester

Hajrá jampik és jampipik!
A dal mindig egy lelkiállapot kifejezése, a zenész
életérzése, világa, amilyen ő maga - mondja Fenyő
Miklós. Mi változott az elmúlt évtizedekben, hogyan lehet egy dal ugyanolyan és mégis más? Vajon
a hazai rock and roll koronázatlan királya 450-500
dala közül melyik hangzik el a születésnapi koncertjén, Újbuda sztárszínpadán?

Az ünnepelt adja majd az ajándékot,
hiszen a Barba Negra Music Clubban a legnagyobb Fenyő és Hungária
számokra táncolhatunk majd.
Mire számíthat a koncerten az
újbudai közönség?
Együtt/Egy közös „játékra” –
mondja Fenyő Miklós. - A hangulatot a mindenkori lelkiállapot,
nem csak a sajátom, a közönségé is
meghatározza. Egy-egy dal előadása
is átalakult, hiszen az elmúlt években számtalan érzés tapadt hozzá. Például a Made in Hungaria először egy dal,
majd az egyik lemezem címadó dala lett, aztán megszületett a musical, majd végül a film is. Előadásakor újra és
újra átélem azokat a pillanatokat, érzéseket, melyek ezeket
ihlették. A közönség is változott, sokuknak az élete része
lettem. Azonban örülök, mert sok mai tizenéves is ismeri,
énekli a dalaimat.
Tervek? Erről csak akkor érdemes beszélni, ha megvalósultak. Mindenesetre idén a koncertek mellett két darabban
is játszom, Győrben és több vidéki városban az „Aranycsapat”, és a „Made in Hungaria” című musicalekben. Ez
utóbbinak május 31-én lesz a bemutatója Komárnóban.
Újbuda? Annak idején a Körtér mellett a Rolling Rock
nevű szórakozó hely volt az egyik kedvencem, felléptem
az FMH-ban is sokszor, ám most azt javaslom, csavarjuk
fel együtt a szőnyeget március 16-án a Barba Negrában! És
ígérem, még Önt is megtáncoltatom...
Erre bizony még kezet is fogtunk: Baráth Andrea

(Aki elmulasztaná az előzetes regisztrációt, az is nyugodtan induljon el
a rajthelyre, mindenkit nagy szeretettel várnak a rendezők! – szinhaz.hu)

1117 BUDAPEST, XI. KERÜLET, HUNYADI JÁNOS ÚT 19.
A 18-as villamos végállomásánál, 1500 férőhelyes, ingyenes parkolóval!

NYUSZISIMOGATÓVAL VÁRJA
március 18-tól a húsvéti ünnepekig

Újbuda

Minden kisgyerek
szeretne egy selymes bundájú
nyuszikölyköt Húsvétra...
Az Akabi Állatvilágban
teljesülhetnek vágyai!
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60+

Esélyegyenlőség
Nick Vujicic
A Nem Adom Fel Alapítvány meghívására
2013. április 18–20. között hazánkba látogat a világhírű motivációs tréner, a láb és
kar nélkül született Nick Vujicic. Magyarországi tartózkodása alatt Budapesten,
Debrecenben és Pécsett tart előadásokat, a
rendezvénysorozatra közel 12 000 embert
várnak a szervezők.
Bővebben a programról:
www.nemadomfel.hu,
www.facebook.com/nemadomfel

Szemléletváltás az idősügyben
Az idősellátás aktuális kérdéseiről, az intézményi ellátás szerepéről a szociális ellátórendszeren
belül, a személyes gondoskodás lehetőségeiről, az aktivitás megőrzésének fontosságáról, valamint az idősbarát szemlélet kialakításáról volt szó a Budapesti Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Ház, illetve az Újbuda Önkormányzata által közösen szervezett műhelykonferencián.

Bevezetőként és egyben vitaindítóként Molnár László alpolgármester tájékoztatta a meghívott idősellátással foglalkozó civil szervezetek képviselőit, az önkormányzatok szakembereit, az idős- és
nyugdíjasklubok vezetőit, valamint a nyugdíjas érdekvédelmi szervezetek vezetőit Újbuda Önkormányzatának kötelező és vállalt feladatairól, valamint a 60+ elnevezésű idősbarát programjáról.
Egymilliárd forint idősügyre
– A szociális munka napjainkban igazán nagy kihívás, hiszen
Magyarországon az emberek közel egyharmada küszködik olyan
problémával, amely valamilyen szociális kezelést, gondozást igényel – emelte ki az alpolgármester. – A kormányzat esélyegyenlőséget és gazdasági stabilitást célzó lépései mellett (pl. rezsicsökkentés) a helyi vezetés Újbudán is folyamatosan figyelemmel
kíséri az itt élők gazdasági helyzetét, a társadalmi változásokat,
ezen belül az idősek szerepét. Kerületünk nagy hangsúlyt helyez
arra, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve biztosítsa
a pénzbeli, természetbeni ellátásokat, továbbá a szociális szolgáltatásokat. Mindezek mellett önként vállalt feladatként pluszszolgáltatásokat is nyújt Újbuda idősebb polgárainak. Ilyen a
helyi ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás, az időskorúak
támogatása, valamint az idősek életminőségének javítása, az aktivitás fenntartása érdekében, a 60+ program. Utóbbi sikerét az
a szemléletváltás biztosítja, amely nem ellátottként, szociálisan
segítségre szorulóként kezeli az idősebb generációt, hanem partnerként tekint rájuk, és a valódi igényeiket felmérve igyekszik
javítani életükön. Ezzel elérve azt a célt is, hogy az idősebb emberek minél később kerüljenek be az ellátórendszerbe – mondta
Molnár László.
– Kerületünk méltán büszke programjára, hisz többek között tizenháromezer 60+ kártya talált már tulajdonosra, több száz program
működik a kultúra, a sport területén, alkotótáborok szerveződtek,
idősek által működtetett és szervezett klubok alakultak. Az Idősek
Akadémiáját már 1300-nál is többen végeztek el, ám a legnagyobb
öröm a több mint hetven lelkesen dolgozó, idősöket segítő önkéntes, mivel a sorsukba sokszor beletörődő, gyakran letargiába süllyedő embereket ki tudják mozdítani otthonukból, és segítenek megtalálni a számukra megfelelő programokat. Ezáltal életük egyenesbe
jön, és tevékeny, boldog időskort kezdenek el élni.
Az alpolgármester beszélt még a két nemzetközi programról,
hangsúlyozta az önkormányzatok közötti tudásbázis létrejöttének
fontosságát, amely a jövőben megkönnyíti a hatékonyan működő
modellek és eredményes gyakorlatok gyors alkalmazását az idősügyben kevésbé sikeres térségek felzárkóztatása érdekében. Molnár László kiemelte: Újbuda Önkormányzata 2013. évi költségvetésében közel egymilliárd forintot fordít az idősek ellátására.
Valós igényekhez igazodni
„A jövő nem fogja jóvátenni, amit a jelenben elmulasztottunk!”
– ez volt a mottója Beszterczey András, a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon igazgatója által megtartott előadásnak,
melyben részletesen és statisztikai adatokkal alátámasztva vázolta az elöregedő társadalom gondjait. A résztvevők betekintést
kaphattak arról, hogy fővárosunkban mely kerületeknek milyen
kihívásokkal kell szembenézniük. Előadásában kiemelte, az időseket segítő szolgáltatórendszernek mindig a legfontosabb, valós igényekhez kell igazodnia. Kitért a megoldásra váró problémákra, a szociális szektorban dolgozók alacsony bérére és ennek
következményeire az idősek ellátásában, valamint a jogi útvesztőkre. – Érdektelenné váló társadalmunkban legtöbben sokszor
még a 24. órában sem látják, hogy az elöregedő népesség gond-

60+ RÖVIDEN
Közbiztonság
A „Bűnmegelőzési tanácsok időseknek”
című előadásra március 12-én 15 órától
várjuk az érdeklődőket az Újbuda Szenior Programközpontjában. A közbiztonsági
fórumon a lopásról, a zsebtolvajlásról, a
rablásról, a magánlaksértésről, a zaklatásról és áldozatvédelemről lesz szó.

Zumbafitnesz
A zumbafitnesz népszerűségétől nem szeretnénk a 60+ korosztályt sem megfosztani, ezért rövidesen kifejezetten számukra
indul egy vidám, zenés tréningprogram.
Akik szeretik a vérpezsdítő latin muzsikát
és szeretnének ép testben, jókedvvel élni,
már jelentkezhetnek a Szenior Programközpontban. Foglalkozásaink április 15étől indulnak.

PROGRAMAJÁNLÓ
Ízelítő az Újbuda 60 közel 200
programjából
+

Fiziológiás labda torna
Sokak számára ismert sporteszköz a fiziológiás labda, amely a mozgásszervi panaszokkal
küzdőknek nyújt segítséget. A kerületünkben
már hosszabb ideje működő tréningen többen
vannak, akik már betöltötték a 80. életévüket, és testüket sikerrel tartják karban ezzel a
módszerrel. A 45–85 centiméter átmérőjű nagy
labda használható ülőalkalmatosságként is, de
a derekukat és hátukat fájlalók számára egy
kiváló sporteszközzé is válhat, ha megfelelően elsajátítják a labdán végezhető gyakorlatokat. Vörösmarty Edit gyógytestnevelő hetente
három alkalommal tart kifejezetten időseknek
szóló foglalkozást a Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskolában, Zimonyi Éva pedig a Széchenyi István Gimnáziumban heti két alkalommal várja fiziológiás labda
torna foglalkozásokra a megújulni vágyókat.
Következő számunkban részletesen tájékoztatjuk olvasóinkat a jelentkezés feltételeiről.
Vízigimnasztika
A vízben végezhető tornagyakorlatok iránt
érdeklődőket hetente 13 alkalommal várja a Nyéki Imre Uszodában Támer Julianna.
A vízigimnasztika nagyon jó hatással van az
ízületekre, mozgásszervi problémáknál, csontritkulásos és asztmás betegeknél, szív- és ér-

2013. március 13.

rendszeri megbetegedésekben szenvedőknél az
egyik legjobb rehabilitációs módszer. Mindemellett a rossz kedv ellen is kiváló. A tréning
60+ kártyával érkezőknek jelentős kedvezménnyel vehető igénybe.
Városismereti séta –
60+ gyalogtúrák
Gyalogló programjainkon fővárosunk, elsősorban Újbuda természeti és kulturális szépségeivel és nevezetességeivel ismerkedünk.
A gyaloglás időpontja és a tervezett program: március 18., hétfő 10 óra BKK hajóval
a Kopaszi-gáttól a Római-partig, városnézés a
Dunáról, séta a Római-parton. Találkozó helyszíne: Szenior Programközpont

További programok és információ:

Újbudai Szenior
Programközpont
Cím: 1117 Budapest, Bölcső u. 3.

Telefon: 372-4636
Nyitva tartás: hétköznap 9–14
óra között
Weboldal:
http://www.ujbuda.hu/60plusz

ja mindenki számára egyaránt fontos, gyors megoldást követelő
kérdés, hiszen felelősek vagyunk a most élő idősekért, valamint a
magunk jövőjéért – mondta az igazgató.
Önkénteseink sikere
A vitaindító előadásokat követő műhelybeszélgetés különlegesen produktívra sikerült, hiszen 60+-os önkénteseink adtak választ
több, a felszólalásokban is felmerült kérdésre, például miként
és hogyan lehet megoldani az idősek problémáit, valóban javítani életminőségüket, toborozni a célokért küzdő önkénteseket.
Gálné Kuhár Erzsébet büszkén emelte ki, hogy az önkéntesek
kommunikációja gyors és hatékony, az információikat internetes
csatornákon is eredményesen tudják terjeszteni, így vannak olyan
sikeres programjaik, amelyekkel alkalmanként 50–60 embert is
meg tudnak mozgatni.
Helyi szinten új megoldások
A rendezvényre meghívott szakemberek beszéltek a szociális
ellátórendszer hiányosságairól, megtárgyalták az alapvető problémákat, a finanszírozási kérdések buktatóit, és üdvözlendőnek
tartották, hogy egyre kevesebb helység van már Magyarországon, ahol legalább az alapellátást ne tudnák biztosítani. Egyetértettek abban, hogy korszerű, valóban az idősek igényeit kiszolgáló megoldásokra van szükség, Molnár László szerint sokkal
fontosabb és költséghatékonyabb olyan helyszíneket biztosítani,
ahol a nyugdíjas önkéntesek, klubok, körök programjaikat megvalósíthatják, és az így megspórolt pénzt pedig az általuk támasztott valódi igények megvalósítására fordíthatják. Az alpolgármester megjegyezte azt is, kiemelt jelentőségű, hogy az üzleti szféra
figyelmét is felhívják arra, a „jövő üzlete a nyugdíjas”, hiszen
ennek a korosztálynak a létszáma folyamatosan növekszik, így a
szolgáltatóknak, kereskedőknek, de még a médiának, reklámpiacnak is elemi érdeke, hogy az eddigi mellőzött státusból egyre
inkább feléjük forduljon, és egyik legfontosabb célcsoportjának
tekintse ezt a generációt. Abban is valamennyien egyetértettek,
hogy nem elég a kormány által alkalmazott megoldásokra várni,
hanem helyi színtereken, innovatív módon folyamatosan keresni
kell az új megoldásokat a gyors megvalósítás érdekében.

A hasznos tapasztalatcsere alkalmával többek között felszólalt
Dávidné Hidvégi Julianna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főtanácsadója is, aki méltatta a sikeres kezdeményezéseket. Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a javaslatokat és
a problémáikat folyamatosan osszák meg a jövőben a minisztériummal, ezáltal kormányzati szinten is minél előbb találhatnak
megoldásokat mindezekre.

Kedves 50 év feletti Olvasóink!
Ahogy arról lapunkban már korábban beszámoltunk, Újbuda Önkormányzata vezetőpartnerként vesz részt egy olyan európai uniós programban, amely az 50 év felettieket segíti abban, hogy a munkaerőpiac aktív vagy újbóli
aktív tagjai legyenek. A projekt célja első körben az, hogy pontosan felmérje egyrészt a
munkavállalók, másrészt a munkaadók igényeit, és olyan technikákat dolgozzon ki, amelyekkel ezek az igények és elvárások közeledhetnek egymáshoz. Hamarosan közvéleménykutatást indítunk, ezért itt, az Újbuda című lapban is kérdéseket teszünk fel 50 év feletti olvasóinknak. Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy válaszaikat megküldik 2013. március
24-éig az önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), vagy szíveskedjenek
bedobni a recepción elhelyezett dobozokba. A borítékokra írják rá: „Közvélemény-kutatás”.
Ön szerint milyenek az 50 éves és idősebb (de még nem nyugdíjas) kerületi
lakosok munkavállalási lehetőségei?
a) ugyanolyan lehetőségeik vannak, mint
a fiatalabbaknak
b) valamivel kevesebb lehetőségük van,
mint a fiatalabbaknak
c) sokkal kevesebb lehetőségük van, mint
a fiatalabbaknak
Ön szerint több segítségre szorulnak-e
az 50 éves és idősebb munkakeresők,
mint a fiatalabbak?
a) nem kell őket jobban segíteni, mint a
fiatalabbakat
b) több segítségre van szükségük, mint a
fiatalabbaknak

Ön szerint kinek a feladata, hogy támogassa az 50 éves és idősebb kerületi
munkakeresőket?
a) az államé
b) a munkaügyi központoké
c) a kerületi önkormányzaté
d) nem szorulnak segítségre
Milyen segítséget kellene adni az 50 éves
és idősebb kerületi munkakeresőknek?
a) átképzések, szakmatanulás támogatása
b) nyelvoktatás támogatása
c) szakmai továbbképzések támogatása
d) számítógép-használat oktatása / számítástechnikai képzések támogatása
e) támogatás internethasználathoz
f) álláskeresési segély
g) nem szorulnak segítségre
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Áprily Lajos: Tavaszodik
c. költeményéből idézünk 3 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első és második sora (O, K, M,
A, Y). 13. Író, költő (Ágnes). 14. Lengyel pénz. 15. Előtagként gondolattal való kapcsolatot jelöl. 16. Sík felületű.
18. Helyhatározó rag. 19. Kisragadozó. 20. Számla fele!
21. Portéka. 23. Ádám párja. 25. Nitrogén, oxigén és szén
vegyjele. 26. Népi hangszer.
29. Angol hadsereg! 31. Nóta
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egynemű betűi. 33. Helyez. 34. Ab ovo. 36. Szalon hátsó része! 37. Áll alatti zsírpárna. 39. Kerti szerszám. 41. Női név. 43. Háromszor: tánc. 44. Pusztai hiúz. 46.
Kamionjelzés. 47. Milánó operaháza. 49. Amely személyt. 50. Árkon áttett palló.
51. Első osztályú, röv. 52. Madridi képtár. 54. Szappanmárka. 56. Ezüst vegyjele.
57. Gil … (Lesage). 58. Orosz tó Szentpétervár mellett. 61. Talajművelő eszköz. 63.
Klub egyede. 65. Othelló népe. 66. Sörmárka. 68. Londoni ló! 70. A „Halotti beszéd”
egyik szava. 72. A mélyben, népiesen. 74. Ésszel felfogja. 75. Költő. 77. Egyiptomi
istenség.
Függőleges: 1. Edény. 2. Somogy megyei város. 3. Szorosan hozzásimul. 4. Orosz
illuzionista (Igor). 5. Néma néző! 6. Fényképgyűjtemény. 7. Óriáskígyó. 8. Verné.
9. Kozármisleny határai! 10. Bizmut és ittrium vegyjele. 11. Konyhai eszköz. 12.
Római császár, idegen helyesírással. 17. Ábrahám felesége. 19. Tengeri emlős. 20.
Az idézet harmadik sora (I, B, J, K, A, B). 22. Fonalkészítő eszköz. 24. … victis!
Jaj a legyőzötteknek! 27. … et labora! (bencés jelmondat) 28. Bőröndbe tesz. 30.
Az összeadás szava. 32. Puccini operája. 35. Egy Iránban beszélt nyelv (LAKI). 36.
Új-zélandi alagút. 38. Kiapad páratlan betűi. 40. Vértanúk városa. 42. Botütés része! 44. Japán harcművészet (a.m. üres kéz). 45. Ünnepélyesen felavató. 48. Alapél egynemű betűi. 50. Csomó. 53. Fényérzékenység az
Beküldési
USA-ban. 55. Tragikus sorsú olasz politikus (Aldo). 57. Női név. 59.
határidő: a megCremonai hegedűkészítő család. 60. Olasz származású, francia nyeljelenést követő
vű belga énekes (Salvatore). 62. Festő- és grafikusművész (Erzsébet).
hét keddje. Cím:
64. Vajdasági író (Nándor). 67. Állat alá terített szalma. 69. Szög1118 Bp., Csíkifüggvény, röv. 71. Veszprém patakja. 73. Nóta. 75. Kettőzve: szülő.
hegyek u. 13.
76. Antonov felségjele.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 20.
A 4. szám rejtvényének megfejtése: „Most kell a szélbe gyöngyöt szórni,
nevet adni elárvult kőnek”. Nyertese: Frick Judit, Rátz László u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

PÁRTOK ESEMÉNYEI
A XI. KERÜLETI FIDESZ

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási
tanácsadás. Hétfőként 17–18 óráig
ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás
díjmentesen. Minden páros kedden
16–18 óráig ingyenes jogi tanácsadás. Minden első és utolsó szerdán
15–17 óráig munkaügyi tanácsadás.
Március 22. 18.00 Ali Sajadi iráni fotóművész kiállításának megnyitója.

A XI. KERÜLETI MSZP

Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19
óráig jogi, munkaügyi, munkajogi;
adó-, könyvvezetési és vállalkozási;
lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk:
www.mszpujbuda.blog.hu. Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com
e-mail címre.

A KDNP PROGRAMJAI

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474
Az iroda nyitva tart minden csütörtökön 14–18 óra között.
Látogassa meg az Országházat! Dr.
Rétvári Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni
lehet a KDNP-irodában.

Március 14. 17.30 Aktív időskor
Újbudán. Előadó Molnár László alpolgármester.
Március 26. 18.00 Szellemi vitakör.
Téma: Vallás és művészet.

LMP-HÍREK

Fadrusz utca 2., web: delbuda.
lehetmas.hu
Hétfőnként Zöld Női Klub – nőként a
közéletben és hasznos ökopraktikák.
Keddenként Fröccs! – politikai vitaestek. Gajárszki Áron ökofilmklubja
havonta új filmekkel és témákkal:
www.okofilmklub.hu.
Híreink,
blogunk: delbudamaskepp.blog.hu.
Kapcsolat: bp1122@lehetmas.hu

JOBBIK-HÍREK

Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
8.30–16 óráig.
Március 13. 18.00 Újbudai Nemzeti
Estek Mirkóczki Ádámmal, a Jobbik
szóvivőjével. Téma a közbiztonság
és az egyházak helyzete hazánkban.
Március 15. 12.30 Emlékezzen meg
Ön is az 1848-as szabadságharcról a
budapesti Jobbikkal a Kodály köröndön!
Március 16. 9.00–13.00 Termelői
piac a Jobbik-irodában (Bartók B. út
96.)

APRÓHIRDETÉS
LAKÁS, INGATLAN
INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.com
IMMOTÉKA 15 éve a budai ingatlanok specialistája. Igényes
ügyfélkör, referenciák. T.: 201-1821, www.immoteka.hu
XI., SOPRON utcában épülő, energiatakarékos társasházban eladó 70 nm-es lakás 30 M Ft, 100 nm-es lakás 40 M Ft, garázzsal,
tárolóval. 06/30/251-4000.
SAS-HEGYNÉL (Somorjai) villában két lakás telekkel, 69 nm
28 M, 29 nm 12 M tulajdonostól eladó. 06/30/605-4091.
KÉSZPÉNZZEL keresek 1–2 szobás téglalakást a XI. kerületben. 06/20/426-0015.

OKTATÁS
OKJ-s DAJKA, pedagógia, gyógypedagógiai asszisztensi kisgyermekgondozó, gyermekfelügyelő képzés. (nysz01006404),
06/30/269-1061, www.kaszszakkepzes.hu

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-3800.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt-javít! 370-4932.
LAPOS TETŐK szigetelése, bádogozás: 06/20/471-1870, 2731857.
ALPINISTA szakipari munkák: 06/20/471-1870, 273-1857.

Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületi gyorsszolgálat. Bontás
nélkül azonnal! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021,
06/20/934-4664.
VÍZSZIVÁRGÁS, csőrepedés műszeres keresése, javítása lakásban és udvaron. 06/30/914-3588.
VÍZ-, GÁZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat, kisebb javítások és
teljes vezetékcsere földmunkával is. 06/30/914-3588.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
WWW.VIZ-GAZ-FUTES-BP.HU Fige Zoltán.

IMPRESSZUM
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Málnás tiramisuhasáb
Elkészítés:
Hozzávalók:
A mascarponét kikeverjük 10 dkg porcukorral, a
• 50 dkg mascarpone
maradék porcukrot pedig fehéredésig kavarjuk a
krémsajt
tojássárgákkal és a vaníliás cukorral. Hozzáadjuk
• 20 dkg porcukor
a fahéjat, majd kanalanként a mascarponéhoz
• 1 vaníliás cukor
keverjük. Kibélelünk folpackkal egy 1,2 literes
• 4 nagyon friss
őzgerinc formát. A babapiskótákat kettesével egy
tojássárgája
pillanatra a martinibe forgatjuk, 9 darabot a for• 1/2 kávéskanál
ma aljába teszünk és a krém felét rásimítjuk. A
őrölt fahéj
málnából körülbelül 12 szép szemet elteszünk a
• 2,5 dl édes martini
díszítéshez, a többinek a felét a krémbe nyom• 25 dkg babapiskóta
kodjuk óvatosan. Majd megint egy sor martinis
• 50 dkg málna
piskóta jön, erre a maradék krém, málna, végül
• 3 dl tejszín
a többi martinis piskóta. Kissé megnyomkodjuk,
• citrom, habfixáló
majd ráhajtjuk a lelógó folpackkot, és legalább
6 órára behűtjük. Ezután lehajtjuk a folpackkot,
a forma tetejére – ami most a teteje – rászorítunk egy hosszúkás
tálat és óvatosan megfordítjuk az egészet egybe. Habfixálóval
rögzített tejszínhabbal, citrommal és málnaszemekkel díszítjük.

CIRKÓFŰTÉS létesítése, beüzemelése egy héten belül, teljes ügyintézéssel, garanciával. Tipp-topp munkavégzés magán
és közületi megrendelésre! Cirkócsere 3 nap alatt kéménnyel
együtt! +36/30/630-7862, www.cirkofutes.hu

zsai u. 29. (a Kosztolányi tér közelében). Tel.: +36/1/424-0193,
06/70/601-4432.
FESTÉS, korrekt árak, ingyen felmérés. 06/20/454-2579.

Gyógyászat

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

A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/5477299, www.bkwsu.org/hungary
DR. DELI-BALOGH Ildikó szülész-nőgyógyász magánrendelése kedden 13–18 óráig a Bartók út 92–94. földszintjén a
Medical Centerben. Bejárat a Benedikt Ottó utca közepén. Rákszűrés, ultrahang, hormonzavarok kezelése, gyógynövény-terápia, fogamzásgátlás. Telefon: +36/30/852-7576.

Szolgáltatás

Régiség

FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.
ZÁRAK szerelése, javítása 0–24 óráig, 06/30/863-7680.
TÁRSASHÁZAK könyvelése, közös képviselete. www.
aszkontir.hu +36/20/433-2768.
KERTGONDOZÁST, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, permetezést
vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb munkáig.
06/20/411-4349.
CSEMPÉZÉST, burkolást vállalok. 06/30/943-9282.
KONTÉNERES sittszállítás: 06/20/464-6233.
REDŐNY, reluxa stb. szerelése, javítása legolcsóbban!
06/70/341-9489.
PARKETTACSISZOLÁS, lakkozás, javítás, rakás, nyikorgás
megszüntetése bontás nélkül.10 év garanciával. 06/30/990-1778.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, bádogozást, kőművesmunkát
azonnali kezdéssel, garanciával vállalok.10% kedvezmény 2915966, 06/30/458-6231.
TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel wegakft@
hotmail.com, 06/20/215-9830, 204-0765.
KERTÉSZ! Metszés, permetezés, gyepápolás. 06/20/922-7371.
BETÖRÉS elleni védelem! Zárszerelés, lakatosmunkák,
gipszkartonszerelés, fakivágás, lomtalanítás. 06/20/591-0774.
OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák, takarítás, karbantartás lélekkel. +36/30/418-6663.
RUHAJAVÍTÁS, -alakítás szakszerűen, gyorsan. XI. ker., Kani-

GELLÉRT Galéria mindennemű régi tárgyait kp.-ért megvásárolja. Üzlet: 466-4761, mobil: 06/20/981-2897.
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadású könyveket, könyvtárakat azonnali ingyenes kiszállással. Tel.: 06/30/742-4558.
VIRÁG Erika műgyűjtő! Helyszíni készpénzfizetéssel vásárol
koloniál, antik bútorokat, festményt, órát, porcelánt, ezüstöt, csillárt, szőnyeget, zongorát, rádiót, kitüntetéseket, pénzeket, hagyatékot kiürítéssel is. 06/30/324-4986.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 06/20/2885148.

TV, antenna, számítógép

ÁLLÁS
XI. KERÜLETI általános iskola gyakorlattal rendelkező tanítónőt keres. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre kérjük: kissildi_@freemail.hu
BUDAPESTI ingatlanhálózat keres XI. kerületi irodájába munkatársakat ingyenes képzéssel. l.morvay@gdn-ingatlan.hu

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

Könyvek
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem
vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

Főszerkesztő: Hőnyi Gyula • Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 246-6259, 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 • Fotós: Dömök Viktória • Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László • Nyomdai
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DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk.képv.
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A.
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Április 1-jén 17 órától. Villányi út 20/A
Egyeztetés: 06/70/428-1495
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Minden testületi ülés után két nappal,
a szombati piacnapon 10–12 óráig a Vahot utcai
(kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra.
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u.
17–23.). janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. ŐKH (Cirmos
u. 8.), valamint előzetes egyeztetés alapján: 06/70/9424624. E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. képv.,
alpolgármester. Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői: minden hó első keddjén 16.30–18
óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri: minden
hó második szerdáján 15–16.30 óráig.
Önkormányzat, Bocskai út 39–41. I. 119.
Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 372-4672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Március 20-án 17 órától. Villányi út 20/A
Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Minden hónap első és harmadik csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda)
Bejelentkezés csütörtökönként du.: 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.) sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. képv.
Minden hónap első keddjén 16 órától.
Budafoki út 9–11. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hó utolsó keddjén 17 órakor. Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 óráig.
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

Okmányiroda nyitva tartása
Hétfő: 8–19
Szerda: 8–19
Kedd: 8–18
Csütörtök: 8–18
Péntek: 8–16
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KÖZÖS

HELYI ÉRTÉK
A szorgalom és a küzdés jutalma
Hároméves korában szeretett bele Szombathelyi Eszter a műkorcsolyába. Édesapja egyengette
első lépéseit a jégen, de talán ő sem gondolta, hogy lányából 17 évesen magyar bajnok lesz.

A kerület büszkeségének számító fiatal tehetség
édesanyja is sokat segít Eszternek, maximálisan
mellette áll és biztatja, hogy még szorgalmasabban,
még többet gyakoroljon.
Jelenlegi edzője, a műkorcsolyában Európa-bajnokságot nyert Sebestyén Júlia is elismerően nyilatkozott lapunknak a tehetségről. Kiemelte: ez önmagában kevés, de szerencsére Eszterben ott van az
akarat, a lelkesedés és a különös szorgalom is, így
tudta most elhódítani a bajnoki címet egy olyan mezőnyben, amelyben több azonos szinten lévő, kiváló versenyző szállt harcba. Sebestyén Júlia most a
nemzetközi versenyekre készíti fel az újbudai bajnoknőt, hogy ott is jó eredményeket érjen el.
A sikerhez a magyar bajnoki címhez mérten is
több kell – szponzorok, támogatók és pénz. Eszter
nem győzi megköszönni az Újbuda Önkormányzata által a közelmúltban neki biztosított Papp László
Sportösztöndíjat, amely jelentősen segítette a felkészülésben. Bajnoknőnknek így módja nyílt arra,
hogy Svédországban nyugodt körülmények között

edzhessen a decemberi megmérettetés előtt, és minden bizonnyal ez
is hozzájárult ahhoz, hogy ma
őt nevezhetjük Magyarország egyik legjobb műkorcsolyázójának.
Külön izgalmas, hogy
Helyi érték –
Szombathelyi Eszter a malokálpatrióta
gánéletben zenét tanul és
kiválóan zongorázik.
műsor hétfőn
A muzsika azonban ked19.15-kor
ves időtöltés marad, a korcsolya viszont hivatássá,
abszolút életcéllá érlelődik. A
későbbiekben szeretné majd edzőként ő is továbbadni a megszerzett tudást, valamint
sportpszichológusként kívánja támogatni az utána
jövő tehetségek felkészülését.
Eszter most egy nemzetközi versenyre készül Horvátországba. Nem elégszik meg az elért eredményekkel, tovább edz Sebestyén Júliával.
(D.B.S.)

Éljen Ön is újra panaszmentes életet!
Egészségünk megőrzése, vagy helyreállítása nehéz feladat ebben a rohanó világban. Sokunkban megszületik az elhatározás,
hogy változtatunk életmódunkon, néhányan el is jutunk az első
lépésekig, de nem biztos, hogy megoldást találunk problémáinkra, sőt az eltúlzott, nem a mi testi adottságainknak megfelelő sportolással, könnyen újabb problémákat okozhatunk
magunknak. Nagy Róbertet arról kérdeztük, hogy az általa kidolgozott módszer hogyan tud mégis számos problémánkra tökéletes megoldást kínálni?
NR: 18 évet éltem Németországban, ott a legnagyobb fitnesz
edzőkkel, szakértőkkel dolgozhattam együtt, amikor visszatértem Magyarországra az volt a célom, hogy egy olyan szakmai
stábot állítsak fel, akik nem csak tömegsportot biztosítanak a
vendég számára, hanem személyre szabottmódszerekkel segítik, hogy a hozzánk jelentkező hatékonyan és jól megszabaduljon példáulallee_2013tavasz_sajto_291x213_v2.pdf
a túlsúlyától, vagy hízhasson, ha arra van
szüksége,
1
3/8/13
elfelejtse a mindennapok stresszét, elmúljon a hátfájása.
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Mi teszi még vonzóvá a naroterápiát?
NR: Vendégeink a módszert és a számukra legmegfelelőbb
gyakorlatokat néhány alkalmat követően elsajátíthatják. A
gyakorlatok teljesen eszközmentesek, nincs szükség sportszerek beszerzésére és otthon is könnyen elvégezhetőek. A
naroterapeuta egy alapos állapotfelmérés után állítja be az
edzésprogramot. Módszerünk azok számára is ajánlott, akiknek kímélni kell ízületeiket, vagy szívüket. Ma már büszkén
jelenthetjük ki, hogy a naroterápia számos ember életét kön�nyíti meg és teszi fájdalommentessé.
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