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Megvan a Tüskecsarnok
befejezésére a pénz

Reggeli torna és díjözön
a Föld Napján

Csaknem 6 milliárd forint elkülönített összegről
beszélt a Parlamentben Simicskó István.
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Reggel fél kilenckor ezer gyermek kezdte
tornával a Föld Napját a Budai Parkszínpad előtt.

12

Kiállították a korszakalkotó
magyar találmányokat
Dinamó, porlasztó, golyóstoll, tükörreflexes
fényképező és mikrofloppy.

Hűtlen kezelés ügyében
nyomoz az ügyészség
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűt
len kezelés gyanújával nyomoz a Fővárosi
Főügyészség – jelentette be sajtótájékoztatón
Hoffmann Tamás polgármester.
Az Önkormányzat 2005-ben 15 éves bérleti
szerződést kötött az Uniker-Coop Kft.-vel egy,
önkormányzati tulajdonban lévő Bártfai és
Tététnyi út sarkán, a Bikás parkban található
sportpályára és annak hasznosítására. A beru
házás késve készült el, az önkormányzat akkor
nem élt a kötbér lehívásával, szerződést módo
sított a beruházóval. A nagyjából azonos méretű
fejlesztés értéke végül komolyabb indoklás nél
kül csaknem a háromszorosára, közel 280 mil
lió forintra ugrott. A szerződés módosításhoz a
képviselő-testület – a Fidesz–KDNP képviselő
inek tiltakozása ellenére – mégis hozzájárult, és
felhatalmazta az akkori polgármestert, hogy az
önkormányzat, a bérlő-beruházó cég, valamint
az ügyben fellépő hitelintézet között együttmű
ködési szerződést írjon alá. Időközben a bank
300 millió forint keretbiztosítéki jelzálogjogot
jegyzett be az épületre, amelyet Újbuda Önkor
mányzata köteles megvásárolni. Amennyiben a
bérlő nem teljesít, a bank lejártnak tekinti a teljes
tartozást. A végeredmény ez lett.
Az ügylet több okból jogszerűtlen, mert a
2007. február 15-i testületi ülésen az előterjesz
tést megszavazó képviselők csupán 95 millió fo
rint erejéig történő garanciavállalásról döntöttek.
Ehelyett a korábbi vezetés – túllépve a képvise
lők által adott felhatalmazáson – 2007. április
2-án olyan szerződést kötött, amelyben Újbuda
Önkormányzata 100 százalékos garanciát nyúj
tott a pénzintézet számára a magánberuházó ál
tal felvett és megemelt beruházási értékre szóló,
svájci frank alapú hitel visszafizetésére. Ez jóval
nagyobb vállalás, mint a kezesség. Amennyiben
a beruházó pontosan teljesít, a kerületnek se
mennyit sem kellett volna fizetnie a fejlesztésért,
tehát 2020-ban egy sportkomplexummal gaz
dagodott volna. Ehelyett most legkevesebb 120
millió forintot kell kiadnia.

Javulhat a hivatali
működés
Az Államreform Operatív Program
(ÁROP) regionális budapesti konferenciáját Újbudán, a Polgármesteri
Hivatal nagytermében tartották meg.
A Közigazgatási Minisztérium a járási
rendszer kiépítése és az állam-önkormányzatok közötti feladatátszervezés
után most kormányzati iránymutatással
és pályázati lehetőséggel optimalizálná
a helyhatóságok szervezeti működését.
– Idén január 1-jétől jelentősen megváltoztak
a feladat- és jogkörök az államigazgatásban,
a kormány ezért most abban nyújt segítséget,
hogy az önkormányzatok minél könnyebben
tudjanak alkalmazkodni az új rendszerhez –
jelentette ki a szervezetfejlesztési projekt elin
dulását meghirdető konferencia megnyitóján
Hoffmann Tamás polgármester.
Bíró Marcell (képünkön) közigazgatási állam
titkár beszédében kiemelte, 2010 óta a kormány
jelentős eredményeket ért el a közigazgatás át
szervezésében: kialakította a járási rendszert,
létrehozta a kormányhivatalokat, bevezette az

A cikkünk a 6–7. oldalon

A tél végével megindultak a kátyúzások
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013-as esztendőben 1435 m2 kisebb-nagyobb kátyút szüntetett meg,
az útburkolati javításoknál azonban fontos a lakosság aktív közreműködése is: amennyiben útburkolati hibát tapasztal, kérjük,
írja meg nekünk a katyu@ujbuda.hu email címre.
A Prizma tevékenysége júniustól – a napi címlista szerint történő kátyú
zás mellett – kibővül, ennek során a kerület kijelölt körzeteiben körül
belül 2400 m2 útfelület kijavítását végzik el szeptemberig. Havi kapaci
tásuk jelenleg mintegy 600 m2, de a kapacitásbővítés után ez elérheti a
közel 1000 m2-t is. A kátyúzási feladatok mellett részlegük gyorsszol
gálati, balesetveszély-elhárítási (például: csatonafedlap-pótlás, korlát
javítás, parkolást gátló oszlop kihelyezését) feladatokat is ellát.
A kerület méretéből – az ország 5. legnépesebb városrésze – és
a közúthálozatban elfoglalt szerepéből adódóan, sajnos a javítási
munkálatok nem mindig tudnak olyan gyors ütemben haladni, mint
ahogy a lakosság elvárná, azonban tudni kell, hogy a Prizma mun

Sikersztori

kavállalói – amennyiben az időjárás engedi – minden nap dolgoznak,
ezért a lakosság megértését, türelmét kérik.
(Újbuda)

Kátyúzás 2013
Áprilisig történt kátyúzás
Útfelület-javítás júniustól szeptemberig
Havi kapacitás jelenleg
Havi kapacitás bővítés után

1435 m2
2400 m2
600 m2
1000 m2

egyablakos ügyintézést, átszervezte az önkor
mányzati feladatköröket és új közszolgálati
életpályát biztosított a kormánytisztviselőknek.
– Ezeket a felhalmozott tapasztalatokat sze
retnénk az önkormányzatok számára hozzá
férhetővé tenni, másrészről pedig a központi
közigazgatás is szeretné megismerni azokat a
jó gyakorlatokat, melyek a helyhatóságoknál
alakultak ki – magyarázta az államtitkár.
A most induló program célja tehát egy esz
mecsere folytatása, amelyhez a minisztérium
pályázat útján jelentős pénzösszegeket kíván
biztosítani annak érdekében, hogy az önkor
mányzatok hatékonyabbá tehessék szervezeti
működésüket, és a járási önkormányzati hiva
talok közötti feladatmegosztást.
Bíró Marcell hozzátette, amikor az állam
polgárok ügyet szeretnének intézni bármelyik
hivatalnál, cseppet sem a szervezetfejlesztés
fogja őket érdekelni, sokkal inkább az, milyen
hatékonyan tudják elintézni, amit akarnak, az
ügyintéző hogyan beszél velük, és mennyire
kényelmes az egész procedúra. – Ehhez kul
túraváltásra van szükség. Viszont senki nem
tud kedves lenni az ügyféllel, ha gondja van
a munkaszervezésben, ezért kell jól működő
szervezeteket kialakítani – világított rá az ál
lamtitkár.
(T. D.)
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kék hírek
Biciklilopások
A rendőrséghez április második felében
több feljelentés is érkezett ismeretlen el
követők ellen, akik különböző módsze
rekkel törnek fel kerékpártárolókat, majd
onnan a bicikliket eltulajdonítják, vala
mint több, „csak” letámasztott, társasház
belső udvarán tartott, lezárt kerékpárt
toltak el.
Két elkövetőt vontak intézkedés alá a
rendőrség járőrei április 22-én a hajnali
órákban, az Irinyi‒Budafoki út kereszte
ződésénél. A náluk lévő kerékpárral nem
tudtak elszámolni, a helyszínen beismer
ték, hogy azt korábban az egyik társasház
mélygarázsából lopták el. A házkutatás
során a rendőrség további bűncselek
ményből származó bicikliket, valamint
egy rollert találtak meg. A tetteseket el
fogták.
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Megvan a Tüskecsarnok
befejezésére a pénz
Csaknem 6 milliárd forint elkülönített összegről beszélt a Parlamentben Simicskó István sportért felelős államtitkár arra a kérdésre válaszolva, mi lesz a Tüskecsarnok sorsa. Reményei szerint a fejlesztés végre befejeződik,
a kormányzat elkülönítette rá a forrást.
LÁGYMÁNYOS

Lopások
Elfogták és előzetes letartóztatásba he
lyezték azt elkövető is, aki április 16-án
12.00 órakor Újbuda egyik bevásárlóköz
pontjának bejáratánál a padon ülő sértett
pénztárcáját, annak nyitott táskájából el
tulajdonította.
Több feljelentés érkezett a hatósághoz
ismeretlen elkövető(k) ellen, akik a sér
tettek nyakában lévő arany nyakláncot
kitépték, majd elfutottak. A sértettek
nek több száz ezer forintos káruk kelet
kezett.
Április 17-én kerületünk egyik bevá
sárlóközpontjának üzletéből két elkö
vető több luxusmárkájú ruházati termé
ket tulajdonított el, mely cselekményt
a városrész nyomozói észleltek. A két
férfit elfogták és őrizetbe vették, egy
ben a rendőrség előterjesztést tett neve
zettek előzetes letartóztatásának indít
ványozására.

A történet: A Tüskecsarnok-beruházás előzménye a ‘90-es évek elejére nyúlik
vissza, amikor az 1996-os világkiállítás rendezési jogát Magyarország Ausztriával
közösen nyerte el. Van, aki már alig emlékszik erre. Ennek egyik helyszínéül az
Antall-kormány a lágymányosi egyetemi fejlesztésekre szánt területet jelölte ki,
majd 1994-ben ki is adták az építési engedélyt a Tüskecsarnokra. A szándék az
volt, hogy ezt először világkiállítási pavilonként, utána pedig a három egyetem
sportcentrumaként működteti.
A világkiállítás megrendezését azonban a szocialista kormány lemondta. A
sportcsarnok építése viszont megkezdődött, sőt, a kiadott építési engedély 1995
októberében kiegészült az edzőtermek alatti mélygarázs és a szabadtéri sportpá
lyák terveivel, majd 1997-ben, miután a csarnok félig elkészült, a költségvetési
forrásokat elvonták.

Mérgezés
Egy Budafoki úti társasházból április
22-én a mentőkhöz, a tűzoltókhoz, majd
a rendőrséghez érkezett bejelentés szénmonoxid-mérgezésről. Két fő súlyos
és három fő könnyű sérültet az Erzsé
bet Kórház toxikológiájára szállítottak.
Rendőri segítséggel 16 lakást kiürítettek.
Azt, hogy honnan és hogyan került ilyen
mennyiségű szén-monoxid a levegőbe,
még vizsgálják.

Gránát
Az Előpatak utcában földmunkavégzés
közben a munkagép egy robbanószer
kezethez hasonlító tárgyat fordított ki a
földből április 23-án. A helyszínt azon
nal lezárták. A kiérkező tűzszerészek
megállapították, hogy a szerkezet egy
magyar aknavetőgránát, melyet meg
semmisítés céljából elszállítottak.

A Tüskecsarnok sorsával kapcsolatos
interpellációt nyújtott be múlt hét hét
főn Révész Máriusz fideszes képviselő
a Parlamentben, amelyben azt firtatta,
mikor fejeződik be a 16 éve torzóként
meredő épület, és mikor vehetik bir
tokba a fővárosiak.
A felvetést Simicskó István, az
Emberi Erőforrások Minisztériu
mának sportért felelős államtitkára
válaszolta meg. Kifejtette, valóban
16 éve egy kapavágás sem történt
azon a területen. Az uszodának
kiásott gödörben másfél évtizedes
fák és bokrok vannak. Simicskó
válaszában hozzátette, ez a menta
litás nem fér bele a kormány érték
rendjébe, így ezen mindenképpen
változtatni szeretnének. A sport
kiemelt ágazatnak tekinthető, és
ennek szellemében a kormány szá
mos döntést hozott meg az elmúlt
időszakban. – Tehát jó hírem van,
tisztelt képviselő úr, a hosszú kény
szerszünetet követően, igen, a kor
mányzat befejezi a Tüskecsarnokberuházást, kiemelt fejlesztésnek
tekintve – fogalmazott az államtit
kár.
A kormány 5,9 milliárd forintot
szán a fejlesztésre, és egy multifunk
cionális csarnok alakul majd ki, amely
kulturális és sportrendezvényeknek
kíván helyszínt adni; négyezer fős
nagyteremmel és ezerfős lelátóval
rendelkező uszoda épülhet két ütem
ben. – Azt kell mondjam: torzó helyett
egyfajta fellegvára lesz nemcsak Új
budának, nemcsak a XI. kerületnek,
hanem az egész budapesti térségnek
– tette hozzá Simicskó István.

Szentimre város vendége
volt Tarlós István

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

– A jelenlegi kormánynak és kormányfőnek
maradnia kell a következő választások után
is, és ezért nagyon össze kell fogni – jelen
tette ki Tarlós István főpolgármester a Szen
timrevárosi esték újbudai rendezvényen. A
városvezető beszédében jelezte: sem párt
politikai, sem kormányzati ambíciói nin
csenek, és itthon egyetlen olyan politikus
van, aki olyan értékrendet képvisel, amely
az ország jövőjének is megfelel. Az Unióra
utalva megjegyezte: csak úgy lehet, sőt, kö
telező is úgy tagjává válni egy nemzetközi
közösségnek, hogy egy ország nem adja fel
saját identitását, és Orbán Viktor miniszter
elnök azért küzd, hogy ez megmaradjon.

2013. évre pályázatot ír ki 4 millió Ft keretösszegben, előfinanszírozással,

Kínai partnere lesz
Újbudának
Az Újbuda Közbiztonságáért kitüntetések átadásával kezdődött a képviselőtestület április 18-i ülése, majd a kerület rendvédelmi szerveinek beszámolóiról
tanácskoztak. A nyilvánosan tárgyalt napirendi pontok között szerepelt többek
közt egy együttműködési megállapodás megkötése a kínai Yiwu várossal, és pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala is.
A képviselő-testület határozata értelmében molókat hallgatták meg és véleményezték a
az Újbuda Közbiztonságáért kitüntetést idén képviselők. A továbbiakban több helyi ren
Petrekovich Perjés András, a XI. kerület Köz delet módosítására vagy újraalkotására került
biztonságáért Közalapítvány elnöke, illet sor, de pályázatokkal kapcsolatos döntések is
ve Wágner Antal r. főhadnagy, a XI. kerületi születtek.
Rendőrkapitányság munkatársa vehette át.
Yiwu város vezetése 2008 óta folyamatos
Napirend előtt Csernus László, a Fidesz– kapcsolatot tart fenn Újbudával. Két évvel ez
KDNP frakcióvezetője felkérte az ellenzéki előtt a kínai város polgármestere kifejezte azon
képviselőket, hogy írják alá a kormánypárt szándékát, hogy hivatalosan is lépjenek együtt
rezsicsökkentést védő ívét. A kérést a szoci működésre. A partnerségnek három kiemelt
alisták közül ketten, Farkasné Kéri Katalin és területe lehet: kerületi vállalkozók bemutatko
Vécsei Éva is elfogadta, míg a jobbikos Bába zása Yiwu szakmai vásárain, különböző mű
Szilvia már korábban ellátta kézjegyével a vészek és kulturális csoportok bemutatkozása
gyűjtőívet. Információink szerint utóbb Budai egymás városaiban, illetve szakmai tapaszta
Miklós (MSZP) frakcióvezető is
latok cseréje a közigazgatás és
csatlakozott az aláírókhoz.
az állami feladatok ellátásának
A testületi ülés
A napirend tárgyalásakor
területén. Yiwu város delegáci
valamennyi, nyilelőször a XI. kerületi Rendőr
ója várhatóan júniusban látogat
vánosan tárgyalt
kapitányság, Tűzoltó-parancs
Budapestre, akkor megvalósul
előterjesztése elolnokság, valamint Közterülethat az együttműködési megálla
vasható az ujbuda.
felügyelet 2012. évben végzett
podás aláírása is.
hu honlapon.
tevékenységéről szóló beszá
(V. L.)

A pályázat leadási ideje: 2013. május 17.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

NYÁRI TÁBOROK MŰKÖDÉSÉRE

Pályázni lehet:
Többnapos nyári táborok ellátással kapcsolatos étkezési kiadásainak, útiköltsé
geinek, szállásköltségeinek, belépőjegyek árának, sporttáborok terembérleti díjának,
sporteszközök bérleti díjának támogatására, kézműves kellékek, kreatív eszközök
beszerzésére.
Pályázhatnak:
Kerületi közoktatási intézmények (a KLIK fenntartásában működő iskolák alapít
ványaikkal pályázhatnak) és közművelődési intézmények, XI. kerületi székhellyel
rendelkező civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak és intézményeik,
nem újbudai székhelyű, de bizonyítottan a kerület diákságáért dolgozó szervezetek.
Nem pályázhatnak: gazdasági társaságok.
Általános tudnivalók:
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen
fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a
pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához
az igényelt támogatás összegén felül.
A pályázat beadásakor csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások át
láthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszá
molást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és az önkormányzat Támogatási
Szabályzatában foglaltak szerint. Az elnyert támogatások esetén az elszámolásban
csak olyan témájú számlákat lehet leadni, melyek a támogatási szerződésben rögzí
tésre kerültek.
Apályázatiadatlaphozcivilszservezetekeseténcsatolnikellabejegyzésrőlszólóbírósági
végzést, egyéb intézmények esetén az alapító okirat másolatát.
A támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú
kiadások nem teljesíthetők (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevéte
le, ajándékok, utalványok juttatása), az ellátással kapcsolatos étkeztetés nem számít
reprezentációs célú kiadásnak.
Pályázni csak 2013. évben megvalósuló projektre lehet.
A pályázati adatlapok beszerezhetőek:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39–41.)
Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési és Kulturális Osztály
(1113 Bp., Zsombolyai út 4. IV. em. 408.)
A pályázati adatlapok letölthetőek továbbá a www.ujbuda.hu internetes oldalról.
Információ: Szebeni Dóra 06-1-3723-468
A pályázat leadási helye: személyesen Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
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Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat,
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Újbudai érték is lehet
a hungarikum

misszió
Anyák napi gondolatok:
„Csodálatos az, amit egy nő megbír!
– Egy nő, aki anya; – egy anya, aki szeret.”
(Jókai Mór)

Tíz éve küzd nemzeti kincseink védelméért Simicskó István. Kerületünk egyik országgyűlési
képviselőjét, a Hungarikum Bizottság tagját a magyar értékek védelmére hozott törvény megszületéséről, a bizottság feladatairól, és természetesen sport és ifjúsági államtitkári munkájáról is
kérdeztük.
• Hungarikumnapot tartottak a Parlamentben április
13-án, ahol ön is felszólalt. Beszédében a legkiemelkedőbb magyar értékek védelmére hozott törvény
megszületésének rögös útjáról szólt. Mikor kezdődött
a folyamat, és hol tartunk ma?
Először 2003-ban nyújtottam be országgyűlési ha
tározati javaslatot a régi magyar állatfajták nemzeti
kinccsé nyilvánítása érdekében. Ennek napirendre
vételét az akkori kormányzati többség tizenhárom
szor szavazta le, végül a
tizennegyedik nekifutásra
sikerült elfogadtatni. Ezt
követően 2008 áprilisá
ban nyújtottam be a hun
garikumok
védelméről
szóló országgyűlési hatá
rozati javaslatomat, amit
kisebb küzdelmek után
sikerült megszavaztatni,
majd 2012-ben, a második
polgári kormány megal
kotta a hungarikumok vé
delméről szóló törvényt.
• Egy évvel a törvény elfogadását követően megalakult a Hungarikum
Bizottság, amelybe az
országgyűlés önt és Lezsák Sándort delegálta.
Mi lesz a feladata ennek
a grémiumnak?
A bizottság nyolc szak
bizottságot hozott létre,
amelyek a mezőgazdasá
gi, élelmiszer-ipari ter
mékektől a tudományon
át egészen a sportig igye
keznek
összegyűjteni
nemzeti értékekeinket a
Kárpát-medence terüle
téről. Feladatunk, hogy
– ezek teljes spektrumát
feltérképezve – összeállítsuk a Nemzeti Értéktárat, a
hungarikumok közül pedig igyekezzünk minél többet
közösségi értékvédelem alá helyeztetni. Az európai
terméklistára az előző szocialista kormányok nyolc éve
alatt mindössze egy terméket, a szegedi téliszalámit si
került felvetetni, ehhez képest mi három év alatt már
tizenkettőnél tartunk. Ez közösségi, jogi oltalmat is je
lent a termékek előállításának módszerére, illetve azok
nevére vonatkozóan, ráadásul gyártásukra még uniós
forrásokat is lehet igényelni. De
munkánk során egyfajta szellemi
Egyfajta
hagyatékot is igyekszünk meg
szellemi
őrizni, hisz ahogy Széchenyi Ist
hagyatékot
is igyekszünk
ván mondta: „Addig él egy nem
megőrizni,
zet, amíg van hagyománya”.
hisz „Addig él
• Ki javasolhat egy terméket
egy nemzet,
vagy szellemi javat hungariamíg van hakumnak, és hogyan lesz abból
gyománya”.
valóban az?
Mindenkitől, így civil egyesü
letektől, szervezetektől is várunk javaslatokat, ezeket
leosztjuk a szakbizottságoknak, amelyek véleményezik
az anyagokat, majd hozzánk, a Hungarikum Bizottság
hoz kerülnek az előterjesztések. A végső döntést, hogy
mi minősül hungarikumnak és mi nem, itt hozzuk
meg. Az európai értékvédelmi lista adminisztrációját
pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium intézi. Termé
szetesen Újbudának is megvannak a maga sajátosságai,
hagyományai, amelyeket a lakóközösségek, a helyben
működő civil egyesületek ápolnak is. Ezekre egy erős
lokálpatrióta érzést lehet építeni, amely által kerüle
tünk polgárai jobban megóvják és megbecsülik kör
nyezetüket, és egyre többet tesznek közösségükért is.
Összegyűjtve azon értékeket, amelyek felhalmozódtak
ezekben a kis közösségekben, kerületünk is hozzá tud
tenni a Hungarikum Bizottság munkájához. Én pedig
igyekszem majd képviselni a grémiumban ezeket az ér
dekeket. Tehát, ha van olyan, általunk kevésbé ismert,

Közterületi névváltozás:
A Fővárosi Közgyűlés döntése
értelmében a XI. kerületi
Kollégiumi lépcső neve
Bartoniek Géza lépcsőre
változott.

Az anyák napja világszerte ünnepnap, Magyar
országon május első vasárnapján tartjuk. Sok he
lyen olvashatjuk, hogy az anyák ünneplésének
története már az ókori Görögországba nyúlik
vissza. Akkoriban tavaszi ünnepélyeket tartot
tak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt
az édesanyák tiszteletére. Angliában az 1600-as
években az ünnep keresztény vallási színezetet
kapott. A családjuktól messze dolgozó szolgálók
szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a
napot édesanyjukkal tölthessék.
A XX. század elején a philadelphiai Anna M.
Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé
nyilváníttatni. Dátumát május második vasár
napjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt
és energiát szánt arra, hogy a napot előbb állami, majd nem
zetközi ismertségűvé tegye. Jarvis erőfeszítéseit 1914-ben
koronázta siker, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a
napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Ausztriában a huszas
években a katolikus egyház azzal a hangsúllyal kezdte ter
jeszteni, hogy a gazdasági törekvésekkel együtt járó elvilá
giasodás ellenében a természetes, egészséges élet és anyaság
mellett emeljen szót.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröske
reszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet ha
gyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák
napját. Ma már olyan emléknapként üljük meg, amely több
szempontból égető problémákra irányítja a figyelmet: a csa
lád, az anyaság tisztelete és megbecsülése nélkül nincs em
beri és nemzeti jövő. Ne feledjük el őket most, de éreztessük,
hogy nem csak ezen a napon fontosak. Köszöntök minden
kedves anyukát ezen a gyönyörű napon!

vagy kevésbé megjelenített érték, amit Újbudához tu
dunk kötni, azt nagy örömmel várom.
• Tavaly október óta ön a sportért, idén januártól pedig
már az ifjúsági ügyekért is felelős államtitkár. Hogyan összegezné, az elmúlt fél-, illetve negyedév eredményeit új szakterületein?
22 éven át honvédelemmel, biztonságpolitikával fog
lalkoztam, de nagyon szép terület a sport- és ifjúságügy
is. Bár ez nem volt tudatos, egyfajta értékfelismerés és

Kiállították a korszakalkotó
magyar találmányokat
Dinamó, porlasztó, golyóstoll, tükörreflexes fényképezőgép és
mikrofloppy – a közös bennük, hogy mindegyik magyar fejlesztő,
feltaláló munkája. A Műszaki Múzeum Tanulmánytárában fél évig
tartó rendezvénysorozat keretében mutatják be a korszakalkotó
magyar találmányokat.
értékvédelem kísérte végig eddigi életemet. A sport és
az ifjúság területe is ilyen, hiszen az összesített olim
piai éremtáblázaton – 168 arany-, 148 ezüst- és 170
bronzérmünkkel – a nyolcadik helyen állunk, de ha
lélekszámarányosan nézzük, ott vagyunk a dobogón.
Ezzel az óriási teljesítménnyel nálunk jóval nagyobb
nemzetek sorát előzzük meg. Ezt az értéket meg kell
becsülnünk, hiszen a pozitív példaképek felmutatásá
val hatást tudunk gyakorolni az emberek sporttal kap
csolatos szemléletmódjára is. Rámutathatunk arra,
hogy gyermekünk szorgalommal és kitartással akár
olimpiai vagy világbajnok is lehet, de a rendszeres
testedzés jelentős mértékben javíthatja saját életmi
nőségünket is. Egyik fő feladatomnak tartom elér
ni, hogy Magyarországon ne csak az emberek nyolc
százaléka mozogjon legalább heti rendszeresség
gel. A folyamat elindult, de még sok a teendő ezen
a területen. A mai fiatalokra sok veszély leselkedik,
talán több mint a korábbi generációkra. Multikul
turális, rohanó világunkban egyre kevesebb idő
jut arra, hogy a családok együtt legyenek. Manapság
szinte csak az egyén kibontakozása számít, az indivi
dualizmus korában élünk. Ezért minél több közösségi
programot kell szerveznünk és közösségi embereket
kell nevelnünk. A sport is jó lehetőséget biztosít arra,
hogy a társadalom iránti felelősségérzetet felébresszük
gyermekeinkben, például a csapatsportok által.
• Milyen tervei vannak a fiatalok kábítószer-kipróbálási hajlandóságának visszaszorítása érdekében?
Az elmúlt hetekben elindítottunk egy programot
Legyen a sport a szenvedélyed! címmel. Fontos, hogy
a fiatalokat a jó út irányába tereljük, és elősegítsük
számukra a helyes értékfelismerési, értékválasztási
folyamatot. Igyekszünk nemcsak tájékoztatási és pro
pagandafeladatokat megvalósítani, de minél több olyan
szabadidősport rendezvényt létrehozni, amellyel meg
tudjuk szólítani őket.
(V. L.)

A Prielle Kornélia utcai Műszaki Ta
nulmánytárban 22 000 tárgyat őriz
nek a technika történetéből, melye
ket az épület három nagy kiállítási
csarnoka raktári körülmények között
vonultat fel. Ezek közül a múzeum
most 13 olyan találmányra hívja fel a
figyelmet, melyek a legnagyobb hatást
gyakorolták az emberiségre. A „Nagy
Tizenhárom”-ban többek között olyan
iskolai tanulmányainkból ismerős
tárgyakat láthatunk életnagyságban,
mint a Bánki–Csonka-féle porlasztós
motor, de kevésbé közismert érde
kességeket is megismerhetünk, így a
Katona-féle keringődugattyús motort,
a Jendrassik-féle világelső kis telje
sítményű gázturbinát, vagy az 1840es évek elején megjelenő Petzvál-féle
objektívet, amely a közel félórás ex
ponálási időt pár perces folyamattá
rövidítette, forradalmasítva ezzel a
portréfotózást.
De a toptalálmányok között láthat
juk a Jánosi Marcell alkotta 1974-ben
szabadalmaztatott mikrofloppylemezt

Angoltanfolyam indult Albertfalván
A kerületi álláskeresők már Albertfalván is részt ve
hetnek a Prizma Állásközvetítő Iroda által szervezett
ingyenes angoltanfolyamon. Az újbudai állásiroda ta
valy indította el munkakeresők részére felzárkóztató
informatika és angol alapképzéseit, hiszen a két kész
ség ma már elengedhetetlen feltételei a vágyott pozíció
megszerzésének.

KELENFÖLD

is, amely
elsőként a
világon tizedak
kora helyet foglalt el a
számítógépben, mint az ame
rikai vetélytársak lejátszói. Jánosi egy
olyan, csúcstechnikának számító ka
zettás lejátszót szerkesztett, amelyet
nyolc évvel később az egész nyugati
világ rólunk másolt le.
A 13 tárgy, amely valóban meg
változtatta a világot, megannyi
kalandos történetet és tanulságot
hordoz magában. A legtöbb kor
szakalkotó találmány közös sorsa
ugyanis az lett, hogy nem hazánk
ipara profitált belőle, a tárgy jelen
tőségére csak későn eszméltünk rá –
mondta Képes Gábor, a tanulmány
tár osztáyvezetője.
(T. D.)
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EMBERKÖZEL
Osztályfőnöki órát tartott az államtitkár
Az első óra becsengetésekor a Gárdonyi
Géza Általános Iskola 8. B. osztálya igen
csak meglepődött, amikor Simicskó István
sportállamtitkár lépett a tanterembe. A
kerület parlamenti képviselője, uniós gya
korlatot követve tapasztalatait és intelmeit
osztotta meg a tinédzserekkel, akik ravasz
kérdésekkel dolgoztatták meg a politikust.
Nemrég indult az az európai uniós
program, melynek keretében 50 éven fe
lüli állami tisztségviselők látogatnak el
iskolákba, hogy egy rendhagyó osztály
főnöki óra alkalmával átadják élettapasz
talataikat a fiatal generációnak. – Annak
kevésbé örülök, hogy ebbe az életkorba tartozom, annak viszont igen, hogy figyelmeztet
hetem őket, ne kövessék el azokat a hibákat, amelyeket én – tette hozzá az államtitkár, aki
az éppen aktuális tananyagról, a II. világháborúról mesélt a diákoknak. A Gárdonyi után a
Weiner Leó zeneiskolában tartott hasonló órát az államtitkár.
(T. D.)
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Lendületben
a sportkomplexum-fejlesztés
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Budapest-politika
témájú beszélgetőest-sorozatának legutóbbi állomásán a fővárosi
sportlétesítményeket vették górcső alá. A meghívott államtitkárok és
a felelős kormánybiztos a folyamatban lévő fejlesztési projektekről
és a kormány sportfilozófiájáról számolt be a megjelenteknek.
A rendezvényre meghívást kapott
Gondos Flóra műugró, a londoni olim
pia részt vevője, aki a magyar uszodák
állapotáról számolt be, de a vendégek
asztalánál foglalt helyet Vígh László ki
emelt sportlétesítmény-fejlesztésekért
és sportberuházásokért felelős kor

Felújítás a Habilitációs Központban
Új rámpát, öltözőt és mozgásfejlesztő szobát adtak át a Ménesi úti Habilitációs
Fejlesztő Központban április 25-én. A felújítások igen gyors ütemben zajlottak,
hiszen csupán március 12-én kezdődtek el a munkálatok. Az átadó eseményen
részt vett többek között Hoffmann Tamás polgármester, Marosdi János, a GAMESZ
képviseletében és Laucsek István tankerületi igazgató.
Szentimreváros
– Az épület csaknem kétharmadát vette igény
be az építkezés. A földszinten egy rámpa épült,
amely csekély lejtése miatt igen nagy területet
igényelt. Ezért ott falat is kellett bontani, és így
egy hatalmas, világos aulánk lett. Az alagsorban
a volt mozgásfejlesztő szoba területén lett kiala
kítva a dolgozók öltözője, a másik oldalon pedig
egy két és félszer akkora fejlesztőterápiás szobát
sikerült lértehozni szintén bontásokkal. Az új
térben egy orvosi rendelő is helyet kapott, hiszen
időnként ortopédiai, fogászati szűrést is kell vé
gezni a gyerekeknél – mondta el Szita Judit, a Ha
bilitációs Fejlesztő Központ intézményvezetője.
A megnyitón a gyermekek szivárványszínű
szalagokon át léptek az aulába, és először men
tek végig – gondozóik segítségével – a rámpán,
majd a szokásos negyedórás reggeli foglalkozás
következett az új mozgásfejlesztő szobában.

– Óriási segítség, hogy a gyermekünket fej
lesztik, van hova mennünk vele, vigyáznak rá.
Örülök, hogy szebb, otthonosabb környezetbe
került. A gyerekek szeretnek itt lenni, mind
egyik mosolyog, jól érzi magát, jó környezet
ben van – mesélte az egyik szülő.
Az intézmény jelenleg 24 sajátos nevelé
si igényű, súlyosan halmozottan fogyatékos
gyermeket lát el, aki állapotának és életko
rának megfelelő konduktív és gyógypedagó
giai fejlesztésben és egyéni habilitációban
részesül.
A fenntartói társulásból június 30-ával ki
válik a Budavári Önkormányzat, így Újbuda
Önkormányzata lesz az intézmény kizárólagos
fenntartója, tudtuk meg Hoffmann Tamás pol
gármestertől.
(H. L.)

mánybiztos, Simicskó István sportért
felelős államtitkár, valamint Rétvári
Bence parlamenti államtitkár is.
Vígh László közölte, országszerte
gőzerővel folynak a sportlétesítményfejlesztések, ami szerinte azért is in
dokolt, mert ezen a téren 20–30 éves
lemaradásban van az ország. Már le
tették a debreceni nagystadion és az
új Fradi-pálya alapkövét, a Puskás
Ferenc Stadion végleges koncepció
ja már a kormány előtt van, zajlik az
újbudai Tüskecsarnok közbeszerzési
eljárása, de Tatán, Dunavarsányban és
Mátraházán is megkezdődtek a léte
sítményfelújítások. A kormánybiztos

Adománygyűjtés a Premier Outlets-ben
Hagyományteremtő jelleggel ruhaadomány-gyűjtésbe kezd a Premier Outlet Center. Április 27-től május 12-ig
várja a kereskedelmi komplexum az adományokat, amelyeket az Ökumenikus Segélyszervezetnek kíván átadni.
A dotációk a nélkülöző gyermekekhez és a családokhoz jutnak el.
Magyarországon jelenleg is több száz ezer család él nehéz anya
gi körülmények között. A gyermekes, többgyermekes családok
szegénységi aránya 2,5-szer magasabb, mint a gyermektelenek
között. Esetükben már a mindennapi számlák, rezsiköltségek
és az alapvető élelmiszer megvásárlása is komoly fejtörést
okoz, így a ruházkodásra, öltözködésre nem futja. Az első hal
lásra aprócska problémának tűnő nehézség ugyanakkor alap
ja a szociális beilleszkedésnek. Kiváltképp a gyermekeknél,
akiknél az is előfordulhat, hogy ép cipő, meleg ruha híján az
iskolába sem tudnak elmenni Ugyanakkor ez egy felnőttnek is
nagy problémát jelenthet, hiszen ha nincs megfelelő ruházata
egy állásinterjúhoz, képtelen olyan munkát találni, amely
alapjául szolgálna családja erősítéséhez.
Ez lesz az első alkalom, hogy adományt gyűjtünk, mondta
lapunknak Imre Csaba, a Premier Outlet Center
igazgatója, bár nem először próbál
koznak karitatív tevékenységgel.
– A mostani megmozdulás az
angolszász területeken jól működő,
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bevett szokás. Ezt szeretnénk mi is meghonosítani. Ráadásul
a vásárló közösségünk olyan háztartásokból kerül ki - gyere
kesek, nagy családosok –, akik átérzik mások problémáit, így
szívesen segítenek. A Premier azzal tud hozzájárulni az ado
mánygyűjtéshez, hogy a leselejtezett ruhadarabokért további
kedvezményekre jogosító kuponfüzetet kapnak az adományo
zók, amelyet május 11-12-én beválthatnak az üzleteinkben.
–Nagyon fontos – tette hozzá az igazgató –, hogy Magyar
országon a ruhagyűjtés a fejekben úgy él, hogy a szakadt hol
mitól így szabadulnak meg a háztartások. Ám a Premier sze
retné elérni, hogy az adománygyűjtés ne erről szóljon. Nem
lehet senkinek sem célja, hogy a nehéz helyzetben lévő
családoknak szakadt holmikat gyűjtsenek össze, ami
kor a háztartásokban sok olyan ruhadarab van,
amelyet a gyerekek kinőttek, vagy a felnőttek
azért nem viselik, mert van helyettük
divatosabb. Ilyen felajánlásokat vár
nak a szervezők. – magyarázta.
Képünk illusztráció.
(Újbuda)

hozzátette, a kabinet kiemelt projekt
ként kezeli a sportlétesítmény-fej
lesztést, hiszen ha nincsen megfelelő
infrastruktúrája az utánpótlás-neve
lésnek, a szabadidős, egyetemi és ver
senysportnak, ezek az ágazatok nem
tudnak megfelelően működni.
Simicskó István többek között a Tüs
kecsarnok fejlesztéséről beszélt. A
16 évig befejezetlen beruházás
ként, kihasználatlanul árvál
kodó komplexumban
hamarosan újra le
het majd sportolni,
a sportállamtitkár
azért küzd, hogy
még a kormány
zati ciklus végéig
átadhassák a kö
zönségnek. A kor
mány a csarnok
befejezéséhez és
életre keltésére 5,9
milliárd, a mellet
te épülő uszodára
pedig 2,2 milliárd forintot különített
el, a Puskás-stadion a tervek szerint
80–100 milliárdból újul majd meg.
Az államtitkár hozzátette, a mai
globalizált világban Magyarország
számára a sport ad igazán lehetősé
get arra, hogy a nemzet megmutat
hassa magát. A nemzetmegmaradás
erős pillérének nevezte a sportot,
és kijelentette, a világ országainak
versenyében népességarányosan a
második legsikeresebb ország va
gyunk, ez a hatalmas teljesítmény
pedig arra kötelez, hogy erősítsük ezt
a szegmenst.
(T. D.)

FŐVÁROSI HÍREK
Az ellenzéki pártok erős kritikája mellett
fogadta el a Közgyűlés április 24-i ülésén
a főváros 2014-es költségvetési koncep
cióját. A határozat rögzíti, hogy a jövő
évi büdzsében nem tervezhető működé
si hiány, továbbá a hitelszerződésekben
vállalt kötelezettségeket maradéktala
nul teljesíteni kell. Kitér arra is, hogy
a közösségi közlekedési szolgáltatást a
rendelkezésre álló forrásokhoz kell iga
zítani. A koncepció utal a kormány és a
főváros közötti Budapest 21 szerződésre,
és jelzi, hogy a főváros kiemelt jelentő
ségű beruházásai várhatóan beépülnek a
nemzeti fejlesztési tervbe, azokat a felek
összehangoltan valósítják meg. Budapest
három fő fejlesztési irányt nevez meg:
a közösségi közlekedéshez kapcsolódó
kötöttpályás fejlesztéseket, a csatorna
hálózat, továbbá a Duna menti területek
fejlesztését.
A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján
idén Budapest díszpolgára címet kap:
Dávid Katalin művészettörténész; Dömötör Zoltán úszó, olimpiai bajnok vízilab
dázó, edző; Gschwindt András nyugal
mazott egyetemi adjunktus; Halász Judit
színművész, énekesnő; Khirer Vilmos, az
egyházi bíróság helynöke; Kóbor János
előadóművész; Kurutzné Kovács Márta
egyetemi tanár, professor emerita; LeélŐssy Szabolcs egyetemi docens; Mécs
Károly színművész; Merkely Béla kardio
lógus, tanszékvezető; Schubert Éva szín
művész és Szenthelyi Miklós hegedűmű
vész. Posztumusz adományozzák a címet
az Aranycsapat két labdarúgójának, Bo
zsik Józsefnek és Hidegkuti Nándornak,
illetve Václav Havel írónak, volt cseh ál
lamfőnek. A kitüntetés adományozásáról
szóló rendelet szerint az kaphat díszpol
gári címet, aki Budapest és polgárai szá
mára, a város fejlődése, gyarapodása és
hírnevének öregbítése érdekében kiemel
kedő tevékenységet végzett.
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Letették Újbuda új
templomának alapkövét

Elhunyt Kolossa István

Kerületünk képviselő-testülete 2001-ben kötött előszerződést az Etele út 3. szám alatt álló
telekre, amelyet Újbuda Önkormányzata templomépítés és plébániaközpont céljára szándékozott
átadni a Lágymányosi Szent Adalbert plébániának. A kerületi szabályozási terv elkészülte után
a testület a 2008. június 19-i ülésén szavazta meg a 2743 négyzetméteres telek 99 éves, térítésmentes használatba adásáról szóló előterjesztést. A terület átvételéről a szerződést ugyanazon év
decemberében írták alá ünnepélyes keretek között.
Erről 2008-ban, a szerződés alá
írásakor így nyilatkozott a plébá
nos az Új Embernek: „Már 1990
óta érlelődött a szándék az új
idők lehetőségét szemlélve, hogy
templomot kell építenünk. Új vá
rosrész alakult ki Lágymányos
nak ezen a részén a ‘70-es évek
végére, mintegy 22 000 ember él
a plébániánk területéhez tartozó
panellakásokban. Jelenleg is sor
ra épülnek a lakónegyedek – és
nincs egy látható templom. Na
gyon sok feladatot kellett megol
dani, hogy valóság legyen abból,
amit az önkormányzat képviselői
annak idején megszavaztak”.
A plébániaközösség és Musits
Antal atya sok imádsága és áldoza
tos munkája után végül Erdő Péter
bíboros idén április 23-án helyezte
el a templom alapkövét. A leen
dő templomot Boldog Meszlényi
Zoltánnak szentelik. Erről a kö
vetkezőket mondta el a főpász
tor: – Amikor egy egyházmegye
a Szentatya döntése alapján egy
új boldogot vagy szentet kap,
illendő, hogy szentel
jenek neki templomot
is. Meszlényi Zoltán
vértanút 2009 őszén
avattuk
boldoggá.
Azóta új templom (iga
zi templom) ebben az
egyházmegyében nem
épült. Íme, itt az első
alkalom, éljünk vele
– emelte ki Erdő Péter
bíboros.
Hoffmann Tamás pol
gármester megerősítette, eddig is támogatták a
templom megépítését, és a jövőben is minden olyan
segítséget megadnak, ami ahhoz szükséges, hogy
minél hamarabb elkészülhessen. – A helyi közös
ség ereje és hite vitte előre az ügyet. Bízom benne,
hogy ez a kitartó imádságos lelkület és templomépí
tési szándék ösztönzi majd az itt élőket arra, hogy
bekapcsolódjanak a hitéletbe – emelte ki Simicskó

KELENFÖLD

SPORT RÖVIDEN
OSC siker a Kondorosiban
Szöllősi Bence: Rendhagyó módon a vízilabda férfi OB I
rájátszásában az OSC-nek hazai pályájául a Kodorosi uszo
da szolgált, ahol a Kaposvárt látták vendégül Becsey Péter
fiai. A mérkőzésen már az első negyedben megszerezte a
vezetést az OSC, és innentől kezdve ki sem adta a kezéből,
a vége pedig 11–5-ös sima hazai siker lett. Az új helyszín,
tehát bevált az OSC-nek, reméljük, hogy még láthatjuk a
fiúkat a Kondorosiban.

Karateeredmények a KAKUSEI OB-n
98 versenyző és 11 egyesület részvételével rendezték meg
április 21-én a KAKUSEI Országos Bajnokságot. A ren
dezvény helyszíne az idén épült szigetszentmiklósi Városi
Sportcsarnok volt. Az egyesületből indulók voltak: Kranyik
Ádám, Módos Katalin, Módos Melinda, Philipovszky Dávid,
Vlasits Levente. Szép eredményeket értek el, és jó mérkő
zéseket vívtak mindannyian: Módos Kata kumitében 2.,
kata versenyszámban 3., Vlasits Levente pedig katában 2.,
kumitében 3. helyezést ért el. Kranyik Ádám a 18+ „open”
kategóriában bronzérmet hozott el, Módos Melinda pedig
mindkét meccsén technikai KO-val győzött, így idén ő sze
rezte meg az országos bajnoki címet!

Hosszú távon az ELTE a legjobb!
István. Újbuda országgyűlési
képviselője köszönetet mon
dott Sasvári Szilárd volt parlamenti
képviselőnek, amiért hosszú éveken keresz
tül együtt küzdött Tóni atyával a templomépítés
megvalósulásáért.
Az új létesítmény építtetője az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye. A templom és plébánia épületének
terveit a Jahoda és Páricsy Építésziroda készítette, a
kivitelezési munkák szakmai lebonyolítására és a mű
szaki ellenőrzésére a BAU-RAT Kft. kapott megbí
zást. – Az építési munkák idén júniusban kezdődnek
el, és várhatóan három évig tartanak – mondta Jahoda
Róbert építészmérnök.
(K.E.)

FELHÍVÁS

Ingyenes komposztálókeretek

További
információkért
olvassa be
telefonjával
a QR-kódot

Tisztelt Kerttulajdonosok!
Ahogy már tavaly is, az avar és kerti hulladé
kok égetése a Fővárosi Önkormányzat rendelete
alapján Budapest közigazgatási területén tilos.
Tájékoztatjuk önöket, hogy Újbuda Önkor
mányzata a Környezetvédelmi Alapból kom
posztálókeretek osztását finanszírozza a kerület
lakosai és intézményei részére.
Idén tavasszal 660 db komposztálókeretet
adunk használatba, amely kizárólag a kötele
ző előzetes jelentkezés alapján vehető igénybe.
Jelentkezés a kornyezetvedelem@ujbuda.hu email címen vagy a (+36/1) 372-3471-es telefon
számon lehetséges.

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)

Jelentkezéskor kérjük, adja meg nevét, lakcí
mét, valamint a komposztálás címet (amen�
nyiben nem egyezik meg lakcímével), e-mail
címét, telefonszámát, társasház esetén a közös
képviselő elérhetőségét is. Címenként maxi
mum 2 db komposztálókeret kérhető a készlet
erejéig.
A jelentkezőket e-mailben vagy telefonon
értesítjük a komposztálókeretek átvételének
helyéről és időpontjáról. A keretek átvétele
csak érvényes, XI. kerületi bejelentett lakcímet
igazoló lakcímkártya vagy régi típusú személyi
igazolvány bemutatásával lehetséges.
Újbuda Önkormányzata

Gasztroenterológiai
magánrendelés
a XI. kerületben!
Dr. Szőnyi Mihály
Szeretettel várom a gyomor-bélrendszeri panaszokkal
küszködő pácienseket! Nyelőcső-, gyomor-, hasnyálmirigy-, epe-, máj-, bélrendszeri problémákkal forduljon hozzánk bizalommal!
Gyomorégés? Reflux? Puffadás? Székrekedés?
Hasmenés? Fájdalommentes endoszkópos
vizsgálatok, vastagbélrák szűrés.

Bejelentkezés: 06-20-515-51-34

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
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Április 21-én, életének 78. évében elhunyt Kolossa István úszó
mesteredző, a Ferencvárosi Torna Club egykori vezetőedzője,
a magyar férfi vízilabda-válogatott volt erőnléti edzője, valamint
Újbuda Kíváló Edzője díjjal kitüntetettje. Kolossa István 1957–1984
között Budapest több sportegyesületének (pl. Spartacus, Építők,
FTC, Magyar Válogatott Vizilabda Csapat) volt vezetőedzője, majd
a váci és gyulai úszószövetségek élére szakosztályvezetővé nevezték ki. 1987-ben kezdte meg a dél-budai úszósportéletet szervezni és irányítani, ezzel párhuzamosan pedig a Magyar Senior
Válogatott vezetőedzői teendőit is elvállalta. (Senior Úszó Club,
Kondorosi út 16.) Áldozatos munkájával megalapozta tanítványai
részvételét a nemzetközi versenyeken. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2013. június 5-én, az Új köztemetőben (1108 Bp., Kozma
utca 8–10.) lesz.

2012.05.03. 14:33:47

12 másodperc. Az ország legnagyobb egyetemi váltóver
senyén, az Eger–Miskolc közötti 72 kilométeres, idén 23
éves Szarvasűzőkön az ELTE csapata hihetetlen küzdel
mek árán tartotta meg tavalyi első helyét, és hozta haza a
kiérdemelt kupát. Az egész napos viadalra 75 csapat neve
zett, 48-an értek célba, és több mint 15 egyetemről érkez
tek hallgatók. Az ELTE a múlt héten megnyert kerékpár
MEFOB-ok után újabb állóképességi sportban bizonyított.

Öt Budapest-bajnoki címet
szereztek a BEAC atlétái
Április első hétvégéjén a kedvezőtlen időjárás ellenére kö
zel 30 atlétánk indult a Budapesti Atlétikai Szövetség által
megrendezett Nyílt Mezei Futóbajnokságon. A korosztá
lyonként és nemenként különböző hosszúságú versenyszá
mokat 25 egyesület 503 atlétája teljesítette. A futók ös�
szesen öt versenyszámban szereztek bajnoki címet: F Tóth
Anna az ifjúsági, leány korosztályban, Ferenc Kata a junior
hölgyek között lett aranyérmes. A felnőtt férfi mezőnyben
Dani Áron egyéniben és csapatban is a dobogó felső foká
ra állhatott. Csapattársai Boross Gábor és Gyurcsó Gergő
voltak. A szenior M50 korosztályban Harsányi Tamás atlé
tánk végzett az első helyen.

Itt a tavasz, remekelnek a lányok!
Úgy tűnik, a tavaszi napsütés a Diego VSK lányaira itthon
és külföldön is remek hatással van. A világranglista 549.
helyén álló Bukta Ági a horvátországi Bolban rendezett
10 000 dolláros versenyen győzedelmeskedett.
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Feljelentést tett az önkormányzat a korábbi döntések miatt

A Föld napja az emberiség közös ünnepe, amely minden év
április 22-én bolygónk természeti környezetének megóvására
hívja fel a figyelmet. Magyarországon 1990 óta rendezik meg.
Tudósításunk a 12. oldalon olvasható.

Több mint 100 milliós vagyoni hátrány ügyében nyomoz az ügyészség
bér megfizetését vállalta, valamint az elkészült
Újbuda Önkormányzata
beruházást térítési igény
hosszas tárgyalás sorozat után
nélkül „hátra hagyja”. A
120 millió forintért vásárolja ki
terület fejlesztése a béra bankot az ügyletből
lő pénzügyi nehézségei
miatt elakadt, ám ennek
ellenére sem érvényesítette az Önkormányzat a jogos igényeit. Sőt, a szerződést 2007
februárjában több tekintetben módosította a
súlyos késedelemben lévő beruházóval. A
változtatások a beruházási értéket is érintették: az addig 98 millió forint értékű fejlesztési érték elfogadható indoklás nélkül csaknem
a háromszorosára, közel 280 millió forintra
emelkedett.
Ez már önmagában felveti a kérdést: az önkormányzati vezetés hogyan újíthatta meg a
szerződést egy olyan céggel, amely financiális okokra hivatkozva nem tudott teljesíteni
egy akkor kisebb összegű fejlesztést sem. A
módosításhoz a képviselő-testület – a Fidesz–
KDNP képviselőinek tiltakozása ellenére –
102/2007/XI.ÖK.II.15. számú határozatával
mégis hozzájárult, és felhatalmazta az akkori
polgármestert, Molnár Gyulát, hogy az Önkormányzat, a bérlő-beruházó cég, valamint
az ügyben fellépő hitelintézet között Együttműködési Szerződést írjon alá.

Képünk illusztráció.

Különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés ügyében nyomoz
a fővárosi főügyészség. Molnár Gyula,
a kerület korábbi szocialista polgármestere ugyanis a képviselő-testület
felhatalmazása ellenére 100 százalékos
pénz-visszafizetési garanciát vállalt
Újbuda önkormányzata nevében egy
devizahitelből épülő magánberuházásra. A magáncég a hitelt nem fizette,
ezért az Önkormányzatnak a vállalkozás helyett nagyjából 230 millió
forintot kellett volna a hitelező banknak
fizetnie. A hátrányos hitelszerződés
ügye most részben megnyugtatóan
zárul. A bankkal folyó hosszas tárgyalás
után ugyanis 230 millió forint helyett
120 millió forintért vásárolhatja meg az
Önkormányzat a vállalkozó tartozását.
Az újbudai képviselő-testület felhatalmazást adott Hoffman Tamás polgármesternek, hogy a szerződést
a pénzintézettel megkösse. A döntéssel
remény nyílik arra is, hogy a követelést
az önkormányzat érvényesítse a vállalkozóval szemben.

Az egykori ülés
jegyzőkönyvéből
az derül ki, hogy
Hoffmann Tamás tíz
másik képviselővel
együtt nem szavazta
meg a terület bérbeadásáról szóló
előterjesztést.

– A jelentős részben képviselő-testületi felhatalmazás nélkül kötött megállapodás miatt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó
hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a Fővárosi
Főügyészség – jelentette be sajtótájékoztatón • Idő közben a bank 300 millió forint
értékben jegyzett be keretbiztosítéki
Hoffmann Tamás polgármester.
Újbuda Önkormányzata 2005-ben 15 éves jelzálogjogot az Uniker-Coop Kft. tubérleti szerződést kötött az Uniker-Coop lajdonában álló épületre, amelyet Újbuda Önkormányzata
Kft.-vel egy önkormányköteles megvásárolni,
zati tulajdonban lévő,
A beruházó névleges
amennyiben a bérlő
a Bártfai és Tététnyi út
bérleti díjat fizetett
nem teljesít, a bank lesarkán, a Bikás parkban
a területért, a valós
jártnak tekinti a teljes
található sportpályára és
törlesztés a beruházás
tartozást.
annak hasznosítására. A
lett volna, de mivel
bérlő vállalta, hogy a teAz ügylet több okból lehet
rületen 98 millió forint
nem fizette a részletejogszerűtlen, mert a 2007.
értékű fejlesztést hajt
ket a teher a kerületre
február 15-ei testületi
végre, amelyet 2006. dehárult.
ülésen az előterjesztést
cember 31-ig megvalósít.
megszavazó képviselők
A megállapodás szerint a
bérleti jogviszony megszűnésével, 2020-ban csupán 95 millió forint erejéig történő gaa területen létesített épületek önkormányzati ranciavállalásról döntöttek. Ehelyett Molnár
tulajdonba kerültek volna. (A 2005-ös szer- Gyula 2007. április 2-án olyan szerződést
kötött, amelyben Újbuda Önkormányzata
ződést azonban módosították.)

A dokumentumok
szerint a döntés
idején a Vagyonbizottság elnöki
posztját Wieszt János
MSZP-s képviselő
töltötte be, aki ellen
épp egy éve indult
vesztegetési per.

Képünk illusztráció.

A Bikás park a kelenföldi lakótelep szívében, a Tétényi út és
Bártfai utca által határolt területen fekszik. Egyben pihenő és
sportcentrum, a fiatalok kedvenc
találkozóhelye. 2012. május
20-án avatták fel a Bikás parkban
található új, 800 méteres
rekortán futókört és a felnőttfitneszpályát.

100 százalékos garanciát nyújtott a pénzintézet számára a magánberuházó által felvett
és megemelt beruházási értékre szóló, svájci
frank alapú hitel visszafizetésére. Ez jóval
nagyobb vállalás, mint a kezesség. A két ügylet közötti
– A most kifizetendő összeg körülbelül
különbség, hogy míg kemegegyezik azzal, amennyit évente az óvodák
zességvállalás esetén a XI.
felújítására fordítunk – mondta Hoffmann
kerületi önkormányzat a beTamás a sajtótájékoztatón. Ha most lezárja az
ruházóval szemben érvényeügyletet az önkormányzat, az ingatlan a tulajsíthette volna követeléseit,
donába kerül, és a tervek szerint sportcélokat
garanciavállalóként erre már
szolgál majd.
semmilyen jogi lehetősége

A beruházás késedelmes teljesítése esetén a bérlő napi 50 ezer forint kötbérfizetési
kötelezettséget, továbbá a késedelem 30-ik
napjától 20 millió forint meghiúsulási köt-

Az óriási sportterület, a gokartés tekepálya, az érdekes játékok
a Bártfai utca mellett a ‘70-es
években újdonságnak számítottak. Ezek egy része tönkrement, a felújítások során
Robinson-játszóvár, zenepavilon
épült. A csúszdás dombon kötélpályát helyeztek el és a gimnasztikai játszóteret is renoválták.
Nagyméretű, több mint egyhektáros kutyafuttató is épült, ahova
egyre többen járnak,
tehermentesítve a
park többi
részét.
Ennek területére épült
a 4. metró
épülete.

nem nyílik. Arról nem is szólva, hogy amen�nyiben a beruházó pontosan teljesít, a kerületnek semennyit sem kellett volna fizetnie a
fejlesztésért, tehát 2020-ban egy sportkomplexummal gazdagodott volna. Ehelyett most
legkevesebb 120 millió forintot kell kiadnia.
Az ügyletben részt vevő pénzintézet 2012.
február 14-én közokiratba foglalva felmondta a hitelszerződést, amelyről értesítette
az érintett Újbuda Önkormányzatát is, így
garanciavállalását lehívta, a felmondást a
pénzintézet azzal indokolta, hogy a beruházó elmaradt fizetési kötelezettségével. A
felmondáskor már 90 napja nem fizette a törlesztőrészleteket. Ekkori állás szerint a kerületet terhelte volna a teljes hiteltartozás, amelyet nyilvánvalóan a városvezetés nem akart
a nyakába venni, ugyanis ebben az esetben,
akkori állás szerint minimum 210 millió forint adósságszolgálattal terhelte volna meg a
költségvetést.
Újbuda Önkormányzata az elmúlt másfél évben jelentős erőfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy megállapodjon a pénzintézettel, és a 100 százalékos garanciavállalás
helyett – amellyel minden jogot elveszthet –
megvásárolhassa a bank Uniker-Coop Kft.vel szemben fennálló követelését, ezáltal magát a sportkomplexumot is.
• Hoffmann Tamás polgármester Újbuda képviselő-testületének felhatalmazását kérte és kapta meg, hogy a pénzintézettel egy új és a kerület számára

98 millió forintról 277 millió
forintra ugrott a beruházási
összeg egy év alatt, miközben a beruházás nagysága
nem nőtt.
lényegesen kedvezőbb
bíró szerződést kössön.

Az ügyben Újbuda Önkormányzata feljelentést tett különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés elkövetésének alapos
gyanúja miatt. A feljelentés alapján a Fővárosi Főügyészség nyomozást rendelt el.
A hírt az országos sajtó is körbejárta,
tekintettel arra, hogy az újbudai történések jellemzően közérdeklődésre tartanak
számot. Molnár Gyula azzal védekezett,
hogy a 2007-es fejlesztési ügylet szokásos
PPP-konstrukció volt, amellyel rendszeresen éltek az önkormányzatok. A tény ezzel szemben az, hogy a PPP-konstrukciók
a kormányzat szerint jelentős kockázatot
rejtettek. Ez a konstrukció nem számít hagyományos PPP-nek, mert súlyosabb kötelmek kötödtek hozzá. Az újbudai ügylet
ellen 2005-ben és 2007-ben is a Fidesz–
KDNP képviselői nem véletlenül tiltakoztak, hiszen már akkor is látszódott, hogy a
beruházás komoly pénzügyi terhet róhat az
önkormányzati költségvetésre, ha a projekt
financiális része megfeneklik.
Molnár azzal hárított, hogy a kerületben nem egyedül döntött a konstrukcióról,
kerülve a 100 százalékos garanciavállalás
tényét, amely jelen esetben lényegében
védhetetlen, mivel nem teljesítés esetében
a kerület szó szerint bukja a fejlesztést,
tehát az ügylet lépéskényszerbe hozta a
városvezetőket. Talán épp ez mozgatta a
képviselő-testületet, amikor csak 95 millió forint erejéig hagyta jóvá a garanciavállalást, amely elfogadhatóbb ügylet lett
volna számára, hiszen ha pénzügyi problémái adódnak a beruházónak, a kerület
95 millió forintért hozzájut
az ingatlanhoz (visszakapja a
területet és megkapja a felépítményeket), a bank pedig a
beruházón kénytelen behajtani a fennmaradó összeget.
Az akkori városvezető mind
eddig pontos magyarázat nélkül a testületi felhatalmazás
ellenére mégis nagyobb ös�szegű garanciavállalásról írt
alá szerződést.
Mindent összevetve Molnár saját cikkeiben annak ad
hangot, hogy nem érti, hol a
károkozás. Úgy véli, Újbuda
Önkormányzata 120 millió forintért jut hozzá egy több mint
200 milliót érő ingatlanhoz.
Ugyanakkor egy értékbecslés
szerint ez az épület megközelítőleg sem ér annyit.
Arra pedig Molnár sem adott
választ reflektálásaiban, hogyan lett a 95 milliós kötelezettségvállalásból a beruházási
érték 100 százaléka. Ahogyan
arra sem, hogy lett a 98 milliós
beruházásból közel 280.
(Újbuda)

Új villanyszerelési szaküzlet a kerületben!
1117 Budapest, Hunyadi János út 16. • Telefon/fax: +36-1-204-1938 • +36-1-206-1732
E-mail: info@azelektro.hu • Honlap: www.azelektro.hu
Érdeklődni lehet: 30/640-1062
Megközelíthető: 33-as busszal, 47-es, 41-es, 18-as villamossal (Vegyész utcai megálló)
és autóval az M0-M1-M6-M7 autópályák vagy a Budafoki út felől.
Kiváló parkolási lehetőséggel várjuk kedves vevőinket.
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Folk Feszt: táncházzal indultak

A világ legdrágább
kislánya

Népviseletbe öltözött a főváros április 17–21. között, ekkor zajlott ugyanis az év népzenei és
világzenei fesztiválja, a Budapest Folk Feszt. A Fonó Budai Zeneház negyedszer szervezi meg a
rendezvénysorozatot, ahol idén tematikus napok várták a műfaj kedvelőit.
KELENFÖLD

Az ötnapos fesztivál nyitónapját táncházzal köszöntötték, ahová az erdélyi Szászcsávásról érkeztek hagyományőrző cigány muzsikusok. A kis faluból származó
zenészcsapat igazi unikumnak számít a népzenében: azt
mondják, senki sem húzza úgy a vonót, mint egy szászcsávási brácsás. Az együttes tagjai Japántól Párizsig mindenhová elvitték hírüket, az idős zenészek azonban ma
már inkább a környező országokat látogatják meg. Mezei
Ferenc, művésznevén „Csangalo”– a zenekar nagyöregje – híres muzsikus családból származik, már hatévesen
román, magyar és cigány mulatságokban edződött.
Érkezésük tiszteletére a Hateha táncházban hetekig
tanulták a szászcsávási cigánytáncot, ami a rengeteg
technikai bravúr és improvizatív elem miatt nem volt
könnyű feladat. Az erdélyi vendégekkel érkezett 63
éves Árgyélus bácsi viszont olyan sebességgel verte
össze csizmája sarkát, hogy a közönség alig győzte előkapni kamerás telefonját.
A következő fesztiválnapot a nők uralták, a színpadon igazi folkdívák váltották egymást. Elsőként a

ZENE
1. 20.00 Cult of Luna (SE), The Ocean (DE), LO!
(AU) Belépő: 3600 Ft A38 HAJÓ
3. 19.00 HangArt – N. Jazz Klub: Zenélnek Nagy János és meghívott
barátai: Cseke Gábor – zongora, Frankie Lato – hegedű. Belépő: 600
Ft. KULTI – Karinthy Szalon
20.00 Nikola Parov Quartet Fonó Budai Zeneház
23.00 Goldie (UK), MC GQ (UK), chris.su, DJ Ren. Belépő: 2500 Ft
A38 Hajó
4. 19.30 Jazz By-the-Way: Balogh Tamás trió Ingyenes! MOHA Kávéház és kultúrtér
19.30 Sophie Hunger (CH), Jónás Vera Experiment. Belépő: 2500
Ft A38 Hajó
20.00 3+3 koncert, Nigun Trió, Lukács Miklós Trió – Cimbiózis
Fonó Budai Zeneház
23.00 Goodfellaz Hungarian Rap Allstarz. Belépő: 1000 Ft A38
5. 20.00 Danakil (FR) feat. Natty Jean, PASO’s Root Rockers.
Belépő: 1500 Ft A38 Hajó
8. 20.00 Liszt Ferenc Kamarazenekar kortárs klasszikuszenei
koncertek. Belépő: 1500/750 Ft A38 HAJÓ
20.00 Tudósok lemezbemutató. Belépő: 1000 Ft A38 Hajó
9. 21.00 FreshFabrik, Liquid Limb. Belépő: 1900 Ft A38 Hajó
10. 19.30 Moha JAZZmásképp: Tóth Viktor–Hodek Dávid-Orbán
György trió Házigazda: Berki Tamás. Belépő: 1500 Ft MOHA Kávéház
és kultúrtér

MŰTEREM
3. 18.00 Jankó Zsolt Manó festőművész kiállításának megnyitója TETŐ Galéria
4. 15.00 Horváth Hajnalka kiállításának megnyitója Megtekinthető május 25-ig. MOHA Kávéház és kultúrtér
6. 18.00 Majoros Áron és Miklós Hajnal: Látszat határ című kiállítása megtekinthető június 9-ig. Faur Zsófi Galéria
7. Juhász Norbert kiállítása – a XXVIII. Vizuális Művészeti Hónap
fotó pályázat nyertese Budapesti Művelődési Központ
18.00 Mesterek és tanítványok: a Corvin rajziskola kiállítása.
Kiállítok: Sipos Marica, Plank Antal, Kis Róka Csaba, Vida Krisztina. A
kiállítást megnyitja Máriás Béla író, festő, zenész. KULTI – Karinthy
Szalon
8. 19.00 Memento: Gyükér Zsófia, Kovács Attila, Kovács Sándor kiállítását Csordás Zoltán képzőművész nyitja meg. Megtekinthető
július 7-ig. Hadik Kávéház

fantasztikus hangú Herczku Ágnes csillogtatta meg
vibratóját, de ezúttal nem magának szánta a főszerepet,
hanem annak a hét énekes lánynak, akit a Fölszállott
a páva tehetségkutatóból ismerhették meg a nézők. A
társaságot Szalóki Ági követte, aki a népdalokon túl
dzessz- és portugál fado ritmusokat is becsempészett
koncertjébe. Az estét népi motívumokkal díszített hétköznapi ruhák divatbemutatója zárta.
Pénteken cimbalom napot tartottak, amelyre Giani
Lincan világhírű cimbalmos is meghívást kapott, de
Balogh Kálmán, Tárkány-Kovács Bálint és Marcel Comendant is felvillantotta virtuozitását. Következő este
a Van benne muzsika! jegyében az év népzenész borát
keresték a fesztiválozók, akik a borászok válogatott
kínálatában keresgélve igencsak jó hangulatra tettek
szert, végül pedig a nyertes nedű nótáját is elhúzták. A
talpalávalót olyan emblematikus zenei csoportok biztosították, mint a Söndörgő, a Tükrös vagy az Erdélyi
zenekar.
(T. D.)

Hogy mi a titok? Sokak szerint az, hogy a kiállítás az állami
gondozottak lelki világáról és magáról az életről olyan őszintén
szól, mint ahogy az keveseknek sikerül. A történet a sʼ90-es
évek végén kezdődött, amikor a művész szociális munkásként
az állami gondozottak intézményében olyan árva lányokkal
kezdett foglalkozni, akiknek szülei alkoholizmusuk, drogfüggőségük, vagy egyéb gyengeségük folytán nem voltak képesek
felnevelni őket. Ezek a kislányok soha nem tapasztalták meg,
milyen gyereknek lenni, milyen szeretve lenni – mesél a kiállítás főszereplőiről Schneller János művészeti vezető. Miina
észrevette, hogy a lelkileg sérült fiatalokat a hagyományos verbális úton nem tudja megnyitni, ezért fordult terápiás céllal a
kép nyelvéhez.
Elsőre talán nem is érzékelhető, milyen hatalmas munka
áll a képek mögött. Miina 10 éven át járta Finnországot a
lányokkal, 70 ezer fotót készített, amelyek érzékenyen mutatják be a figyelmen kívül hagyott kislányok fiatal felnőtté
érésének történetét. Ezt a fantasztikus hatást a művész egy
különleges úton, a felhatalmazó fotográfia módszerével éri
el. Az eljárás lényege, hogy nem egyedül a
művész valósítja meg elképzeléseit a képekMiina 10 éven át járta
ben, hanem a lányokkal közösen komponálFinnországot a lányokkal, 70 ezer fotót
ják meg az alkotást. A lányok álmodták meg
készített, amelyek
a helyszíneket, és azokat az egyedi ruhákat is
érzékenyen mutják
ők készítették, amelyekben a fotókon hercegbe a figyelmen kívül
nőként, királylányként szerepelnek. A projekt
hagyott kislányok fiaigazi varázslata pedig az, hogy azok a lányok,
tal felnőtté érésének
akik intézeti életük során a legkevésbé sem
történetét.
érezhették magukat királylánynak, a fotózás
alatt megtanulták elfogadni önmagukat, sőt,
meglátták magukban az értékeset, a szépet. A tündérvilágot
felidéző, már-már Tolkien-i képek pedig azt a mítikus finn
természetet láttatják, amely e kislányok számára védelmet és
megnyugvást nyújtanak.
(T.D.)

PÓDIUM

TÁNC

24. 10.30 „Múzeumegyetem”: Befejezetlen béke
– Dr. Fülöp Mihály történész professzor előadása a II.
világháborút lezáró párizsi békéről. Belépő: 1000 Ft Molnár-C. Pál
Műterem-Múzeum
25. 19.00 Az ötödik negyed – Beszélgetés és élő zene a Foglalt Páholyban. Hadik Kávéház
26. 18.30 Teadélután – Beszélgetés Márton Sándorral játékvezetővel
a világ legjobbjának választott Puhl Sándor asszisztensével. Ingyenes! KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház
19.00 Fészek Klub – Vendég: Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész. Szerkesztő – moderátor: Dr. Papp Zoltán. Ingyenes!
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház
27. 10.00 „Ki volt Rudnay Gyula?” Beszélgetés. Belépő: 1000 Ft Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
2. 17.15 „Megnyugtattam és elcsöndesítettem lelkemet” – Élő
Biblia minden korosztálynak Ingyenes. Molnár-C. Pál MűteremMúzeum
18.00 Ottlik Géza Emléknap a Foglalt Páholyban: Thimár Attila, Cseke Ákos valamint Margócsy István irodalmi előadásai. Hadik
Kávéház
18.00 Szabadegyetem+ „Művészek és gyilkosok – A Mediciek és az itáliai reneszánsz születése” KULTI Szalon
10. 19.00 Bíró Eszter és Csengeri Attila zenés beszélgetős estje,
Tető Galéria

4. 20.00 Tünet Együttes: Voks MU Színház
10. 20.00 Duda Éva Társulat: After MU Színház

SZÍNHÁZ
1. 20.00 A fajok eredete Szkéné Színház
2. 19.00 Békeffi István: Janika Karinthy Színház
20.00 Szutyok Szkéné Színház
3. 19.00 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője Karinthy Színház
4. 19.00 Pintér Béla és Társulata: A 42. hét Szkéné Színház
19.00 Hunyady Sándor: Lovagias ügy Karinthy Színház
5. 20.00 Pintér Béla és Társulata: A 42. hét Szkéné Színház
6. 20.00 David Harrower: Blackbird Szkéné színház
7. 17.00 Hököm Színpad: Petőfi Sándor: Az apostol Karinthy Színház
8. 20.00 Pintér Béla és Társulata: A démon gyermekei Szkéné
Színház
9. 20.00 Pintér Béla és Társulata: A démon gyermekei Szkéné
Színház

Finnország különös hely. Az ezer tó országa, az erdők
birodalma, ahol kevesebben élnek, mint bárhol Európában. Nyáron tíz héten át nem megy le a Nap, télen
pedig egész nap éjszaka van. Ez a varázslatos természeti szépségekkel megáldott hely szolgál díszletként
A világ legdrágább kislánya című fotóprojekthez,
amelyet a szociális munkás, fotóművész, Miina Savolainen és egy helsinki leánynevelő intézet 10 lakója
hozott létre. A sorozat zajos sikert aratott hazájában,
amely New York és Washington legnevesebb kiállítótermei után most a Próféta Galériában landolt.

KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK
1. 18.30 HaTEha szerdai táncház Házigazdák: Kocsis
Enikő és Fitos Dezső Muzsikál az Üsztürü zenekar, a Folkkocsmában
pedig a Dobroda Zenekar Fonó Budai Zeneház
2. 09.45 Ringató – kisgyermekkori zenei nevelés Fonó Budai Zeneház
17.00 Csapody Vera Növénybarát Kör: Osztrák nemzeti parkok
látnivalói, 2. rész TIT Stúdió
19.30 Poros klub – erdélyi zenészdinasztiák nyomában Vonón
innen, vonón túl – népzenei klub Fonó Budai Zeneház
4. 09.30 „Művészet a Múzeumban” – gyerekeknek Rajz és festőtanfolyam, játékos művészetre nevelés. Részvétel: 3.000 Ft/alkalom
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
10.00 „Szíves Játék Varroda” – Anyák Napi Macivarrás Készítsd
el magadnak, vagy ajándékba saját kézzel varrt, különleges, „törzskönyvezett” egyedi mackódat, vagy kedvenc plüss állatodat! Belépő:
600,- Ft KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház
10.00 „Múzeumegyetem” – Klasszicista Budapest Budapesti
séta Rozsnyai József művészettörténésszel. Találkozó: Deák téri
evangélikus templom előtt. Részvételi díj: 1000 Ft Molnár-C. Pál
Műterem-Múzeum
6. 18.30 Tangó Budai László vezetésével Fonó Budai Zeneház
7. 17.00 A várandósság élménye – Babaváró Szülők Klubja Ingyenes! Budapesti Művelődési Központ
17.30 Muzsikás gyerektáncház Magyar néptáncok, népdalok,
mondókák tanítása, kézműves foglalkozás 17 órától. Belépő: 350 Ft
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
8. 10.00 „Művészet a Múzeumban” – felnőtteknek. Részvételi díj:
3000 Ft + 500 Ft anyagköltség. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
14.00 Dr. Papp Zsófia orvos: „Gasztro-ördög” – az vagy, amit
megeszel. Belépő: 500 Ft TEMI Fővárosi Művelődési Háza
18.30 HaTEha szerdai táncház Házigazdák: Kocsis Enikő és Fitos
Dezső Muzsikál az Szeret zenekar, a Folkkocsmában pedig Kunos
Tamás és barátai: Hegedűs Máté és Molnár Peti Fonó Budai Zeneház
18.30 „Jó a kedvünk” – Népdaléneklés a Pántlika SZIE népdalkörrel Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum

9. 09.45 Ringató – kisgyermekkori zenei nevelés Fonó Budai Zeneház
19.30 Gyimesi táncház és folkkocsma Berecz Istvánnal, Mihó Attilával Vonón innen, vonón túl – népzenei klub Fonó Budai Zeneház
10. 15.00 Alma rajzszakkör 5-16 éves korosztálynak TEMI Fővárosi
Művelődési Háza
17.00 Tekergő gyerektáncház a Nyerítő együttessel Fonó Budai
Zeneház
17.00 Madarak és Fák napja a Bartók Béla úton Madárodú festés, ami
jó a madárnak télen-nyáron. Egy közös művészi kibontakozás, közösség
fejlesztő program a Bartók Béla úton. MOHA Kávéház és kultúrtér

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:
279-0290
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:
279-3600
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:
06/20/313-2000
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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Versmondó verseny sztárokkal

Érezzük egymást

Az Ádám Jenő Általános Iskola fő büszkeségének számító iskolakórus énekével kezdődött az „Ülj
le közénk, és mesélj” című vers- és prózamondó verseny díjkiosztó ünnepsége. A február óta tartó
megmérettetés végét jelentő záróeseményen Bársony Bálint is együtt énekelt a kisdiákokkal.
A vers- és prózamondó verseny legjobbjainak Simicskó István sportért felelős államtitkár adta át
az elismeréseket, majd a diákok mutatták be az
erre az alkalomra készített mesejátékukat. – Intézményünk alapvető célkitűzése a szép magyar
beszéd ápolása és az írott szöveggel, a magyar
irodalommal való találkozás bevezetése. A felkészülés már februárban elindult, ez a verseny
pedig a Költészet Napja rendezvényünk előszobájának tekinthető, hisz csak a legjobbak szerepelhetnek majd a jeles napon – tájékoztatott az intézmény pedagógiai filozófiájáról az igazgatónő,
Bernát Zsuzsa, aki hozzátette, értékelik ugyan a
legjobb szövegválasztást és szép beszédet, ám az
egész megmérettetés lényege, hogy a gyerekek
megszeressék az irodalmat és a magyar nyelvet.
Az eseményre Bársony Bálint és zenésztársai
is ellátogattak. A Back to Black egykori szaxofonosa legújabb lemezére az Ádám Jenő gyerekkórusával rögzített dalokat, amelyek között szerepelt vetség ajánlására kerestem fel a Köbölkút utcai intézaz a szám is, amit a rákos kisfiú, Gézu Fonóban tartott ményt, és végül úgy döntöttünk, a Hangold újra albusegélykoncertjén énekeltek. – Az Országos Kórusszö- mot velük fogjuk felvenni – mondta a Bársony. (T. D.)

Szentimreváros

Mementó az Édesanyákhoz
„Vajon gondoltunk-e már arra, hányszor mondtuk ki ezt a szót: Édesanyám. Hányszor kaptunk segítséget Tőle
életünk folyamán? Csecsemőkorunkban sírással jelezzük felé éhségünket, néha fájdalmunkat. Ő éberen óv és
figyel, szavak nélkül megérti panaszunkat, és tüstént ott terem bajunkat orvosolni. Gyerekkorunkban sokszor
nyafogással panaszkodunk, néha jelentéktelen történetekkel traktáljuk. Ő türelmesen meghallgat és okítva enyhíti gyermeteg „gondjainkat”. Ha betegség gyötör, Ő ágyunk felett virraszt, törölgeti homlokunkat, simogat, jó
szóval, anyai szeretettel vigasztal és gyógyít. Ha rossz fát teszünk a tűzre, Ő megbocsájt. Ha eljön a tanulás ideje, félreteszi napi munkájával járó problémáit, legyűri fáradtságát és segít a tanulásban. Majd kamaszkorunkban, amikor egyre nő étvágyunk, sokszor elhangzik szájából: „mit főzzek, kisfiam?” – majd terülj-terülj asztalkámat varázsol elénk. Rendben tartja ruháinkat, rendet tesz szobánkban, óva int a rossz társaságtól, és „ne
maradj el soká” – jelszóval bocsát el, ha szórakozni megyünk, mert nagykorunk ellenére még mindig
félt, aggódik értünk. Párválasztásnál, „fészekrakásnál” mindig talpon van, és ha kell, segítségünkre
siet. Unokákat dajkál, bár már haja őszül, ereje fogytán, de nem adja fel, mert akkor már egyszerre Édesanya és Nagymama is. Önzetlen odaadása, szeretete felülmúlhatatlan és pótolhatatlan!
Ezért amíg velünk van figyeljünk rá, szeressük, tiszteljük és becsüljük meg Őt. Adjunk meg
számára mindent a jóból. Igyekezzünk viszonozni anyai-emberi értékét, azt, hogy életet adott
nekünk és felnevelt minket! Köszöntsük hát együtt az Édesanyákat, véssük Őt aranybetűkkel szívünkbe, őrizzük e kincset, hogy még soká árassza felénk anyai szeretetét!”
Rimóczi Ferenc

Tátrai Tibor, sokaknak Tibusz számos formációval indítja tavaszi
koncertözönét. Folyamatosan játszik a GitárTrió, a Magyar Atom,
a Latin Duó, a TÁTRAI Trend.
Május 10-én pedig a Barba Negra
Music Clubban hallhatja Újbuda
közönsége a TÁTRAI BAND nagy
slágereit, többek között a „New
York” című dalt.
– Szeretem közvetlen közelről érezni a közönséget, jólesik
személyes kapcsolatot kialakítani a koncert közben – mondta Tibusz. – Így igazán bensőséges légkörben játszhatunk
majd az újbudai zenetámogató klubban. A közönség a közel
kétórás koncerten mindent megkap, amit szeret tőlünk, készülünk nagyon, már a próbákat is elkezdtük.
– Új dalok, tervek? – Szomorú, de megszűnt a lemezgyártás Magyarországon – sajnálkozik Tibusz. – Fájlalom,
hiszen számos dal van talonban, amelyeket nem tudok
megvalósítani. Sokszor esténként, amikor kezemben a
gitár, bevillan néhány dallam. Ilyenkor gyorsan felkelek,
elmentem magamnak. Másnap reggelre derül ki, kukába
kerül-e, vagy új dal lesz, lenne belőle.
– Újbudai kötődés? – Sokat, szinte minden héten járunk
a kerületbe unokáinkat látogatni. Szinte függő vagyok tőlük, szeretek velük lenni, játszunk, sétálunk sokat. Bár futni már nem futok utánuk, de kiabálom, amit a szüleinktől
hallottam én is: „állj meg a sarkon!”
Rövid interjúnk végén látom ám, Tibusz, bár nem rohan,
de igyekezne nagyon, hiszen Radics Béláról, Tátrai Tibor
nagy példaképéről, gitároktatójáról, barátjáról neveznek el
utcát. Siet fejet hajtani tisztelettel, alázattal a zenésztárs
előtt.
Baráth Andrea
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60+ RÖVIDEN
Rejtvényfejtés
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtő klub szezonnyitó foglalkozása május 13-án, hétfőn
15.30 órakor kezdődik a Polgármesteri Hivatal külön helyiségében (XI., Zsombolya
u. 5. alagsor 1.). A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai
rejtvények megoldásához kapnak hasznos
szakmai útmutatásokat a résztvevők. Lehetőség nyílik a közös és egyéni gyakorlásra, ezenfelül rejtvények elkészítésében
is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek. A 60+ rejtvényfejtő verseny várhatóan 2013 júniusában lesz megrendezve,
amelyről később adunk tájékoztatást.

60+ gyalogtúrák
Májusi városismereti sétáink alkalmával
fővárosunk, az agglomeráció és Újbuda
természeti és kulturális szépségeivel, nevezetességeivel ismerkedünk. Május 14én, kedden a Helytörténeti Gyűjteményt
tekinthetik meg az érdeklődök. Találkozó:
9.30 órakor az Újbudai Szenior Programközpontnál. A részvétel ingyenes.
Május 27-én, hétfőn pedig Szentendre, a
festők városa a cél. Találkozó: 9.00 órakor a HÉV Batthyány téri végállomásánál
a szerelvények végén, a kijelző táblánál.
A program költsége: bérleteseknek kiegészítő jegy Szentendréig, esetleg a belépők.
További információt Domoszlai Erzsébet
csoportvezetőtől lehet kérni a 06/30/8628152-es számon, vagy az e.domoszlai@
freemail.hu címen.

60+

Bakelitparti: zsíros deszka,
diszkófény, Hungária
Idén első alkalommal rendezték meg a tavaly nagy sikerrel futott 60+ Bakelitklub
retródiszkóját. Az Albertfalvi Közösségi Házban tartott bakelitparti lehetőséget
teremtett nosztalgiázni, az időutazást pedig a ’70-es évek diszkózenéje garantálta.
Egy kellemes tavaszi estén az Albertfalvi Közösségi Házból már
hallható a kiszűrődő zene, a jelenlévők vidám kacaja. Belépve az
épületbe rögtön átélhető a diszkó hangulata, amelynek hatására
a résztvevők gyorsan visszaröppennek az 1970-es esztendőkbe. A hangszórókból kellemes muzsika szól,
pásztáznak a diszkófények, a büfében zsíros
deszka, az asztalokon kockás abrosz, körülötte nosztalgiázó, beszélgető hölgyek és urak.
– Tavaly már nagy sikerrel futott ez a rendezvény, és arra gondoltunk, idén újra kellene indítani a 60+ Bakelitklubot – mondta
Németh Bernadett, az Újbudai Kulturális
Intézet, a KULTI szakmai referense. – A
programsorozatnak több célja van, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy kimozdítsuk
az embereket otthonról, és kiszakítsuk őket a
szürke hétköznapokból. Bízom benne, hogy a
60+-osok szívesen járnak majd hozzánk, hisz
a bakelitpartit minden héten megrendezzük
valamelyik kerületi közösségi házban. Újbuda 60+ kedvezménykártyával pedig csak
300 Ft a belépő. Ahogy Németh Bernadett elmondta, a Bakelitklub másik nem titkolt célja
a közösségépítés és a generációk kommunikációja, hiszen a programokon a fiatalokat is
szívesen látják. A KULTI céljai között szerepel az is, hogy egy kis örömöt és felszabadultságot csempésszen
a 60+ korosztály életébe, melyhez jobb eszközt találni sem lehet,
mint a zenét.
Ehhez járul hozzá DJ Dukato, alias Duka Tamás, aki immáron
45 éve dolgozik lemezlovasként. – Bár még aktív lemezlovas vagyok, nagyon örültem a felkérésnek, mert ilyen jellegű buliban
még nem diszkóztam. Az egész életemet a zene tölti ki, és nagy
boldogság, hogy most, a kortársaimmal együtt visszafiatalodhat-

60 felett a város felett
A Föld Napja alkalmából rendezték meg a XIX. Sas-hegyi gyalogtúrát, melyre kicsiket és nagyokat
egyaránt vártak. Az Újbuda 60+ csoportja is csatlakozott az eseményhez. A ragyogó napsütésben
megtett sétán gyönyörködhettek a kilátásban, és sok érdekességet is megtudhattak a város fölé
emelkedő természeti kincsekről.
Április 18-án délután indult el az egyik, 40 főből álló lyet két tapasztalt vezető irányított. A 850 méter hos�60+-os csoport, hogy részt vegyen a gyalogtúrán. A szú távot körülbelül 50 perc alatt tette meg a csapat. A
hegyen szervezett program felülmúlta az elvárásokat, legnagyobb sikere a Vimnek volt, ugyanis a Sas-hegy
mert a profi túravezetők gondoskodtak arról, hogy dolomitkőzetből épül fel, és régen a korrodálódott, porszinte minden méteren érje a résztvevőket valamilyen rá zúzott dolomitot használták súrolószerként – mondja
meglepetés.
Erzsébet.
A csoportot Domoszlai Erzsébet vezette,
Az egyedülálló növényvilág csodái
A látogatóközaki immáron több mint egy éve szervez
mellett
sem lehetett csak úgy elmenni:
pontba érve
60+ kulturális sétákat. – Az elmúlt esza
virágzó
nőszirmok, az árvalányhaj,
a csoport megtendőben nagyon sok helyen jártunk már,
a rózsaszín-fehér virágokkal pompázó
tekintett egy
és örömmel tölt el, hogy sok az érdeklődő –
mandulafák mind elfeledtetik azt, hogy
kisfilmet, majd
mondja Erzsébet. – Véleményem szerint jó
egy zajos fővárosban vagyunk. A résztindult a túra
a tanösvényen.
ötlet volt, hogy csatlakoztunk a Sas-hegyi
vevők láthattak nyúlfarkfűvet, melyből
túrához, mert a táv nem megterhelő, a kiláa hazai populáció 90 százaléka a Sas-hetás viszont csodálatos. A budai Sas-hegy a Duna-Ipoly gyen él. Megkóstolták a sóskaborbolyát, amelynek tényNemzeti Parkhoz tartozik, és annak ellenére, hogy a fő- leg sóska íze van, megnézték mely növényt használták
város szívében helyezkedik el, különleges mikroklímá- régen drótkefének. A kilátóról elénk táruló mesés panoval, ezáltal kivételes állat- és növényfajokkal rendelke- ráma, a maguk mögött hagyott páratlan élmények és a jó
zik. A látogatóközpontba érve a csoport megtekintett társaság bebizonyította: a Sas-hegy menedék a betontenegy kisfilmet, majd indult a túra a tanösvényen, me- gerben, 60 felett is!
(K.B.)

Telt házas fiziológiás torna
Csütörtök kivételével a hét minden napján zsúfolásig megtelik a Lágymányosi Bárdos Lajos iskola
tornaterme. Vörösmarty Edit szívvel-lélekkel tart fiziológiás gerinctornát a kerületben élő 60 év
feletti lakosoknak.

Vidáman, nevetgélve görgették kifelé a hatalmas labdákat
a szertárból az edzésre érkezők. Mindenkin látszott, alig
várják, hogy elkezdődjön az óra, és végre megmozgassák
izmaikat. Szépen elfoglalták megszokott helyeiket, előkerültek a polifoamok és a törölközök is. A tornateremben
egy centiméter sem maradt szabadon.
A foglalkozás előtt többen is elmesélték, komoly egészségügyi gondokkal küszködtek – derékfájdalom, vérnyomásgondok, még felsorolni is fájdalmas lenne mindet –,
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de mióta a fiziológiás labda tornára járnak, csökkentek vagy teljesen megszűntek a panaszaik.
Könnyebben mozognak és jobb a közérzetük.
A szakemberek szerint a fizikai tétlenség és a
rossz egészségügyi állapot között rendkívül szoros
kapcsolat van. A mozgásszegény életmód okozta
tünetek – elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegség – kezelésére ugyan nagy gondot
fordítunk, de talán a probléma gyökerével is érdemes lenne ugyanennyit foglalkozni. A fiziológiás
labda torna az egyik legjobb módszer arra, hogy
kíméletesen átmozgassuk testünk minden részét.
A ciklikus, folyamatos mozgás jó hatással van a
vérnyomásra, és számos betegség megelőzhető, így
például a csontritkulás is kiküszöbölhető.
– Nemcsak a gerinc melletti izmokat mozgatjuk
át, hanem nyaktól egészen a lábujjakig mindent –
mondja Vörösmarty Edit. – A gerinc összefüggésben van
a csípővel, a térddel, a tartással, és ezekre külön-külön
nagy figyelmet fordítunk. A fiziológiás labdával végzett
gyakorlatok közben óvjuk a csont- és ízületi rendszert is,
valamint elsajátítjuk a helyes testtartást. A labda segítségével erősítő és nyújtó gyakorlatok végezhetők; de emellett egyensúlyérzékünket és egyéb koordinációs képességeinket is fejleszthetjük.
/Cs. Sz./

tam – mondja mosolyogva a DJ, majd hozzáfűzi, őt kifejezetten
vidámmá teszi az, hogy betöltötte a hatvanat, sok mindent megélt
már, és még mindig muzsikál. Személyes céljai között szerepel,
hogy zenéjével jobb kedvre derítse az embereket. Szeretné, ha a

Bakelitklub híre sokakhoz eljutna, ezért Facebook-oldalt tervez,
melyet május végétől lehet keresni a közösségi oldalon, KULTI
Bakelit Klub 60+ néven. És hogy meddig diszkózik még, arra DJ
Dukato így válaszolt: – Ameddig igényt tartanak rám és össze
tudom szerelni a berendezésemet, addig zenélek.
Hölgyeim és uraim, elő tehát a pörgős szoknyával és a makkos
cipővel, mert minden hétvégén vár a 60+ Bakelitklub !
(K. B.)

programajánló
Ízelítő az Újbuda 60+ Program
200 havi programjából
Természetjárás
Május 8., szerda
Budai-hegység
Találkozó: 7.20,
Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető: Kremser
Ferenc (Olajipari TSE)
(30)560-8042
Május 12., vasárnap
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll
Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc
(Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Két bükkfa ny.–Pilisszentlélek–Hoffmann-kunyhó–
Dömös. 14 km, 200 m
Találkozó: 7.45, Batthyány
tér, HÉV. Túravezető:
Somóczi Szilvia (TvTE)
(70)207-5374, ill. 316-7423
Május 15., szerda
Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll
Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc
(Olajipari TSE) (30)560-8042
Május 19., vasárnap
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll
Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc
(Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Zebegény–Hegyes tető–
Nagymaros
12 km, 300 m. Találkozó:
7.45, Nyugati p.u. pénztárak

Túravezető: Somóczi Szilvia
(TvTE). (70)207-5374, ill.
316-7423
Május 22., szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll
Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc
(Olajipari TSE) (30)560-8042
2. Budai-hegység
Találkozó: 8.50, Széll
Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Varga Lászlóné
(TvTE) 203-6997

60+ a Nyéki Imre
Uszodában
Kedvezménykártyával
folyamatosan igénybe
vehető programok
Vízigimnasztika-órák:
Hétfő: 7.00, 14.00, 19.00
Szerda: 7.00, 14.00
Csütörtök: 19.00
Péntek: 7.00, 14.00
Szombat: 10.00
Vasárnap: 10.00
6700 Ft/10 alkalom
Tartásjavító,
kímélő tornaóra
Hétfő: 15.00–16.00
Szerda: 9.30–10.30
Péntek: 8.00–9.00
Kapcsolattartó:
Támer Julianna
(tamer.julcsi@gmail.com )

További programok és információ:

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

mozaik

2013. május 1.

fogadóorák

keresztrejtvény
Puszta Sándor: Májusi rejtelem c. költeményéből idézünk két sort. Vízszintes: 1. Az idézet első sora (E, H, S, A). 13. Ókori görög fúvóhangszer. 14. Kovadarab! 15. Lábbeli. 16. Kettős betű. 17. Kodály Zoltán. 18.
Mesterség. 20. Növényi rész. 21. Jód és titán vegyjele. 23. Zenei félhang.
25. Német, norvég és osztrák gépkocsijelzés. 26. Bigámiában van! 27.
Melódia. 30. Állatszelídítő. 32. Kocsma. 34. Lantán és hidrogén vegyjele. 36. Azonos betűk. 37. Magyari Béla. 38. Svájci városka. 39. Hírhedt kémnő. 42. Karnis páros betűi. 43. Színművész (József). 44. Északi szarvasfajta. 46. Nárcizmus. 48. A Naprendszer egyik bolygója. 50.
Cérium vegyjele. 52. Ego. 53. Temérdek. 54. Orosz tehergépkocsi típus.
55. Éttermi felszolgáló. 58. Fiume. 60. Végtag. 61. Ritmikus dalszövegmondás. 63. Helyhatározó rag. 64. Tíz, angolul. 66. Rangjelző szócska.
67. Tragikus sorsú miniszterelnök (Pál). 69. Négylábú. 71. Római szám
és a tízszerese. 72. A nyomás régi mértékegysége. 74. … mars! Takarodj! 75. Diplomáciai rang. Függőleges: 1. Észak-magyarországi város.
2. Londoni rozsda! 3. Létezik. 4. Tartó. 5. Gyümölcsöt szárító. 6. Némán
főző! 7. Ide szállít. 8. Szezon. 9. Helyezni. 10. Belül mosat! 11. Éneklő
szócska. 12. Feleség kedveskedő megszólítása. 18. Futás. 19. Csennai,
indiai város korábbi neve. 22. Erre a helyre pottyanó. 24. Siló egynemű
betűi. 26. Ifjúsági Magazin, röv. 28. Hal betűi keverve. 29. A bikaviadal
egyik főszereplője. 31. Szaglószerv. 33. Szögfüggvény, röv. 35. Rituális
öngyilkosság Japánban. 39. Mamut eleje! 40. Fél tucat. 41. Elán, régies
szóval. 43. A moll hangnem olasz neve. 45. Korszak. 47. Helyhatározó
rag. 48. Magyar Autóklub, röv. 49. Akarat. 51. Hiteles mintapéldány. 54.
Filmrendező (Károly). 56. Argon vegyjele. 57. Égéstermék. 59. Megfelelő. 62. Világbajnok brazil labdarúgó (Edison Arantes do Nascimento).
65. Különben, angolul (ELSE). 67. Három, olaszul. 68. Ada …, holland
úszónő. 70. Betesz páratlan betűi. 72. Az idézet második része (E, R,
Í). 73. Raksányi Gellért. 75. Arrafele! 76. Névelő. Beküldendő: vízsz.
1. és függ. 72.

A nyeremény a szerkesztőségben vehető át. Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13–15. A 8. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE:
„Királyok legvégső érve helyett, érvelnek a virágos gallyak.”
NYERTESE: Karsainé Lukács Katalin, Kászony u. Nyeremény:
könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíki-hegyek u.
13–15.) vehető át.

pártok eseményei
A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Hétfőként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás.
Hétfőként 17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. Az ingyenes jogi tanácsadás áprilisban elmarad, következő időpont: május 14. Minden első
és utolsó szerda 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. Délutánonként 14–18 óráig aláírásgyűjtés. A
Regős utcai iroda 16–18 óráig gyűjti az aláírásokat.

AZ MSZP XI. KERÜLETI
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi,
munkaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és
vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
ügyekben 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 hétköznap 14–18 óráig
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence
vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a KDNP-irodában.
Május 2. 18.00 Alaptörvény és Európa
címmel Vejkey Imre országgyűlési képviselő
előadása.

LMP-HÍREK

Fadrusz utca 2. web: delbudamaskepp.blog.hu,
delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbuda
Tel.: 06/20/220-1468, e-mail: bp1122@lehetmas.hu
Hétfőn és csütörtökön Szerva itt! pingpong
Havonta kétszer keddenként Fröccs! – politikai vitaestek.
Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel
és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu

A JOBBIK PROGRAMJAI

Május 6. 18.00 Szentimrevárosi Kertbarát Kör.

Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig
Május 8. 18 óra Újbudai Nemzeti Estek – Kubínyi
Tamás: Ávósok.

Május 29. 18.00 Dr. Faigl Ilona vetítéses előadása
A magyarság Mária tisztelete címmel.
Az irodában gyűjtik az aláírásokat, a rezsicsökkentés támogatására.

Május18. 8.00–13.00 Termelői piac a Jobbik-irodában (Bartók B. út 96.), ahol magyar termelőktől jó
minőségű magyar árut vásárolhat (burgonya, alma,
tésztafélék, méz stb.)

apróhirdetés
Lakás, ingatlan
INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.com
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles Energetikai Tanúsítvány
készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel +36/30/655-7825,
www.epitesiellenor.hu
ZAMÁRDI üdülőövezetének központjában, frekventált helyen,
társasházi lakáso tulajdonostól, készültségi foknak megfelelő ös�szeggel (45%) leköthetők. Wellnessrészleg, lift. www.helka.hu,
06/30/864-8228.
IMMOTÉKA 15 éve a budai ingatlanok specialistája. Igényes
ügyfélkör, referenciák. T.: 201-1821, www.immoteka.hu
ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál 15 éves tapasztalattal eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket. Készítünk
épületenergetikai tanúsítást. Vállalunk társasházkezelést. Karolina u. 35/A fszt. T.: 950-6862, 06/30/934-8120, www.ingatlanujbuda.hu, erasz@t-online.hu
EGRI belvárosi másfél szobás lakásom budapestire cserélem vagy
eladom 7,2 M Ft-ért. 06/20/527-9569.

Bérlemény
IRODÁNAK kiadó XI., Ulászló utcai 64 nm-es lakás. 06/30/2613519.

Garázs
GARÁZS (21 nm) Villányi úton a Szüret utcánál tartósan kiadó.
06/30/335-7784.
GARÁZS eladó XI., Szent Kristóf utcánál. 246-4165.

Oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/479-7247.
NÉMETNYELV-OKTATÁS rugalmas feltételekkel a XI. kerületben. Ingyenes szintfelmérő, próbaóra és tanácsadás. Külföldi
munkavállaláshoz kommunikatív alapozás. Hívjon bizalommal!
Deutsch Dialog. 06/20/959-7968.
ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire felkészít, kezdőket
korrepetál a körtérnél. 3862-382, 06/20/546-8963.
ALLEENÁL angol, német. 466-5301, 06/30/259-7091.

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, 06/20/9344664.
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.

impresszum

Újbuda 11

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása garanciával. Balázs János épületgépész
technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505, 06/30/251-3800.
REDŐNY, reluxa stb. szerelése, javítása legolcsóbban! 06/70/3419489.
FA-, műanyag ablak csereakció redőnnyel. 06/70/545-1869.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt-javít! 370-4932.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatlanokhoz, hőszigetelési tanácsok, nyílászárócsere. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
HIVATÁSOS ezermester, de nem mekkmester vállal javítási,
szerelési munkákat, izzócserétől a teljes felújításig. Antal István:
06/30/966-6871.
LAKÁSSZERVIZ! A kéménytől a pincéig szakképzett állományunk mindenféle építőipari problémát megold. Építőipar A-tól
Z-ig! Tel.: +36(70) 294-6161, e-mail: idekuldhozzam@gmail.com

Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 06/20/288-5148.

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

Szolgáltatás
FAKIVÁGÁS. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása.
06/20/485-6547. Kovács Sándor.
ZÁRAK szerelése, javítása 0–24-óráig, 06/30/863-7680.
REDŐNY szerelése, javítása, gurtnicsere. Tel. szám: 06/20/3210601.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 285-2882,
06/30/878-8977.
KONTÉNERES sittszállítás, murva, föld, sóder. 06/20/944-4759.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet, társasházkönyvelés!
Megbízható szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal. Válassza a lehető legjobb szolgáltatást a legkedvezőbb áron! Ingyenes árajánlat.
www.kozoskepviseloiroda.hu
ASZTALOS-, parkettázás, redőnyös munkák. 06/70/545-1869.
GONDOSKODÓ Kft. közös képviselet. Tel.: 06/20/349-9937.
TÁRSASHÁZAK könyvelése, közös képviselete. www.aszkontir.hu +36/20/433-2768.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Cégünk társasházak közös képviseletét vállalja többéves szakmai és jogi tapasztalattal, Budapest
egész területén. www.hazkepviselet.hu; info@hazkepviselet.hu;
06/70/338-6722.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, bádogozást, kőművesmunkát azonnali kezdéssel, garanciával vállalok. 291-5966, 06/30/458-6231.
TÁRSASHÁZUK szakszerű kezelését garanciával vállaljuk. Mi
nem ígérgetünk, velünk meg lesznek elégedve! Prima Home Kft.
www.primahome.hu 06/30/623-9290.

TÁRSASHÁZKEZELÉST, műszaki ellenőrzést vállal kerületi kft. jogi, számviteli háttérrel. Tel.: 204-0765, 06/30/618-7929,
wegakft@hotmail.com
KONTÉNERES sitt-, murva-, termőföldszállítás. 06/20/4646233.
OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák szakértelemmel, lélekkel.
+36/30/418-6663.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! A közelben lakunk, tele energiával,
egyenes beszéddel és kiváló szakember háttérrel végezzük a munkánkat! Hívjon bizalommal! Tel.: +36(70) 294-6161 E-mail: idekuldhozzam@gmail.com
TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS és rovarirtás! 15 éves tapasztalattal, udvarias és a lakókkal könnyen szót értő kollégákkal várjuk
a megrendeléseiket! 06/70/775-8661. E-mail: tamaselnok@gmail.
com
REDŐNY, napellenző, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló javítása, készítése! 06/30/211-9730, 06/20/354-0518.

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

Régiség
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket, hagyatékot. Arany: 7500–12 000 Ft, ezüst:
180–360 Ft. www.loisgaleria.hu II., Margit krt. 51–53., 316-3651.
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.

Állás
XI. KERÜLETI általános iskola gyakorlattal rendelkező tanítónőt keres. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre kérjük: kissildi_@freemail.hu
FODRÁSZT, műkörmöst vállalkozással felveszek. 06/20/4713510.

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 előkészítés: K°J • Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda • Nyomdaigazgató: Bertalan László • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések a szerkesztőségben adhatók le.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első skeddjén 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
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk.
képv.
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Alkalmanként 10–12 óráig a Vahot utcai (kelenföldi)
piacon köztéri fogadóóra. Biztos találkozóhoz
egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626.
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Minden hó első péntekén 17–18 óráig.
ŐKH (Cirmos u. 8.), valamint előzetes
egyeztetés alapján: 06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. képv.,
alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján:
06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői: minden hónap első keddjén
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap
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.
Május 22-én 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 csütörtökén 16 órától.
Budafoki út 9–11. Bejelentkezés: 06/20/200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi önk. képv.
Minden hó második hétfőjén 17 órától. Villányi út 20/A
Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
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
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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a föld napja

2013. május 1.

Reggeli torna és díjözön a Föld Napján
Reggel fél kilenckor közel ezer gyermek kezdte tornával a Föld Napját a Budai Parkszínpad előtt.
Az Újbudai Pedagógiai Intézet (UPI) által szervezett rendezvényen kicsik és nagyok számos
program közül válogathattak április 22-én. A nagyobbak tájfutóversenyen mérhették össze tudásukat, míg a legkisebbek kreatív és játékos foglalkozásokon, állatsimogatáson vehettek részt.
– Nem feltétlenül az a fontos, hogy új bolygókat keressünk, ahol az emberi élet lehetősége fennáll. Becsüljük
meg Földünket, őseink földjét, ahol szüleink, nagyszüleink éltek – kezdte a diákokhoz intézett köszöntőjét
Simicskó István sportért
és ifjúságügyért felelős államtitkár, majd
ő is beállt tornázni.
Fischerné Pogány Theodóra az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolából érkező
alsós tanítványai segítségével tartotta meg a
reggeli átmozgató gyakorlatokat.
– 500 tanuló nevezett
a tájfutóversenyre, és
közel 700 gyermek írt
szöveges pályázatot, illetve készített műveket
a Föld Napja tiszteletére
hirdetett rajzpályázatra,
melyben óvodások és
iskolások is részt vettek – mondta el Gyurcsó Gyuláné, az UPI
igazgatója. Idén az év
madara a gyurgyalag, az év fája a házi berkenye, az év
vadvirága a nyári tőzike, az év hala pedig a menyhal,
melyek közül a gyurgyalagot rajzolták le a legtöbben.
Mivel 2013 a Víz Nemzetközi Éve, a szöveges pályázatok témái is ehhez kötődtek. A „Legyél dunai hajós!”
feladat szerint végig kellett hajózni vízibusszal a Dunán, és megfigyelni, mi látható a folyó jobb, illetve bal
partján, és ezt aztán rajzzal, képpel, szöveggel megjeleníteni. „Válaszd a vízisportot” címmel kortesbeszédet
kellett írni a gyerekeknek kedvenc vízisportjukról, vízitúraprogramot összeállítani, vagy vízi, vízparti élőlényeket bemutatni, illetve ki kellett választaniuk, mit
tartanak Újbudán a legszebbnek és a legcsúnyábbnak.
– Az egyik fődíjas a Budai Parkszínpadot emelte ki
mint kerületünk olyan pontját, amely felújításra szorul.

Nagyon jól meglátta azt az értéket, ami sajnos már évek
óta üresen áll. Mi is nagyon szeretnénk, ha ezt a fővárosi tulajdonban álló ingatlant fel lehetne újítani, hiszen tényleg Újbuda egyik központi helyéről van szó. A
Szentimreváros

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbűvölő fényképeket. A fotókat postai úton az 1118 Budapest, Csíki-hegyek
utca 13–15. címre, vagy elektronikus formában a media@ujbuda.hu
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

8. GYÓGYÍR XI. CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
„EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT”

egészséges ajándékok óránkénti tombolasorsolása

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
SZŰRÉSEK

• vérnyomásmérés
• koleszterinszűrés
• vércukormérés
• EKG
• férfiaknak PSA szűrés és tanácsadás
• bőrgyógyászati anyajegyszűrés
• alsó végtagi artériás dopplervizsgálat
• arteriográfiás vizsgálat
• alvásdiagnosztikai szűrés
• csontsűrűségmérés, kiértékelés
• dr. Schüszler féle arcdiagnosztika
• felnőtt és gyermek allergiaszűrés, tanácsadás
• hallásvizsgálat
• szájüregi daganatok szűrése
• neuropátiás szűrés
• makuladegeneráció szűrése
• zöldhályog és száraz szeműség szűrése
• gyermekszemészeti szűrés
• gyermekfogászati szűrés
• ortopédiai (gerinc, lúdtalp) szűrés
• számítógépes talpvizsgálat
• carotis UH-szűrés

Pető Lora 2012. október 4-én született a Szent Imre Kórházban, szülei nagy örömére. Már elmúlt féléves, mostanában a
kúszást gyakorolja. Innen üdvözli minden hasonló korú babatársát!

másik, amiről pályázat készült a Budaörsi Reptér épülete, amely szintén megérdemelné, hogy korszerűsítsék
– mondta el Hoffmann Tamás polgármester.
A díjkiosztót az önkormányzat épületében tartották
meg. Az eseményen először – immár hagyományosan
– idézetekkel ellátott szalagokat kötöttek a Jókívánságok fájára, majd Jankó István és Farkas Krisztina
díjazta a legszebb munkákat az óvodások körében, az
iskolásoknak pedig Simicskó István és Hoffmann Tamás adta át az okleveleket. A díjak mellett papír-írószert, kézműves-alapanyagokat, könyveket és sportszereket vihettek haza a gyerekek. A Föld Napja után
az idei pályamunkák a Pedagógiai Intézetben lesznek
kiállítva.
(H.L.)

9 órától 14 óráig a Budapest XI.
Fehérvári út 12. alatti szakrendelőben

10 és 10.30 óra között
aki kérdez: a kerület lakói – akik válaszolnak:
dr. Hoffmann Tamás polgármester
Gyorgyevics Miklós Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnök
Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgató
dr. Gercsák Márta tisztifőorvos
Erhardtné dr. Gachályi Anikó betegjogi képviselő
dr. Kóti Tamás igazgató Szakrendelő
Kérdezzen az uzenet@gyogyir11.hu emailcímen is!

Ugye, milyen jó érzés a csillagos égbolt alatt ábrándozni a jövőről? Megfigyelni a nem mindennapi természeti jelenségeket
és tanulmányozni az égi tüneményeket? És milyen ritkán van
rá alkalmunk! Ezért is számít különleges meglepetésnek, amit
a Mozgolóda Óvoda gyermekei kaptak Föld Napja alkalmából.
Egy szülő jóvoltából valóságos utazó planetáriumot építettek
fel a közeli oktatási intézmény, a Domokos Pál Péter Általános
Iskola tornatermében, ahol a kicsik számára a digitális és mesevilág segítségével elevenedtek meg az égbolt csodái. A Föld
Napja rendezvényt Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő is felkarolta, aki úgy nyilatkozott, nagyon ritkán fordul
elő, hogy egy oktatási intézmény ilyen különleges módon, játékosan foglalkozik a környezetvédelem témájával, ezért az ilyen
alkalmakat csak támogatni lehet.

Új lakóink

2013. május 11-én, szombaton,

EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM

Csillagos égbolt ovis módra

ISMERETTERJESZTŐ
ELŐADÁSOK

10.30 és 11.30 óra között
• Dr. Gógl Álmos – Sportol a gyerekem. Miről szól a
sportorvoslás?
• Dr. Hódosi Gábor – Mindenkit érhet baleset- otthoni
sebkezelés, sebellátás
• Dr. Jeney Krisztina – Nők a változókorban –
menopauza egészségi vonatkozásai.
• Dr. Dubecz Edina – Mitől lesz szép a gyerek
mosolya? A fogszabályozásról.
• Varga Szimeon – A víz mint éltető elemünk – milyen
a jó ivóvíz.
• Dr. Horváth Ferenc – Mit érdemes tudni a HPV-ről
– csak a lányok problémája?

BEMUTATÓK

• bioptron fényterápia
• Budapest gyógyfürdői bemutatása
• dohányzásról leszokást segítő program
• elsősegélybemutató
• galvanic spa kezelés bemutatója
• gyógytorna-bemutató
• homeopátia
• lúdtalptorna-bemutató
• masszázsbemutató
• sóterápia bemutatkozása
• vízbolt bemutatkozása
• hogyan készül a digitális RTG-felvétel
– séta a kulisszák mögött

EGYÉB PROGRAMOK

• sportágválasztó vizsgálat (regisztráció szükséges
www.mitsportoljak.hu/gyogyir)
• betegjogi tanácsadás
• életmód és lelki tanácsadás
• „A rák ellen, az emberért, a holnapért” Alapítvány
• VÉRADÁS 9 és 14 óra között

A belépés díjtalan, a szolgáltatások ingyen vehetők igénybe!
KIEMELT TÁMOGATÓK:
Corden Laborszolgáltató, 77 Elektronika
további támogatók: Allegro, Astra Zeneca Kft., BA-BE, Bausch&Lomb, Berlin Chemie,
Boehringer Ingelheim, Boiron, Dimenzió Egészségpénztár, Diramerján Optika, GlaxoSmithKline Kft.,
GoodWill Pharma Elektro-oxigén Kft., Érdi Béta Kkt., Fourth Kft., Főnix-Med Zrt., IBSA Pharma,
Kéri Pharma, Kristálymix Kft., Magyar Vöröskereszt XI. kerületi szervezete, Orvosi Szerviz és
kereskedés, Sandoz Novartis Hungária Kft., Pfizer, Pro Ve Szám Kft., Richter Gedeon Nyrt.,
S.FER Bt, SalixMed Kft., Salus Kft., Sanofi, Sherwood Kft., TEVA, TRB Chemica Magyarország Kft.,
Wörwag Pharma, Újbuda Média, Felicitas Kft., Sóterápium Kft., Budapest Gyógyfürdői Rt.

Búcsú Milán Attila 2012. augusztus 16-án, a Szent Imre Kórházban jött a világra. Igazi kis szívtipró, szülei szemefénye.

Fát a Földnek
A Bethlen Gábor
Általános Iskola és
Újreál Gimnázium
2008 óta ökoiskola. A tantervükben
épp ezért az átlagosnál is nagyobb
szerepet kap a környezetvédelem.
Az ökoszemlélet
12 éven keresztül
végigkíséri a tanulókat. A kicsikhez
játékos feladatokon
keresztül
viszik
közelebb a témát, míg a gimnazisták terepgyakorlatokon is
hasznosíthatják az iskolapadban megszerzett ismereteket.
A Föld Napja így igazán nagy ünnepnek számít a Bethlenben, idén egy egész ökohéttel ünnepelték. Volt önkéntes akció,
szemétszedés, környezetvédelmi vetélkedő és faültetés is. Az
intézmény névadójának mellszobra mellé kerületünk prominensei, Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István országgyűlési képviselő ültetett el egy hársfát.

Legyél te is
angyal!
A Műszaki Egyetem hallgatói ezzel a felszólítással
szeretnék felhívni a társadalom figyelmét a civil
önkéntesség jelentőségére,
szerintük ugyanis ellenszolgáltatás nélkül nagyon ritkán
teszünk valamit embertársainkért. A BME diákjai korábbi kerületszépítő akciójuk
után most ismét szerszámokat
ragadtak, hogy újjávarázsolják lakóhelyünket. Ezúttal az
Önkormányzat által meghirdetett „Tisztaságot Újbudán –
2013 tavasz” keretén belül. A
közel 30 önkéntes fiatal köztereken, játszótereken végzett
kisebb karbantartási munkákat, sepregettek, parkosítottak és szemetet gyűjtöttek.

asszzi
Ta
avva
T

Muskáutldiávnásár
Újb

A XI. kerületi lakosoknak az újbudai önkormányzat
kedvezményes muskátlivásárt szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
Dátum
2013. 05. 04.
2013. 05. 04.
2013. 05. 04.
2013. 05. 04.
2013. 05. 04.

Időpont
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12

Helyszín
Móricz Zsigmond körtér Váli utcánál
Albertfalvi piac
Őrmezei piac
Gazdagréti piac
Bikás park

Minden újbudai lakos 3 tő virágot vásárolhat egybe csomagolva, 100 forintos kedvezményes áron.

A virágokat a helyszíneken lakcímkártyával lehet átvenni.
Az akció a készlet erejéig tart!
MINDEN KERÜLETI LAKOST SZERETETTEL VÁRUNK!
Hoffmann Tamás
polgármester

