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Sportpályán is jobban
teljesít az ország

Szülinapot ünnepelt
a Szent Gellért ovi

Május 6-a a Magyar Sport Napja, ebből
az alkalomból ünnepségeket rendeznek.

2

Az összetartó katolikus közösség mesejátékokat rendezett a gyerekek részvételével.
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Házhoz jön a rendőrség

A kerületi rendőrkapitányság munkájáról
és Újbuda közbiztonsági helyzetéről is szól
az áprilisi ülésen elfogadott jelentés.

Erősödő ingatlanárakat
hoz az Etele-beruházás
A főváros tervei szerint Magyarországon elsőként valósul meg olyan, európai színvonalat
képviselő terminál jellegű autóbusz-pályaudvari létesítmény, amelyből közvetlenül történik a felszállás a helyi és helyközi autóbuszokra. Az autósok kényelmére is figyelmet
fordítanak, közel 500 P+R férőhely létesül
a tervezett autóbusz-pályaudvar területén.
Mindezek mellett kialakítanak rövid idejű
várakozást lehetővé tévő, úgynevezett K+R
megállóhelyeket és a taxidrosztokat is. A P+R
férőhelyszám bővítése érdekében bevonják
a Kelenföldi pályaudvar használaton kívüli
nyolc vágányának területét is.
Jelentős ingatlanár-emelkedést hozhat a metróberuházás, illetve a Kelenföldre tervezett
kereskedelmi központ. A fejlesztés elkészülte után a környéken – így a kelenföldi
lakótelepen, a Bartók Béla út végén, a
Az új metrószerelvény
Tétényi út egészén, illetve az Etele úton
a visszafordítóban
és a Bikás Park háta mögött – álló lábas házak, azaz csaknem 10 ezer háztartás lesz
érintett. Az ingatlanszakértők szerint az áremelkedés első körben a keresleti piac élénkülésével indul, a befektetők, vagy az új otthonra, első lakásra vágyók jelennek meg nagyobb
számban a piacon, kihasználva a környék gyors
fejlődését.
A Futureal Ingatlanfejlesztő 2006–2007-ben
vásárolta meg az Etele út–Somogyi út–Hadak
útja által határolt volt Számalk területét, amelyen a közlekedési csomópontba illeszkedő
bevásárlóközpont építésére vállalkozott.
A cég kizárólag ennek kivitelezéséért
felel, de érdekeltségi körébe tartozik a
metró túloldalán, az M1–M7-es bekötőjénél végződő telek is, amelyre 90
ezer négyzetméternyi bérbe adható
irodát terveznek építeni. Az Etele City
Center az elképzelések szerint 40 ezer
négyzetméteres kereskedelmi alapterülettel, 1200 parkolóhellyel büszkélkedhet
majd. Az épületben három szintet szánnak
kereskedelmi területnek.
Az épülő pláza látványterve
(Cikkünk a 6–7. oldalon)

Sikersztori

Kedvezményesen
üdülhetnek
az idősek
KELENFÖLD

Simicskó István államtitkár a kerületi
Fidesz-irodában találkozott azokkal
a szépkorúakkal, akik sikeresen
pályáztak az Erzsébet-program szociális
üdülési támogatására. A kormányzati
program kivételesen kedvező lehetőséget nyújt azoknak a nyugdíjasoknak a
pihenésre, akik már évtizedek óta nem
voltak nyaralni.
A szociális üdülési támogatásra kizárólag internetes felületen lehetett jelentkezni, ezért a
képviselő minden pályázónak igyekezett segítséget nyújtani a beadásban, a találkozón
pedig a további teendőkről tájékoztatta őket.
Az államtitkár megköszönte a megjelenteknek, hogy éltek a kormányzat által biztosított lehetőséggel, és kellemes pihenést kívánt
nekik.

LÁGYMÁNYOS

Az akció nagy ajándék a kis pénzből élő
nyugdíjasoknak, hiszen a pályázók között
akadt olyan, aki 30 éve nem tudott elmenni
nyaralni. Az Erzsébet-programon keresztül
most 5000 forint önrész fejében a rászoruló
idősek akár öt napot is eltölthetnek teljes ellátással például a Balatonon. Simicskó István
sportállamtitkár útravalónak egy-egy törölközőt adott ajándékba az üdülésre készülő
időseknek, és koccintott velük a sikeres pályázat örömére.
(T. D.)

Hagyományteremtő
regattaversenyt rendeztek
Egész napos programsorozattal egybekötött különleges sporteseményt rendeztek Budapesten: a hagyományteremtő Dunai
Regattát az év egyetemista versenyeként hirdették a szervezők.
Simicskó István sportért felelős államtitkár is evezőt fogott és
csónakba ült. A rendező Antall József Tudásközpont tájékoztatása szerint a viadal keretében az egyetemek csapatai sárkányhajókban és nyolcas evezős hajókban mérték össze tudásukat a
főváros szívében. Az eseményt a szurkolók helyszíni kivetítőkön és a BKK jóvoltából hajókon is követhették. A résztvevők
a Duna leglátványosabb budapesti szakaszán, a Parlamenttől,

illetve a Vigadótól az újbudai Budapesti Műszaki Egyetem központi épületéig eveztek. A futamokon négy budapesti (Budapesti
Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Eötvös Loránd
Tudományegyetem és Semmelweis Egyetem), két vidéki (a győri
és szegedi), illetve két határon túli (bécsi és linzi) egyetem vett
részt. Az evezős versenyen, amelynek központja a Műegyetem
rakparton volt, 6000–8000 szurkoló gyűlt össze. A győztes csapat, a győri Széchenyi István Egyetem evezősei lettek, a díjakat
Hoffman Tamás polgármester adta át.
(Újbuda)
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lapszél
Honvédségi
díszbemutató
Második alkalommal rendezik meg május
17-én 10 órától a Hősök terén a Magyar
Honvédség (MH) budapesti szervezeteinek, alakulatainak, önkéntes műveleti tartalékosainak és hagyományőrzőinek látványos díszkivonulását, amely a Császári és
Királyi Hadsereghez kötődő egykori hagyományokat eleveníti fel. A rendezvényt
a varsói és a prágai, illetve az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományába tartozó 32-es különleges
díszelgő csoportok bemutatói színesítik.
12 órától a Napozóréten haditechnikai és
veterán gépjárműveket, illetve tűzszerészés sugárzásvizsgáló eszközöket állítanak
ki, de lesz speciális ruházati és fegyverbemutató is. Lehetőség nyílik repülőgép-szimulátor megismerésére és kipróbálására
is, illetve a kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót népszerűsítő road-show-kamion is megtekinthető.
A színpadon pedig katonák és társadalmi
szervezetek művészei készülnek különböző műsorszámokkal.

AKTUÁLIS

Hagyományt teremt
az Újbudai Üzleti Klub
Újbuda Önkormányzata minden évben megtartja Újévi Pohárköszöntőjét – a Lencsepartit –, ahol városrészünk vezetői vendégül látják a
kerületi vállalkozókat. A hagyomány kiterjesztéseként felmerült, hogy
évente több alkalommal is találkozzanak, ezért május 9-én, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) közösen rendezték
meg az Újbudai Üzleti Klub Heller Farkas-emlékkonferenciát.
Az Újbudai Üzleti Klub első rendezvényének – amelyet Heller Farkas közgazdászprofesszor 136. születésnapja előtt
tisztelegve tartottak – a BME díszterme
adott otthont. Az esemény fő előadója
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági
Minisztérium gazdaságszabályozásért
felelős államtitkára volt.
„A vállalkozó szerepe valóban sok
tekintetben hasonlít a hadvezér szerepéhez…” – kezdte Szatmáry –, hiszen
a mai kis- és középvállalkozóknak
gyorsan kell alkalmazkodniuk és reagálniuk a kihívásokra. Kifejtette, félti a
LÁGYMÁNYOS

Eltörlik a megbírságolt
autósok büntetését
A XI. kerületi Bercsényi utcában az Újbudai Közterület-felügyelet több autót megbírságolt szabálytalan parkolás miatt, noha
az út felfestése azt sugallja, hogy ezen területeken már meg lehetne állni. Bába Szilvia, a kerület jobbikos önkormányzati képviselője szót emelt az eljárás miatt, mivel
véleménye szerint nem a rend fenntartására, hanem a pénzbehajtásra irányult. Fűri
István, az Újbudai Közterület-felügyelet
igazgatója telefonon tájékoztatta a képviselő asszonyt, hogy a közterület-felügyelet a
BKK-val közösen helyszínbejárást végzett
a kifogásolt területen. Ennek során megállapították, hogy az út felfestése valóban
félrevezető, ezért amíg azt nem egyértelműsítik, elengedik az összes büntetést.
Azoknak pedig, akik már befizették, vis�szafizetik a bírság összegét.

Óvodás vendégek
a XI. kerületi tűzoltóságon

Fotó: ittlakunk.hu

A jó idő beköszöntével a XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elindította a
2013. évi óvodai programját. Az immáron
hagyománnyá vált eseménysorozatban az
ovisoknak lehetőségük van arra, hogy szervezett keretek között látogatást tegyenek a
kerületi tűzoltóságon. Április 24-én a kerületi Zöld Csikó Óvoda Zöld csoportja volt
kíváncsi az újbudai tűzoltók munkájára, és
látogatást szerveztek hozzájuk.

vállalkozói életformát, egyre kevesebb
fiatal akar vállalkozóvá válni, inkább
a kényelmesebbnek vélt alkalmazotti
státusra törekszenek, mivel ijesztő számukra az anyagi kockázat, a sok munka
és felelősség, sőt – a média jóvoltából
–, mind többen gondolják azt is, hogy a
vállalkozó egyenlő a bűnözővel.
Beszéde további részében főként a
mai magyar gazdaságpolitika irányel-

veit ismertette a vendégekkel, végül bejelentette, a kormány meghirdet a kezdő,
fiatal vállalkozók számára egy pályázatot, amelyben hatmillió forintos vissza
nem térítendő összeggel támogatják az
életképes és üzleti tervvel alátámasztott
ötletek megvalósítását.
Jobbágy Ákos, a BME rektorhelyettese arról beszélt, hogy az egyetemeknek
a társadalom egészét kell szolgálniuk,
amihez viszont a társadalomnak kell
megteremtenie a feltételeket. A Műegyetem ezért kiszámítható környezetet, partnerséget és a konzultációkba
való bevonását kéri, hiszen csak így
lehet közösen előre haladni és sikereket
elérni.
Hoffmann Tamás Közös kerület – közös felelősség címmel tartott prezentációt, amelyben bemutatott több, az önkormányzat és újbudai vállalkozások
által közösen megvalósított projektet,
majd ismertette a XI. kerületben jelenleg zajló, illetve a közeljövőben induló
helyi, fővárosi vagy állami nagyberuházásokat. A polgármester felhívta a
hallgatóság figyelmét arra is, hogy Újbudán még mindig vannak olyan területek, amelyek alkalmasak arra, hogy a
21. századnak megfelelő, modern iparterületeket alakítsanak ki rajtuk, ezzel
is új munkahelyeket teremtve.
Simicskó István államtitkár ezen
a rendezvényen jelentette be, hogy a
Tüskecsarnok mellett épülő uszodában
nemcsak a már meghirdetett 50 méteres
medence készül el, de kialakítanak egy
25 méteres, állítható mélységű tanmedencét is. A konferencián felszólalt még
Németh József címzetes egyetemi tanár,
a Heller Farkas Alapítvány elnöke, valamint Csellár Anna, a Heller Farkas
Szakkollégium elnöke is.
(V. L.)

Magyarország
jobban teljesít…

2013. május 15.

Sportpályán is
jobban teljesít
az ország

Az ezredforduló óta minden év május 6-a a
Magyar Sport Napja, így ebből az alkalomból ünnepségeket rendeznek. Most is számos
sportoló, sportszakember vehetett át miniszteri elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériumának ünnepi rendezvényén, amelyeket
Simicskó István sportért és ifjúságért felelős
államtitkár, valamint Kiss Norbert ifjúságért
és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár adott át.
Előbbi később, a parlamenti napirend előtti
felszólalásában értékelte a kormányzat hároméves sporttal kapcsolatos tevékenységét. Mint
mondta, a kormány kiemelt területként kezeli a sportot, 2010-ben az első döntések között
rendezték az ágazat költségvetési helyzetét.
Emellett az adótörvények módosításával többletforráshoz juttatták az öt látványcsapatsportot, és számos utánpótlás-nevelési programot
indítottak útjára.
Mint elmondta: a kormány világos fejlesztési stratégia mentén indította el újra a sportlétesítmény-fejlesztési programját. Ezek közül
kiemelkedik a Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős
Olimpiai Központ felújítása, a Tüskecsarnok
befejezése, illetve sportuszodák és stadionok
felújítása és építése. – Magyarország tehát a
sportpályákon is jobban teljesít – jelentette ki
Simicskó István.
(Újbuda)

Hírkép
Szentimreváros

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) győri szervezete „Mit? Miért? Hogyan? Magyarország jobban teljesít…” című
országjáró kerekasztal-beszélgetését Budapest, XI. kerületében tartja május 22-én,
szerdán este 6 órától a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium dísztermében (Villányi út
27.) Meghívott vendégek: Kövér László, a
Magyar Országgyűlés elnöke, Fónagy János
parlamenti államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium), Fodor Csaba politológus, a
Nézőpont Intézet munkatársa. A kerekasztalbeszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ
győri tiszteletbeli elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési kép(Újbuda)
viselője vezeti.

Bölcsődék Napja
A kormány három évvel ezelőtt nyilvánította április 23-át a Bölcsődék Napjává,
Újbuda Önkormányzata pedig azóta minden esztendőben megrendezi
a városrész sösszes bölcsődéjének részvételével zajló találkozót. Kerületünkben
a szimbolikus dátumot idén nagyon is valós tartalommal töltötték meg: szakmai
konferencián elemezték a pedagógiai terület kihívásait.
A szakmai találkozóra nemcsak a bölcsődék
vezetői kaptak meghívást, hanem minden
olyan 0–3 éves gyermekek ellátásában részt
vevő támogató szervezet is, amely többek között a logopédia és a korai fejlesztés terén segíti az intézmények munkáját. A szakmai előadások végén Hoffmann Tamás polgármesteri
dicséretben részesítette a kiemelkedő munkát
végző bölcsődei dolgozókat.
A bölcsődékkel kapcsolatban régóta a férőhelyprobléma a legnagyobb érdeklődést
kiváltó tény, így ez is szóba került a találkozón. Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati
igazgató elmondta, az utóbbi időben új férőhelyek nem létesültek ugyan, de valamennyi
jelentkezőt fel tudják venni. – Idén még a
régi rend szerint csak ötéves kortól kötelező
az óvoda, így a 3–4 éves kicsik még marad-

hatnak a bölcsődében. Szeretnénk viszont
minél több gyereket átvenni az óvodákba,
hogy több hely maradjon a bölcsődékben az
új beiratkozóknak – tájékoztatott a tervekről
az igazgató.
A férőhelyhiány okozta gondokra egyébként több alternatív megoldás is született, az
utóbbi években például olyan szervezetek
jöttek létre, amelyek a bölcsődei ellátást egészítik ki a nappali gondozás támogatásában.
A kerületben működő Szülők Háza például
azzal segít a bölcsődei helyekről lemaradt
szülőknek, hogy 4–5 órára szakszerű felügyeletet biztosítanak gyermekeik számára,
rászorultsági alapon kedvezményt nyújtanak,
de az anyukák munkába való visszailleszkedését is támogatják.
(T. D.)

Muskátlit osztott a polgármester
A kerületi lakók rendkívül kedvezményes áron, 100 forintért három tő muskátlit
vehettek meg a városrész öt pontján tartott önkormányzati muskátli vásáron.
A Móricz Zsigmond körtéren, a Bikás parknál, az albertfalvai, a gazdagréti és
őrmezei piacokon Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István államtitkár
anyák napja alkalmából adták át a növényeket. A program tömegeket mozgatott
meg, hiszen a muskátli ára a boltokban tövenként 400–500 forint. A polgármester elmondta, amikor mindenki kertje növényesítésével foglalatoskodik, mindenki számára jól jöhet az ajándék virág, ezzel pedig az önkörmányzat hozzájárulhat a kerület szépítéséhez is. Több mint tízezer növény fogyott el.
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2013. május 15.

Házhoz jön a rendőrség
Nemcsak a kerületi rendőrkapitányság munkájáról, de Újbuda közbiztonsági helyzetéről is szól
az a beszámoló, amelyet áprilisi ülésén tárgyalt és fogadott el a képviselő-testület. Az anyag
szerint 2012-ben – az előző évhez képest – kevesebb volt a kiemelt bűncselekmény, egyedül
a gépkocsilopások száma emelkedett. A tendenciák elemzésében, illetve a jövőbeli tervek ismertetésében Kohári Péter r. alezredes, kapitányságvezető volt segítségünkre.
A XI. kerületben elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények jellemzőek, ám éppen ezek számában történt a legnagyobb arányú csökkenés. A betörések például 34, ezen belül a lakásbetörések 21,6 százalékkal
mérséklődtek. Kevesebb volt a rablás – 3,5 százalékkal
–, és javulás következett be a gépkocsifeltörések számában is. Ugyan tavaly 20,5 százalékkal több gépkocsilopás történt 2011-hez képest, viszont ezeknek az
ügyeknek a nyomozáseredményességi mutatója 2,4-ről
18,5 százalékra emelkedett. A bűnügyi és vizsgálati
osztályokon 1646 eredményes nyomozást követően
1387 vádemelés történt, mellyel az újbudai kapitányság az első helyen végzett a fővárosi kerületek között.
Kohári Péter elmondta, kiemelten fontosnak tartja,
hogy a jövőben tovább javítsák kerületünk közbiztonságát, ezért hatalmas energiákat fordítanak a koordinációra a központi rendőri szervekkel, a szomszédos

kerületek, valamint az agglomeráció kapitányságaival,
a polgárőrségekkel, valamint minden olyan állami és
civil szervezettel, amely bármilyen módon hozzá tudnak járulni a rendészeti munkához.
– Az elmúlt év azt is megmutatta számunkra, hogy
sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a megelőzésre, annak érdekében, hogy minél kevesebb kerületi lakó váljék áldozattá. Újbudán igen magas a 60
év felettiek száma, akikre bűnözői csoportok specializálódtak, hogy különböző csalárd módszerekkel
megszerezzék pénzüket. Ezért a szépkorúak számára

Szivárvány
képzőművészeti műhely
indul az Újbudai Pedagógiai
Intézetben
A műhelyfoglalkozásokon a festészet,
a textilművesség és a kerámia művészetek
kerülnek előtérbe. Az ifjú alkotók 20 foglalkozás
keretében valamennyi említett művészeti ággal
megismerkednek, részt vesznek képzőművészeti
múzeumi foglalkozásokon, ellátogatnak több
művész műtermébe.
Az első foglalkozás időpontja:
2013. 05. 29. szerda, 14.30 órai kezdettel.
A foglalkozások június utolsó hetében
kiállítással zárulnak.
Olyan felső tagozatos tanulók jelentkezését
várjuk, akik érdeklődnek a képzőművészetek
iránt és kedvet éreznek arra, hogy kipróbálják
tehetségüket a fenti képzőművészeti ágakban.
A műhely a Nemzeti Tehetség Program pályázati
támogatásával valósul meg: NTP-TTM-12-P.

Jelentkezés:
Újbudai Pedagógiai Intézet
1117 Bp., Erőmű u. 4. II. em.
pszk@pszk.hu tel: 381-06-64

szeretnénk az eddiginél is több megelőzési programot
indítani azért, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, elsősorban az ő odafigyelésük szükséges ahhoz, hogy
ne váljanak trükkös lopások sértetteivé – mondta el a
kapitányságvezető.
Kohári Péter hozzátette, külön kiemelt feladatuk a
körzeti megbízotti (kmb) szolgálat fejlesztése. Terveik közt szerepel, hogy a kmb-s kollégákat felmentsék
a járőri szolgálat teljesítése alól, és – mint a rendőrség
kinyújtott kezét – közelebb vigyék a lakossághoz, kmbs irodák meg-, illetve újranyitásával. Ehhez partnerként
az Önkormányzat is jelentkezett. Mivel várhatóan idén
is számos rendőr végez a szakiskolákban, lehetőség lesz
arra, hogy a körzeti megbízottak szélesítsék tevékenységi körüket a rájuk bízott területen.
– Új utat nyitottunk a társasházkezelők irányába
is, online igyekszünk őket ellátni hasznos információkkal, de szeretnénk a körzeti
megbízottakat is a házakhoz kivinni, hogy alkalmanként rögtönzött fogadóóra keretében a lakosok
megismerhessék őket, és hozzájuk
fordulhassanak panaszaikkal –
ismertette a kapitány a terveket.
Hozzátette, megfordult a világ,
hiszen ha el akarjuk érni céljainkat, akkor nekik kell a lakossághoz
menni, és nem arra várni, hogy a
polgárok eljussanak a kerületi kapitányságra.
Kérdésünkre, hogy milyen terveik vannak a fiatalabb korosztályok
felvilágosításával
kapcsolatban,
Kohári Péter elmondta, náluk nem
csak az áldozattá, de az elkövetővé
válás megelőzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Újraindították az
ovizsaru programot, melyben az
óvodapedagógusokat multiplikátorrá képzik ki, így az információkat ők juttatják el a legkisebbeknek. Mellette folyamatosan zajlik
a biztonságos közlekedésre nevelő
program, hiszen a kerület szomorú
sajátossága a közúti közlekedési
balesetek kiemelkedő száma. – A
napokban volt egy kifejezetten
iskolaigazgatóknak szervezett fórum, ahol különböző csomagokat
ajánlottunk számukra. Ebben benne van a DADA (Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS) és az Ellenszer
program, illetve az Iskola Rendőre
kezdeményezés, amelyben éppen a
körzeti megbízotti rendszerre építve minden egyes iskolában szeretnénk azt elérni, hogy az intézmény magáénak tudhasson egy olyan rendőrt, akihez bizton fordulhat – tudtuk
meg az alezredestől.
Kohári Péter újdonságként említette, hogy nyitottak
az egyházak felé is. Szerveztek egy fórumot, ahol a
városrészben működő felekezetek képviselőivel arról
állapodtak meg, hogy lehetőség szerint a rendőrség
elhelyezheti tájékoztató anyagait a templomokon, imaházakon belül, illetve, hogy megteremtik a kölcsönös
információcsere lehetőségét.
(V. L.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSok
Pályázati felhívás
mezőgazdasági
haszonbérleti ingatlanokra

További
információkért
olvassa be
telefonjával
a QR-kódot

Újbuda Önkormányzata a tulajdonát képező ingatlanait
mezőgazdasági kertművelés
céljára felajánlja pályázat útján
bérbevételre az alábbi feltételekkel: az ingatlanokat az Önkormányzat 2013. július 1-től
– 2014. szeptember 30-ig adja
bérbe haszonbérleti szerződés
megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2014 szeptemberében)
felülvizsgálatot követően hos�szabbítható meg. Bérleti díj
69 Ft/m2/év. Felvilágosítás a
pályázatról a 381-1336 (Tóth
Erika) telefonszámon kapható.
A részletes pályázati felhívás
megtalálható az Újbuda honlapon, vagy elérhető az alábbi
QR-kódon keresztül.

Felhívás: díjcsökkenés!
A Fővárosi Közgyűlés 2013.
március 27-i ülésén elfogadott
új, a „Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló” önkormányzati rendelet amely 2013. május 1-én lép
hatályba. Az új rendelet nem
rendelkezik a közszolgáltatás
tekintetében igénybe vehető
kedvezményekről (61/2002.
(X. 18.) Főv. Közgy. rendelet
33.§ (1) Az ingatlantulajdonos írásbeli, indoklással ellátott nyilatkozata alapján az
egyébként irányadó díjtétel 50
százaléka érvényesíthető, ha
az önálló lakóingatlant (családi házat) az illetékes kerületi
önkormányzattól származó
igazolás szerint legfeljebb két
személy lakja).
(FKF Zrt.)
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misszió
A családi közeg határozza meg
a drogfogyasztást
Szentimreváros
Több pénzt költenek a világon
kábítószerre, mint élelmezésre,
ruházkodásra, lakásfejlesztésre,
oktatásra vagy orvosi ellátásra.
Naponta átlagosan ötezren,
főleg gyerekek indulnak el
a lejtőn. Az adoptált gyerekek
különösen nagy veszélyben
vannak – derült ki az Ágacska
Prevenciós Workshopon,
amelyet Újbuda Önkormányzatának nagytermében szerveztek
meg.
A probléma súlyossága miatt nemcsak világszinten, Magyarországon
is egyre több szervezet végez prevenciót, mégis a családnak van a megelőzés terén kiemelkedő szerepe. A
legveszélyeztetettebbek az általános
iskola felsősei, különösen azok, akik
rendezetlen családi háttérrel rendelkeznek vagy szüleik
örökbe adták őket.
A kicsik számtalanszor látják a a szülőktől, hogy a gondok orvosolhatók gyógyszerrel, alkohollal, vagy egyéb
szerekkel. Amikor az ilyen mintán felnövekvő gyerekek
szembekerülnek valamilyen problémával, automatikusan
ők is a tanult módszert próbálják meg alkalmazni – fogalmaz Molnár Gabriella klinikai gyermek szakpszichológus.
A deviáns viselkedés – ide tartozik a drog is – elsősorban
a kamaszokat érinti. Ilyenkor keresik a fiatalok az utat a
beilleszkedéshez, ilyenkor derül ki, a kortárs közösség hogyan viszonyul hozzájuk, és az is, milyen szerepet töltenek
be a családon belül. Ha biztos családi háttér van mögöttük,
akkor vagy nem fognak drogozni, vagy a szülők idejében
felismerik a deviáns viselkedést. Elsősorban azok a családok vannak veszélyben, ahol a kommunikáció és a szülőgyermek közötti bizalmas viszony nem alakult ki.
A deviancia persze nem a drogozással kezdődik, hanem az elmaradozással, késésekkel, hazudozásokkal. Ha
ilyet észlelnek a szülők, érdemes először családon belüli
beszélgetést kezdeményezni, viszont ha egyértelművé válik, hogy droghasználóvá vált a gyerek, akkor szakemberhez kell fordulni. Elsősorban pszichológushoz vagy nevelési tanácsadóhoz. A genetika is komoly szerepet játszik a
függőség kialakulásában, így a droghasználat az örökbe
fogadó családoknál is rizikófaktort jelent – mutat rá egy
svéd tanulmány, amely 18 ezer adoptált gyereket vizsgált.
Az örökbe fogadott fiatalok hiába nevelkedtek teljesen
más környezetben, mint ahova eredetileg születtek, kétszer olyan esélyesek a narkózásra, ha valódi szüleik hajlamosak voltak rá. Az ő életük az elhagyás tapasztalatával
indul. Hiába gondoljuk azt, csecsemőként úgysem emlékeznek arra, mi történik velük, a tapasztalásérzés megmarad bennük. Ez a bizonytalanság az, ami az egész életüket
végigkíséri. Épp ezért a személyes kapcsolatok kialakulásában is sokkal nehezebb dolguk van. Rengeteg viselkedésprobléma merül fel életük során, és folyton tanulási
nehézségekbe ütköznek. Ezek a gondok a közösségbe kerüléskor, azaz óvodáskorban kezdődnek és a kamaszkorban csúcsosodnak ki.
Az Ágacska Alapítvány külön pszichodrámai foglalkozásokkal igyekszik az örökbe fogadott gyermekek számára
megkönnyíteni a beilleszkedést és feldolgozni az ezzel járó
feszültséget. A foglalkozások során a kicsikben felgyülemlett indulatot spontán színjáték keretében igyekeznek feloldani a pszichoterapeuták. Így olyan gyógyító közösségben lehetnek, amely elfogadja őket, és nem kényszerülnek
egyéb utat keresni a problémák megoldására.
(K. A.)
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Fórumot tartottak
Szentimrevárosról

esélyegyenlőség
Egyenlő eséllyel a hallássérültekért
Együttműködési megállapodást írt alá Hoffmann Tamás polgármester és Krizsán Tímea, a Hallássérültek Identitásáért Közhasznú
Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálatának vezetője. A megállapodásnak köszönhetően az Újbudán élő, valamint a közszolgáltatást
igénybe vevő hallássérült emberek számára biztosítottá válik a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés.

Újbudán húsz éve működő Szentimrevárosi Egyesület lakossági fórumot rendezett
a Szent Imre Gimnáziumban. A találkozót a kerületi civil szervezeteket tömörítő és
munkájukat koordináló Civil Fórum hívta össze, hogy megvitassák a városrésszel
kapcsolatos kérdéseket.

Szentimreváros

Szesztai Attila, az egyesület elnöke elmond- rosközpont ügyének megoldását nem szabad tota, a Móricz Zsigmond körtér kialakításával vább halogatni, hiszen rövid időn belül teljesen
kapcsolatban már korábban megfogalmazták lepusztulhat a budai oldal sétálóutcájának szánt
álláspontjukat, mely szerint nem kellene a bu- Bartók Béla út. – Jelenleg az a legfontosabb,
hogy minden önkormányzati bérleszokat sem beengedni a forgalomKözpontmény azonnal ki legyen adva, akár
tól elzárt körívre. A találkozón a
ban
rövidebb időre és olcsóbban, mert
városfeljlesztési, városüzemeltetési
a városannál rosszabb nincs, mintha teljesen
kérdések kerültek középpontba, a
fejlesztés
kihal a Bartók – jelentette ki az egyefórum végén pedig az egyes ügyeksület vezetője, aki hozzátette, a régóta
ben megfogalmazott véleményekből
javaslatcsomagot állítottak össze, amit Újbuda üresen álló üzlethelyiségek kiadása nem igényel
pénzt, sőt, bevételt generál, így nem lehet akaÖnkormányzatának nyújtanak majd be.
A fórumon az egyesület tagjai abban is egyet- dálya a bérbeadások megkezdésének.
(T. D.)
értettek, hogy a régóta elakadt Kulturális Vá-

Virágba borult az egyetem
A 2006-ban létrehozott Hallássérültek Identitásáért Közhasznú Egyesület
(HID) 2007 óta működteti a HID Jelnyelvi Tolmácsszolgálatot. – Az eltelt évek egyértelműen bizonyítják, hogy szükség van a tevékenységünkre
– mondja Krizsán Tímea, a tolmácsszolgálat vezetője. – Arra törekszünk,
hogy ügyfeleink minden élethelyzetben megkapják azt a kommunikációs
akadálymentesítést, amellyel ugyanolyan feltételek mellett tudják igénybe
venni az egyes szolgáltatásokat, mint egészséges embertársaik, és hogy ezáltal megvalósuljon az esélyegyenlőség – folytatta.
– Tolmácsolási területeink elsősorban egyéni igényekre korlátozódnak,
amelyek a mindennapos kommunikációs helyzeteket érintik. Például iskolai szülői értekezletek, felsőoktatási órák, OKJ-s képzések, oktatások, bankok, egészségügyi ellátások, szabadidős, illetve kulturális programok, hivatali ügyintézések. Az Önkormányzatnál, illetve a Polgármesteri Hivatalnál
kérésre biztosítjuk a jelnyelvi tolmácsolást az ügyfelek részére. Az Október huszonharmadika u. 21. szám alatti irodánkban május 13-ától hétfőn,
szerdán, pénteken 9–13, kedden 11–15, csütörtökön pedig 13–17 óra között
várjuk ügyfeleket. A kommunikációs akadálymentesítést skypon keresztül
is tudjuk segíteni, illetve rosszullét, baleset, rendőrségi riasztás esetén a
sürgősségi telefonunkon napi 24 órában elérhetőek vagyunk – ismertette
Krizsán Tímea.
Az elérhetőségeket a www.hidbudapest.hu oldalon találhatják meg.
(B. A.)

Bokortépés után cölöpverő szombat Újbudán
Immár harmadik alkalommal, május 25-én, szombaton 10 órától
hívja önkéntes munkára a Nem Adom Fel Alapítvány azokat a segíteni vágyó és tudó embereket, akik munkájukkal hozzájárulnának
Újbuda első önsegítő közösségi otthonának felépítéséhez. A
cölöpverő szombat elnevezéssel indított önkéntes napon a résztvevők a Mikes Kelemen u. 10–12. szám alatti telek kerítését építik,
a nap végét pedig örömzenéléssel és szalonnasütéssel zárják.
A Nem Adom Fel Alapítvány által megálmodott közösségi otthon célja,
hogy lakhatást biztosítson olyan családoknak, amelyeknek egyik tagja sérült, és amelyek így egy közösséget alkotva, egymást segítve „akadálymentesíthetik” életüket.
A sérült gyermeket nevelő szülők elmondása szerint nagyon hasznos a közös egymás mellett élés, hiszen saját példájuk alapján ismerik, mit él meg a
másik ember, és nem csak a maguk aktuális gondjaik megoldásához tudnak
segítséget kérni, hanem ők is támaszt nyújthatnak egymásnak. Az otthon
passzívház technológiával valósul meg, mellyel mind az önkormányzat,
mind az alapítvány a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra szeretné
ráirányítani a figyelmet. Az ingatlan földhasználati jogát Újbuda Önkormányzata ajánlotta fel.
Önkéntes munkát már harmadszor szerveznek a telken, az első két alkalommal a területrendezés volt a résztvevők feladata. A cölöpverő szombat
önkéntes akcióra már jelentkeztek a Kossuth Lajos Gyermekotthon lakói,
az IBM, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. és Újbuda Önkormányzatának dolgozói. Várjuk továbbra is mindazon személyek, vállalatok
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken, akik szívesen bekapcsolódnának a
programba, és munkájukkal segítenék a közösségi otthon felépítését.
További információ és jelentkezés előzetesen:
E-mail: nemadomfel@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/nemadomfel
(az eseményre való feliratkozással)
A helyszínen: Újbuda, Mikes Kelemen u. 10–12.

A Corvinus Egyetem Kertészeti Karán renezték a Dísznövény szakkiállítást és vásárt.
A rendezvény mindkét napja tömegeket mozgatott meg, mindenki a télen megtizedelt virágállományát szerette volna felfrissíteni. Az
eladási listát idén is a muskátli vezette, de a
különlegességeket is sokan vitték. A kiállítók
között a neves kertészetek mellett kerti tavakat, szökőkutakat és sziklakerteket telepítő cégek is felsorakoztak.
A kertészetek szerint a legtöbb vásárló kertes családi házból érkezik, de tavasszal ren-

Helytörténeti és helyismereti
versenyt rendezett a kerület
Újbuda Önkormányzata az Újbudai Pedagógiai Intézet szakmai támogatásával rendezte meg az
Etele Helytörténeti és Helyismereti Versenyt a kerületi iskolások között. A nagyszabású, háromfordulós csapatversenyen a kerület minden városrészéről tettek fel fogós kérdéseket, melyek
között a térképrajzolás jelentette az egyik legnagyobb kihívást.
Farkas Krisztina önkormányzati
képviselő, a vetélkedő ötletgazdája
elmondta, akkor döntötte el, hogy
versenyt szervez, amikor az albertfalvai tisztviselőtelepről írt helytörténeti kiadványa meglepően nagy érdeklődést váltott ki a kerületiekben.
– Fontosnak tartom, hogy minden
fiatal megismerkedjen lakóhelyének kötődéseivel, történetével – jelentette ki a képviselő. A háromfős
csapatoknak három fordulón kellett
bizonyítaniuk tudásuk legjavát. Az
első körben híres, Újbudához kötődő személyiségekről, díszpolgárokról, emléktábla-tulajdonosokról kellett rövid esszét írniuk a diákoknak,
akik egyebek mellett Grosics Gyulát, Brückner Ákos atyát, vagy épp Cseh Lászlót
válaszották témájuknak.
A második fordulóban a kerület térképét rajzolták meg, helytörténeti sétaútvonalat állítottak össze és emléktáblákat nyomoztak ki. Végül
az utolsó fordulóban helyismereti kérdésekre
válaszoltak. A vetélkedőre jelentkező 53 csapat
közül tizenegy jutott be a döntőbe, melyekből öt

Szentimreváros

vehetett részt a Polgármesteri Hivatalban megrendezett csúcsdöntőben.
A képviselőnő számos támogatót nyert meg
az ügynek, így az Apáczai, a Cser és a Tinta
Kiadó könyvekkel, a Karinthy Színház, a Tropicarium, Budafok Borváros és Simicskó István
országos szintű rendezvényekre szóló jegyek(T. D.)
kel járultak hozzá az eseményhez.

(B. A.)

Speciális tornaóra
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. társadalmi felelősségvállalása a mindennapi munkavégzésben is megmutatkozik. A megváltozott munkaképességű kollégák rehabilitációját követően a kft. vezetése
speciális oktatóval tornaórát szervez a megváltozott munkaképességű,
illetve a tartós ülőmunkát végző munkatársak számára. Az itt dolgozó
kollégák egészségük, jó közérzetük érdekében mintegy fél-egy órában
mozgathatják át magukat, mely által várhatóan a rekreációs folyamatuk
is jelentősen javulhat.

getegen keresnek virágos balkonnövényeket
panel- vagy társasházak erkélyeire, teraszaira
is. A slágerek idén a színes, évelő, mediterrán
növények, díszcserjék, örökzöldek és a hos�szúszárú haranglábak voltak, de sok fogyott
az egyszerűségében szép petúniából, muskátliból, árvácskából és kecskerágóból is. Német
Dániel kertészmérnök arról tájékoztatott, a
szélsőséges irányba mozduló hazai klimatikus
viszonyok a szárazságtűrő fajták előretörésének kedveznek.
(T .D.)

Sokszínű Európa
Hrabal, knédli, sör… A hamisítatlan
cseh hangulat két napra a Hegyvidék
Bevásárlóközpontba költözik. Az üzletek
különleges 9%-os akciókkal, vagy a 9-es
szám bűvkörébe tartozó egyedi ajánlatokkal várják a látogatókat.

XII. ker., Apor Vilmos tér 11-12.

www.hegyvidekkozpont.hu
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Szülinapot ünnepelt
a Szent Gellért ovi

haszonkulcs
Újra itt az adóbevallási szezon
Minden évben május 20. a személyijövedelemadó-bevallás
(szja) benyújtásának és az adó megfizetésének határideje, mivel
azonban ez a dátum idén pünkösdhétfőre esik, az adóbevallásokat legkésőbb május 21-ig kell eljuttatni a NAV-hoz.

Tavaszköszöntő születésnapi ünnepséget rendezett a Szent Gellért Óvoda. Az
összetartó katolikus közösség színvonalas mesejátékokat rendezett a gyerekek
részvételével, de az intézmény saját néptánccsoportja is fellépett.
Szentimreváros

A gyönyörű zöld környezetben működő
Gellért ovi egyházi és világi méltóságokat
hívott meg nagyszabású rendezvényére. A
Szent Imre-plébánia vezetője, Ipoly atya áldást mondott az intézményre, de Hoffmann
Tamás polgármester is köszöntötte a gyermekeket. A jeles napra az óvónők olyan –
hercegnők és királyfik kalandos történeteit
bemutató – mesedarabot rendeztek, amelyben minden apróságnak jutott valamilyen
szerep.

A tapsviharral végződő produkció után az intézmény néptánccsoportja is fellépett. Az óvodában összetartó közösség alakult ki az évek
alatt, amely részben a környező plébániák
közösségéből nőtte ki magát. Erre a családias összetartozásra szolgált jó példaként az is,
hogy az óvónők és a szülők közösen készítették el azokat a kézművestermékeket, melyeket
az ünnepségen rendezett vásáron árusítottak.
A bevétel az óvoda alapítványát gazdagította.
(T. D.)

Az adóbevallást 2013-ban két példányban kell elkészíteni, az egyik a benyújtandó példány, a másikat pedig meg kell őrizni 2018. december 31-éig
minden olyan dokumentummal együtt, amit az elkészítéshez felhasználtak.
Jelenleg a személyijövedelemadó-törvény a szuperbruttósítás következtében 27 százalékkal megemeli adóalapját annak, akinek jövedelme meghaladja az évi 2 millió 424 ezer forintot, de ez az utolsó év, hiszen a szuperbruttó 2013-tól a magasabb keresetűek esetében is kivezetésre kerül, és
egységesen 16 százalékos lesz az adókulcs.
Be kell vallani az alkalmi munkából származó jövedelmet, ha az adózó
külföldi állampolgár, vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben meghaladta a 840 000 forintot, vagy más adóbevallási
kötelezettség alá eső jövedelme is volt. 2011-ben az adójóváírás adómentessé tehette ezt a jövedelmet, 2012-től azonban megszűnt az adójóváírás.
A munkáltatónak nincs év végén kötelezettsége a dolgozó felé összesített
jövedelemigazolást kiállítani, de sok munkáltató megteszi.
A jövedelem adóztatása belföldön attól függ, hogy az adott külföldi országgal van-e kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményünk. Előfordulhat, hogy a külföldi jövedelem Magyarországon adómentes, de egyes
jövedelemtípusoknál belföldön kell adózni.
A részvények utáni osztalék adóköteles jövedelem. A kifizető által kiállított igazolás alapján kell az adóbevallás 1253-04 lap 167. sorába beírni
az osztalék bruttó összegét és az azt terhelő adót. Az 57. sorban pedig a
ténylegesen kifizetendő adó összegét kell feltüntetni. Az értékpapírok eladásából származó veszteséget viszont csak akkor lehet figyelembe venni,
ha az értékpapírt az adózó ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében értékesítette, azaz tőzsdén adta el. Az ingatlanértékesítésből nem keletkezik adóköteles jövedelem, ha az ingatlan szerzése 1997-ben vagy azt megelőzően,
lakás esetén 2007-ben vagy az azt megelőző években történt. Az örökség
címén megszerzett vagyoni érték, például egy örökölt folyószámla mentes
a személyi elem adó alól, nem kell az adóbevallásban feltüntetni. A családi adókedvezmény igénybevételekor figyelni kell a pótlap kitöltésére,
ami igazolja a jogosultságot. Sokan már számítógépen töltik ki a nyomtatványokat, ahol ugyan a program figyelmeztet a menet közbeni hibákra,
de sok esetben aláírni felejtik el postázás előtt az egyébként hibátlanul
kitöltött ívet.
(H. L.)

Országos tini
kosárbajnokságot
rendeztek Újbudán

SPORT RÖVIDEN
Rangadót játszottak a Nyékiben
A Junior Válogatottal csapott össze az OSC csapata a Nyéki Imre Uszodában, amely már a második OB I-es mérkőzésnek ad helyet. A polgármester
által szorgalmazott vízilabdasport kerületi meghonosítása határozott léptekkel halad előre, és nemsokára az oktatás is elkezdődhet. Hoffmann Tamás
családjával együtt látogatott ki a mérkőzésre, amely azért kezdődött este fél
9-kor, hogy ne zavarják a napközben úszni vágyókat. A play off-nál, azaz a
rájátszásnál tartó bajnokságban az OSC jelenleg a 9–11. helyért játszik. A
polgármestert – vízilabdás múltjából eredően – 30 éves ismeretség fűzi a
patinás klub szakosztályvezetőjéhez, Ürögi Zsolthoz, akivel megállapodtak
abban, hogy az eddig a Margitszigeten játszó, most épp otthont kereső csapat
hazai pályája a Kondorosi úti uszoda lesz.

Az újbudai Gabányi László Sportcsarnokban játszották
az Országos Tini Kosárlabda Bajnokság döntőjét, melynek
rendezési jogát idén az utánpótlás-nevelésben élenjáró BEAC
nyerte el. A négynapos torna ideje alatt három vidéki és öt budapesti
csapat versengett a legjobbnak járó címért.
Kelenvölgy
A torna első két napján a csoportmérkőzéseket tartották meg, a hétvégén a keresztbe játszások és a helyosztó mérkőzések zajlottak. A tini korosztály számára
idén rendeztek először külön országos bajnokságot, így
előzetesen nem lehetett meghatározni, melyik csapat
végezhet az első helyen. A négynapos tornán részt vevő
12–13 éves lányok maximális erőbedobással játszottak,
az elődöntők alapján kiemelkedő volt a Kecskemét, a CSATA és a Sopron teljesítménye, de a BSE és Török Flóris gárdája is végig komoly
ellenfélként teljesített. A helyben játszott középdöntőkből a 31 nevező gárda közül
került ki az a nyolc, amely a Gabányi Csarnokban küzdött meg egymással a legjobbnak járó helyért.
A szervező BEAC női szakosztályának technikai vezetője, Cseh-Szombathy Flóra
szerint a Dobd a kosárba! program egyre inkább beindítja a sportág fejlődését, így
a női kosárlabdának is meredeken ível felfelé a népszerűsége.
(T.D.)

Lengyel miniszter méltatta a kerületi testnevelést
Sportminisztériumi delegáció érkezett Lengyelországból az Újbudai Grosics
Gyula Sport Általános Iskolába azért, hogy közelebbről is szemügyre vegye a
módszertani központként működő intézmény testnevelési gyakorlatát. Joanna
Mucha szerint sokat tanulhatnak a magyar iskolától. A több helyszínes bemutatókon a diákok a frissen bevezetett folyosói testnevelésórát mutatták be, amit
az általános helyhiány orvoslására fejlesztett ki az iskola, de látogatása alatt a
vezető politikus a tornatermi és szabadtéri tesiórába is bepillantást nyerhetett.
Joanna Mucha sportminiszter élénken érdeklődött a részletek iránt. A lengyel
vendégek Simicskó István sportért felelős államtitkár meghívására érkeztek,
akik körútjuk során a judo-Európa-bajnokság megnyitóját is útba ejtették.

BEAC-osok dobogós helyezése
a 10 000 méteres OB-n

HEGYVIDÉK
KÖZPONT

A 10 000 méteres bajnokságot a hagyományokhoz hűen idén is a Vasas pályán
rendezték meg. A férfiak mezőnyében izgalmas verseny alakult ki egy szűk
élbollyal és az őket üldözők részvételével, köztük futott Csere Gáspár is. Gazsi végig taktikusan, jó erőbeosztással futott, és mikor kicsit hátrébb csúszott
a folytonos tempóváltások miatt, szépen tartotta iramát. Gazsi végül az utánpótláskorúak közt az előkelő harmadik helyezést érte el, az abszolút versenyt
tekintve pedig nyolcadik helyen végzett. A női mezőnyben indult meglepetésemberünk, Ferenc Kata, aki egyetemi és tudományos tevékenysége mellett is
figyelemre méltó elszántsággal készült fel a bajnokságra.

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

DANCE CRAZE ACADEMY NAP
A HEGYVIDÉK KÖZPONTBAN
2013. JÚNIUS 1. SZOMBAT
A RENDEZVÉNY INGYENES
14:45 – 15:15 DCA Tánc Show
FSZ színpad
15:15 – 16:15 Cirkusz Akrobatikai Műhely
FSZ színpad
16:15 – 17:30* Hercegnő Tánc Parti (3–6 év)
Pop Dance Parti (7 év fölött)
*Ingyenes játékos táncórák
FSZ különtermek

Csillogó érmek a Karate Diákolimpiai döntőről
A Budai Harcművész SE 13 újbudai versenyzője kvalifikálta magát a Kyokushin Karate Diákolimpiai döntőre, az év legrangosabb utánpótlásversenyére, amely már önmagában is szép eredmény. A döntőre a kategóriák legjobbjai titled-1
jutottak be, de az eseményen így is 460 versenyző lépett tatamira. A csapat
elődöntőn mutatott szép eredményeket csak részben tudták megismételni,
de csillogó éremben így sincs hiány. Hummel Zsanett: Gyerek I. lány 28 kg
küzdelem 1. helyezett. Fris Norbert: Gyerek II. fiú 36 kg küzdelem 2. helyezett. Matuz Ágnes Gyerek I. lány 28 kg küzdelem: 3. helyezett, Gyerek I. lány
formagyakorlat 3. helyezett. A diákolimpiai döntő további résztvevői: Borhegyi Veronika, Borhegyi Gergő, Dravecz András, Kupecz Bernadett, Pozsonyi
Tamás, Szeitz Adrienn, Török Dominik.

XII. kerület,
Apor Vilmost tér 11–12.
www.hegyvidekkozpont.hu

1

Pest-budai Látkép
A HetiVálasz havi melléklete
Keresse a
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Hogy biztosítsa a helyét, kérjük,
előzetesen regisztrálja be gyermekét!
Tel.: +36 30 9198417,
sandra@dancecrazeacademy.com
www.dca.hu
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Alaposan átírja Kelenföld ingatlanárait a fejlesztés
A kerület legnagyobb beruházása indul hamarosan az Etele térnél

Gyermeknap (Universal Children’s Day): itthon 1931. óta ünnepelik
és május utolsó vasárnapján tartják. Először Törökországban
1920-ban, majd később a genfi Gyermekjóléti Konferecián
1925-ben rendezték meg. Az ENSZ 1954-ben javasolta, hogy minden
ország fogadja be az ünnepnapot.

Jelentős ingatlanár-emelkedést hozhat az Etele tér környéki területfejlesztés.
A Kelenföldi pályaudvar és környékének rendezésére Újbuda és a Fővárosi Önkormányzat már 2007-ben ötletpályázatot írt ki, hogy a 4-es metróprojekt megvalósulásakor a közlekedési csomópont méltó környezetben, európai színvonalon
szolgálja ki az utazókat. A hatalmas lélegzetű beruházásnak köszönhetően a pályaudvar és környéke Közép-Európa legnagyobb intermodális központja lehet, hiszen
egy centrumban találkozik majd az elővárosi vasút, a BKV járművei, a Volánbuszok
és a 4-es metró.
Jelentős ingatlanár-emelkedést hozhat a metA 2013-ban elkezdett kijáratépítési munkák
róberuházás, illetve a Kelenföldre tervezett elsődleges célja Őrmező és az új metróvonal
kereskedelmi központ. A fejlesztés elkészülte közvetlen kapcsolatának biztosítása. A közel
után a környéken – így a kelenföldi lakótele- hárommilliárd forintból megvalósuló beruhápen, a Bartók Béla út végén, a Tétényi út egé- zás vállalkozójának feladatai között szerepel
szén, illetve az Etele úton és a Bikás Park háta még a kapcsolódó szellőzőkivezetés
mögött – álló lábas házak, azaz csaknem 10 megépítése, a jövőben döntően szerezer háztartás lesz érintett. Az ingatlanszak- vizútként funkcionáló Péterhegyi út
értők szerint az áremelkedés első körben a ke- felújítása 800 méteren, ideiglenes (köresleti piac élénkülésével indul, a befektetők, zös helyi és helyközi) buszvégállomás
vagy az új otthonra, első lakásra vágyók jelen- kialakítása, valamint a majdani véglenek meg nagyobb számban a piacon, kihasz- ges autóbuszterminál és P+R parkoló
Olvassa be
telefonjával
nálva a környék gyors fejlődését.
földmunkáinak elvégzése. Az új őra QR-kódot,
Mivel a keresleti oldalt nyilvánvalóan nem mezői kijárat a Kelenföldi pályaudvar
és nézze meg
követi majd a kínálati, az árak a következő két alatt már megépült gyalogos aluljáró
a videónkat!
évben ismét a válság előtti szintre
folytatását fogja képezni,
kúszhatnak. Ráadásul egész Budainnen lehet majd elérni a
10 ezer
pesten néhány száz, legfeljebb ezer
felszíni kijáratokat, a majdani auháztartáslakásra redukálódott az új otthotóbuszterminált és a P+R parkolót
nak lesz
nok építése, így a használt ingatis. A Főváros Önkormányzata szekönyebb.
lanok piaca megélénkül. Egyetlen
rint a megvalósítást követően nem
ingatlanszakértő sem kívánt négyfog érezhetően megnőni a környezetméter árakat mondani, illetve jósolni. Egy- ző lakótelep, illetve a Péterhegyi út forgalmi
részt mindez számon kérhető rajtuk, másrészt terhelése.
egy-egy ingatlan ára jóval összetettebb kritériAz őrmezői intermodális – azaz több közleumrendszerből épül fel, mint a környék gyors kedési ágazat csatlakozására épülő – csomófejlődése.
pont megépítése a metróprojekthez kapcsolódó
egyik legfontosabb felszíni beruházás, melyre
Minden szinten szinte minden
a főváros, a BKK, a BKV és a DBR Metró ős�A 4-es metró Kelenföldi pályaudvar állo- szel építészeti és közlekedési tervpályázatot
másának alsó szintjén lesz kialakítva a met- írt ki. A pályázat szükségességét az indokolta,
ró végállomása – itt fordulnak majd vissza a hogy sajnálatos módon a 4-es metró építését
metrószerelvények –, az állomás közbenső úgy örökölte meg a hivatalba lépő új városveszintjén lévő aluljáró pedig gyalogos kap- zetés, hogy a kelenföldi felszíni rendezés, az
csolatot biztosít az Etele tér és az őrmezői M1–M7-es autópályák felől
lakótelep között. A metróállomás peron- érkező autóforgalom P+R
szintjéről mozgólépcsők vezetnek az aluljáró parkolóba vezetése és a Buszintre, és onnan a vasútállomás peronszint- daörs, Gazdagrét felől érkező
jére, a mozgáskorlátozottak számára pedig buszok végállomásoztatása
felvonók biztosítják ugyanezt a kapcsolatot. nem volt megoldott.
Az állomás Etele téri kijáratának környezetét
ideiglenesen rendezik a metróvonal 2014 első Ilyen még nem volt
fél évére tervezett megnyitásáig, mely kereté- A főváros tervei szerint Maben megmarad a városi autóbusz-végállomás, gyarországon elsőként valóa meglévő Volán-pályaudvar, illetve P+R par- sul meg olyan, európai színkolót alakítanak ki. A jövőben itt létesül majd a
vonalat képviselő terminál
központ egyik meghatározó fejlesztése, a Futujellegű autóbusz-pályaudvari
real Csoport által építendő bevásárlóközpont. A
létesítmény, amelyből közfejlesztés méreteit mutatja, hogy a közlekedési
vetlenül történik a felszállás
csomópont Európa legnagyobbja lesz, jeleza helyi és helyközi autóbuvén, hogy a Kelenföldi pályaudvar és környészokra. A terminál jellegű
ke Budapest legforgalmasabb pontjává válik.
autóbusz-pályaudvar leheA metróállomáshoz kapcsolódó felszíni betővé teszi, hogy a metróról
ruházás két nagy területre oszlik: az őrmezői
történő átszállás során az
oldali metrókijárat és az intermodális csomóutasok komfortos, hűtött-fűpont megvalósítására. A főváros tájékoztatása
tött térben várakozhassaszerint a csomópont előkészítése döntően tenak, vagy igénybe vegyék a
rületszerzési, illetve szabályozási nehézségek
különböző kereskedelmi és
miatt késett, de mivel az Őrmező felőli kijárat
vendéglátó-szolgáltatásokat.
megépítése elengedhetetlen a metró próbaüzeAz autósok kényelmére is
mének 2014-es elindításához, annak jövő év
nagy figyelmet fordítanak,
tavaszáig mindenképpen meg kell lennie.
közel 500 P+R férőhely létesül a tervezett autóbusz-páAz intermodális csomópont feladalyaudvar területén. Mindta, hogy a tömegközlekedési eszezek mellett kialakítanak
közök között átszállási lehetőséget
teremtsen, az agglomerációból
rövid idejű várakozást leheérkező autósokat pedig tömegköztővé tévő, úgynevezett K+R megállóhelyeket
lekedésre irányítsa át, csökkentve
és a taxidrosztokat is. A P+R férőhelyszám
ezzel a belvárosi forgalmat. Annak
bővítése érdekében bevonják a Kelenföldi páidején a 4-es metró megépítésének
lyaudvar használaton kívüli nyolc vágányászükségességét is egyebek mellett
nak területét is. A kerékpárosok és gyalogoezzel a kulcsfunkcióval indokolták,
sok számára minden irányban kényelmesen
az ügyben tehát a központ megés biztonságosan átjárhatóvá válik a térség,
épülése esszenciális jelentőségű.
valamint az autóbusz-pályaudvarhoz kapcsoA lassan a végéhez közeledő 400
lódóan telepítésre kerül 120 B+R, azaz kerékmilliárdosra duzzadt metróberuházás után – amelyből 188 millipártároló is.
árdot az Unió biztosít – lassan az
Etele téri csúcsfejlesztés veszi át
Újbuda vezetése
a fővárosi beruházási slágerlista
koordinálta a munkát
vezetését.
Az összetett városépítészeti és közlekedésfejlesztési szempontokat mérlegelő 11 fős

KELENFÖLD

KELENFÖLD

kivitelezéséért felel, de érdekeltségi körébe
tartozik a metró túloldalán, az M1–M7-es
bekötőjénél végződő telek is, amelyre 90
ezer négyzetméternyi bérbe adható irodát
terveznek építeni. Az Etele City Center az
elképzelések szerint 40 ezer négyzetméteres kereskedelmi alapterülettel, 1200 parkolóhellyel büszkélkedhet majd, melyben a
nagy bevásárlóközpontokra jellemző teljes
szolgáltatási spektrum megtalálható lesz. Az
épületben három szintet szánnak kereskedelmi területnek, alatta egyszintes mélygarázs,
tetején pedig háromszintes parkoló épül.
Balástyai Márk, a Futureal projektigazgatója lapunknak hangsúlyozta, a tervezett
feladatokat csak akkor tudják végrehajtani,

Petik Árpád talajmechanikai szakértő
megkeresésünkre
elmondta, a folyamatosan végzett ellenőrzések fényében egyértelműen kijelenthető,
hogy az Etele téri metróépítésnek semmilyen geotechnikai-statikai hatása nincs a
lakótelepre, tehát
sem süllyedés, sem
talajszerkezet-változás
nem következhet be
az érintett területen.
A metróépítésnek
tehát inkább pozitív
hatásai lesznek, az
ingatlanárak ugyanis
emelkedhetnek a központ megépülésével.

Nálunk a mosoly és a hallásvizsgálat ajándék.
N

Hallókészülék-elem
H

bírálóbizottság munkájában Finta Sándor
fővárosi főépítész elnökletével Vitézy Dávid
BKK vezérigazgató, építész, valamint mérnöki kamarák közreműködése mellett Takács
Viktor, a XI. kerület főépítésze is részt vett.
Újbuda főépítésze elmondta, a városrész vezetése az eddig eltelt esztendőkben mindvégig
motorja volt a Etele-projekt előmozdításának,
közvetítő, koordináló munkájával sokat tett
azért, hogy a magán és a közszféra szereplői
hatékony együttműködésben vigyék előre a
fejlesztést. Áprilisban kihirdették az eredményeket, a pályaművek pedig arra is fényt
derítettek, hogy az épületek tetején vonzó

65 Ft/db

városi köztér alakítható ki. A két legjobb, a
bizottság által egyenrangúnak ítélt terv tehát
tovább versenyez a megvalósulásért, immár a
tervezési árversenyben. Az intermodális csomópont becsült keretösszege hozzávetőleg 10
milliárd forint.

GEERS Hallókészülék Szaküzlet
1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11.
Tel.: 1/3988-692
Nyitvatartási idő: hétfő, szerda, csütörtök: 8-16:30 óráig;
kedd: 8-18 óráig; péntek: 8-14 óráig

Késlekedőben
A Futureal Ingatlanfejlesztő 2006–2007ben vásárolta meg az Etele út–Somogyi
út– Hadak útja által határolt volt Számalk
területét, amelyen a közlekedési csomópontba illeszkedő bevásárlóközpont építésére vállalkozott. A cég kizárólag ennek

GEERS
HALLÓKÉSZÜLÉK

www.geers.hu

INGYEN HÍVHATÓ
INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0 / 18 2-18 2
Egy csomag 6 db elemet tartalmaz, melynek ára 390 Ft. A hirdetés nem
minősül ajánlatnak. Az árak a készlet erejéig tartanak. A kép csak illusztráció.
További információért forduljon a GEERS Hallókészülék Kft. szaküzleteihez.

Míg a beruházó eredetileg 2011-re lőtte be a pláza átadását és
a legfontosabb felszíni fejlesztések befejezését, a recesszió igencsak átszabta
a várható határidőket. A Fővárosi Önkormányzat nyilatkozatában az áll, hogy
az 4-es metró próbaüzemének 2014-es elindításához az őrmezői kijáratot
jövő év tavaszáig be kell fejezni, a csomópont pedig ideális esetben 2015-re
készülhet el. A derűlátó budapesti becsléseknek azonban némileg ellentmond a Futureal,
amely szerint a
csillagok legkedvezőbb állása esetén
is csak 2016-ra
várható a bevásárlóközpont befejezése, a parlamenti
választásokig viszont
annyi elérhető, hogy
rendeződjenek a
metrókijárat felszíni
területei. Az ingatlanfejlesztő 2006
óta folyamatosan
egyeztet az állami hatóságokkal, de azt állítják, igazán az utóbbi egy évben
gyorsultak fel az események, főként annak köszönhetően, hogy sokat javult
a kapcsolat a közszféra szereplőivel. Ugyanakkor érdemes azt is megjegyezni, hogy az Etele téri komplex beruházás a főváros tervei között 20–25
éves fejlesztési programként szerepel, így teljes átadásról nem beszélhetünk,
az egyes részprojektek egymást követő ütemekben valósulhatnak meg a
jövőben. Erre jó példa a tér melletti budapesti tulajdonú, nagyjából 700 ezer
nm-es fejlesztési terület, melyet a főváros csak akkor tud értékesíteni, ha útés közműépítésekkel infrastruktúrát teremt hozzá. A hosszú távú elképzelések
között szerepel a BKK folyamatban lévő pályázata is, melynek sikere esetén a
közlekedési központ a Budára áthozott 1-es villamost a Fehérvári úti végállomás helyett az Etele térig vezetné ki.
ha a közszféra is elvégzi vállalt felszíni infrastrukturális fejlesztéseit. Az építész hozzátette, jelenleg a P+R parkoló és a felszíni
tömegközlekedés átrendezésének határideje
meglehetősen bizonytalan, a késés pedig ös�szetett okokra vezethető vissza. A fejlesztés
elhúzódása nagyrészt a 4-es metró rekord
idejű csúszásának köszönhető, de a gazdasági válság is sokat lassított az eseményeken.
Ehhez járul hozzá, hogy a BKK által az őrmezői oldalra, a
volt Autóklub mögötti telekre tervezett buszpályaudvar és P+R parkoló
kialakítása is több
időt vehet igénybe.
– Ahol en�nyi minden épül
egyszerre, nehéz
megoldani, hogy
az egyes projektek
azonos
intenzitással haladjanak
előre – mondta Balástyai, aki szerint azzal,
hogy az Európai Unió juttat forrásokat az intermodális csomópont kialakítására, a DBR
Metrónak a legfontosabb tartani a szűk határidőt – elszámolási kötelezettsége miatt.
Tehát míg az erőforrásokat erre a területre
összpontosítják, a többi fejlesztés lassabban
halad. A beruházó szerint a plázastop tör-

vény sem segítette elő a gyors munkavégzést, amely 2014. december 31-éig építési
tilalmat ír elő minden 300 nm-nél nagyobb
területű kereskedelmi létesítményre. A beruházó kérvényre végül felmentést kapott a
plázastop alól, jelenleg a projekt előkészítési
folyamatban van, a terveztetés, engedélyeztetés és a közszférával való egyeztetés tölti ki
a cég mindennapjait. – A legfontosabb, hogy
a fővárossal és a kerülettel településrende-

zési szerződésben állapodjunk meg, addig
egy kapavágás sem történhet – jelentette ki
a projektigazgató, aki szerint erre hosszú tárgyalások árán, de idén biztosan sor kerülhet.
Hozzátette, a szerződés kapcsán dől el, hogy
a plázaépítés mellett részt vállalnak-e más
feladatokban is.
(T. D.)
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Kinőtték
a templomi
alagsort
A budapesti református egyetemi lelkészség székhelye a
XI. kerületi Magyar Szentek
templomának alagsora, amely
nagyjából 40 fő befogadására
alkalmas. Évek óta majdnem
kétszázan zsúfolódnak össze
itt minden csütörtök este, a
„Közi” alkalmain. Sokszor
elfogy a levegő, régen kiErdő
nőtték már ezt
Péter
a termet.
bíboros
Május 2-án,
is segíti
az Esztergoma bővíBudapesti Főtést
egyházmegye
főpásztora,
Erdő Péter bíboros azért látogatott el az egyetemisták
közösségéhez, hogy kifejezze az egyházmegye szándékát a terem bővítésére.
Ennek látványterve már elkészült, hátra van a részletes
tervkidolgozás, az engedélyek megszerzése és a kivitelezés. A majdnem kétszáz
lelkes egyetemista és főiskolás diák kitörő tapssal és
gitáros-orgonás énekükkel
adtak hangot örömüknek,
hálájuknak.
A szertartáson jelen volt
vezetőjük: Pákozdi István
egyetemi lelkész, a templom plébánosa: Écsy Gábor,
a bécsi egyetemi lelkész: P.
Martin Mayerhofer FSO és P.
Héray András FSO, a MKPK
Titkárságának irodavezetője.
A jó hangulatú estét még a
közben kitört égzengés és vihar sem zavarta meg.

kulti

Koncerttel lepték meg az édesanyákat
a Gárdonyi Géza tanulói
A korán munkába és iskolába igyekvőknek
ritkán van olyan élményben része, mint
amilyet legutóbb a Gárdonyi Géza iskola
környékén tapasztalhattak. Az intézmény
diákjai és tanárai ugyanis a csemetéikkel
érkező anyukákat lepte meg egy zenés anyák
napi köszöntővel.

Szentimreváros

A tanulók egy hétig készültek a versmegzenésítéseket és régi slágereket felvonultató zenés produkcióra, melyben a felső tagozatosok gitáron, dobon és
csörgődobon is játszottak. Az iskolába érkező szülők,
meglátva a társaságot, könnybe lábadt szemmel kapkodták elő okostelefonjaikat, hogy megörökítsék a
megható előadást.
– Nekem az állandóan éneklő olaszok a példaképeim, hozzájuk képest nálunk nagyon kevés a dal a
mindennapokban. Ezt a hiányosságot a 113 fős kórusunk mellett ezzel a kis kamarakoncerttel próbáljuk meg kompenzálni – mondta el az igazgató, Homolay Károly, aki egyébként nem csak az édesanyák
ünnepén figyel diákjaira.
20 éve minden reggel az intézmény kapujában állva köszönti a tanulókat, hogy minden gyerekkel egy
nap legalább egyszer találkozhasson. Az intézményvezető megjegyezte, a Gárdonyi éppen az ezekhez
hasonló gesztusoktól és figyelmességektől vált igazán családias hangulatú iskolává, amelyhez minden,
gyermekét idejárató szülő hűséggel ragaszkodik.
(T. D.)

Énekóra különleges hangszerekkel
Mandel Róbert zenetörténész, hangszerkészítő-restaurátor
egy nap elhatározta, országos missziót indít az átlag hazai
zenei műveltség megemeléséért. A nemes ügy érdekében a
zenetudós Magyarország-szerte rendhagyó énekórákat tart
az iskolásoknak és a nagyközönségnek egyaránt, melyek
alkalmával különleges hangszereken keresztül teszi érdekessé
a muzsika világát.
A Budapesti Filharmóniai Társaság szólistája, Mandel Róbert többek
között a lírát, a tekerőlantot, a szöghegedűt és a dorombot szólaltatta
meg a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola diákjai előtt, akik élénk
érdeklődéssel figyelték a zenész előadását. A szakértő érdekes történe-

ZENE
16. 17.30 A Weiner Leó zeneiskola növendékeinek koncertje. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
20.00 Esben & the Witch (UK), The Hostages Went Home, Sad
Kolibries, Holalo Djs. Belépő: 3200 Ft. A38 Hajó
17. 18.00 A Weiner Leó vonószenekarának koncertje. Weiner Leó Zeneiskola És Zeneművészeti Szakközépiskola
19.30 Caravan Palace (FR), Gill’us (FR). Belépő: 4500 Ft. A38 Hajó
23.00 Ludmilla vs. Dublic all night long. Belépő: 800 Ft. A38 Hajó
18. 17.00 Mester és tanítványa: Munia Zoltán oboaművész-tanár és növendékei. MOHA Kávéház és kultúrtér
18.00 Bakelit 60+ Klub. Belépő: 500 Ft, 60+ kártyával 300 Ft. KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház
19.00 Dobroda Zenekar: A mi örömünkre – lemezbemutató koncert.
Fonó Budai Zeneház
19.30 Jazz By-the-Way: Gányi-Sallay duó. Ingyenes! MOHA Kávéház és
kultúrtér
20.30 Backfire! (NL), Social Free Face. Belépő: 2000 Ft. A38 Hajó
23.00 Rebekah (UK), Isu, Dork. Belépő: 2700 Ft. A38 Hajó
19. 14.00 Talentométer – Világzene döntő. Ingyenes! A38 Hajó
20.00 Hó Márton és a Jégkorszak, Seeyouetc. Belépő: 600 Ft. A38 Hajó
23. 20.00 Riverside (PL) lemezbemutató. Belépő: 6500 Ft. A38 Hajó
24. 19.30 Moha Jam Session with Olah Krisztián trió. Ingyenes! MOHA Kávéház és kultúrtér
20.00 Mary Popkids, Gin Ga (AT), Halott pénz, We Plants Are Happy
Plants. Belépő: 800 Ft. A38 Hajó

TÁNC
15.
17.
18.
19.
22.
23.
24.

2013. május 15.

20.00 100 ölelés. Artus Stúdió
20.00 Góbi Rita Társulat: Utolsó vacsora – bemutató. MU Színház
20.00 Góbi Rita Társulat: Utolsó vacsora. MU Színház
20.00 Góbi Rita Társulat: Utolsó vacsora. MU Színház
20.00 Asago – bemutató. Szkéné Színház
20.00 Asago. Szkéné Színház
20.00 MU Terminál C est 2013: Jens Biedermann: Rush – bemutató, Cseri
Péter Oszkár: Hullám – bemutató. MU Színház

SZÍNHÁZ
15. 17.00 Tom Sawyer kalandjai – Az Apolló Színház vendégjátéka. Karinthy Színház
20.00 Székely János: Caligula helytartója. Szkéné Színház
16. 17.00 Koldus és királyfi – Az Apolló Színház vendégjátéka. Karinthy Színház
19.00 Agota Kristof: A nagy füzet. Szkéné Színház
19.00 Káva Kulturális Műhely: Bábok. MU Színház
17. 19.00 Agota Kristof: A nagy füzet. Szkéné Színház
18. 19.00 Káva Kulturális Műhely: A hiányzó padtárs. MU Színház
19.00 Vámos Miklós: Marilyn Monroe csodálatos halála.
Karinthy Színház

20.00 Pintér Béla és Társulata: A 42. hét. Szkéné Színház
19. 10.30 Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj – A Fogi Színház vendégjátéka,
„Pici” mesebérlet 3. előadás. Karinthy Színház
20.00 Pintér Béla és Társulata: A 42. hét. Szkéné Színház
20. 14.30 Büszkeség és balítélet, „Patrona” bérlet 3. előadás. Karinthy Színház
19.00 Büszkeség és balítélet, „Patrona – Piarista – Szt. Margit” bérlet 3.
előadás. Karinthy Színház
22. 19.00 Hunyady Sándor: Lovagias ügy. Karinthy Színház
23. 09.30 Honti György Babaszínház: „Évszakok” (0–5 éves gyermekeknek). Belépő: 600 Ft. KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
19.00 Egyenlőség. Karinthy Színház
24. 11.00 Honti György Babaszínház: „Évszakok” (0–5 éves gyermekeknek) Belépő: 400 Ft KULTI – Őrmezei Közösségi Ház
19.00 Shirley Valentine Karinthy Színház
19.00 Káva Kulturális Műhely: Apalabirintus MU Színház

PÓDIUM
15. 17.30 Albertfalvi Páholy – beszélgetés érdekes emberek-

kel. KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
16. 18.00 Rivalda Klub. Ingyenes! KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház
18.00 Kelenföldi Irodalmi Esték: Gárdonyi Géza, tartja: Takaró Mihály
irodalomtörténész. Ingyenes! Magyar Advent Temploma
18. 10.00 Óperenciás – Mesterek és tanítványok című kiállításához kötődő
múzeumpedagógiai foglalkozás általános iskolás gyerekeknek. Belépő: 1600
Ft, részvételhez előregisztráció szükséges. KULTI – Karinthy Szalon
18.00 A képzőművészet nagymesterei: Edgar Degas (1834–1917).
Előadó: Ludmann Mihály művészettörténész. A részvétel díja alkalmanként
650 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 450 Ft. Budapesti Művelődési Központ
23. 18.00 Beszélgetés egy rajziskoláról a Corvin Rajziskola Mesterek és tanítványok című kiállítása kapcsán. Meghívott vendégek: Sipos Marica, Plank
Antal, Kis Róka Csaba, Vida Krisztina. KULTI – Karinthy Szalon
18.00 Szabadegyetem+ „Európa botrányhőse és az egyház megmentője” – Luxemburgi Zsigmond, a kalandor politikus. Kulti Szalon
24. 18.00 KULTI SPOT – Vendég: dr. Nováky Erzsébet jövőkutató. Kulti Szalon
18.30 Teadélután – pódiumbeszélgetés. KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház
19.00 Újbudai Fészek Klub – Vendég: Kalász Márton Kossuth-díjas költő.
Belépő: 600 Ft. KULTI – Őrmezei Közösségi Ház

MŰTEREM
15. 19.00 IRA TRA I TARTARI – Örjöngés a tatárok között,
Monica Mazzone, Mattia Barbieri, Francesco Fossati, valamint
Francesco Locatelli olasz képzőművészek kiállításának megnyitója. Megtekinthető július 14-éig. Szatyor bár és galéria
16. 18.00 Az ördög bibliája. KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház
17. 18.00 Mesélő képeslapok – képeslap-kiállítás. KULTI – Kelenvölgyi Közösségi Ház
18.00 Mackókiállítás a gyermeknap alkalmából. KULTI – Gazdagréti Közösségi Ház

gazdagrét

teket is mesélt a hangszerek eredetéről, és vidám játékokba vonta be a
tanulókat.
Az Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegből a Budapesti Filharmóniai Társaság valósítja meg a zenetörténész (organológus)
ötletét, mely égisze alatt vidéki óvodákba, szakiskolákba is eljutnak a
különleges hangszerek. – A muzsika és a hangszerek ismerete hozzátartozik az alapműveltséghez, de sokan erről manapság megfeledkeznek
– állítja Mandel Róbert, akinek legutóbbi sárbogárdi előadására több
százan voltak kíváncsiak. Az organológus külföldre is jár, többek között
az Egyesült Államokban tart rendszeresen hangszertörténeti órákat.
(T. D.)

21. A XXVIII. Vizuális Művészeti Hónap fotópályázat 2. és 3. helyezettjének
kiállítása. Budapesti Művelődési Központ
24. 18.00 Kulcsár Erzsébet festőművész kiállításának megnyitója. Tető
Galéria

KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK
16. 09.45 Ringató – kisgyermekkori zenei nevelés. Fonó Budai Zeneház
17.00 Csapody Vera Növénybarát Kör: Újabb válogatás természetfotóimból (Buday Ádám). TIT Stúdió
19.30 Délszláv táncház és folkkocsma a Kolo együttessel, Vonón innen,
vonón túl – népzenei klub. Fonó Budai Zeneház
17. 15.00 Alma rajzszakkör 5–16 éves korosztálynak. TEMI Fővárosi Művelődési Háza
17.00 Harcsabajusz és matrózmajom, A kis gömböc. Diavetítés óvodásoknak és kisiskolásoknak. A részvétel ingyenes! Kelenföldi Könyvtár
18.00 Bubabál – A Csürrentő együttes gyerektáncháza. Belépő gyermekeknek: 350 Ft (kétéves kortól), kísérőknek: 150 Ft. TEMI Fővárosi Művelődési
Háza
19.30 Csürrentő moldvai táncház. Belépő: 700 Ft. TEMI Fővárosi Művelődési Háza
20.00 Zagyi Bál: koncert és táncház Zagyi Lajos Bátyánk tiszteletére: Berka,
Buda Folk Band, FolkEmbassy, Kalász Máté, Mihó Attila és bandája, Romengo
és még sokan mások. Fonó Budai Zeneház
18. 09.00–13.00 Kelenvölgyi garázsvásár, kirakodóvásár, ahol el lehet
adni, cserélni, ajándékozni mindazon fölöslegessé vált, de más számára még
hasznos dolgokat, amelyek a tavaszi nagytakarításkor előkerültek. KULTI –
Kelenvölgyi Közösségi Ház
11.00 „Felszabadult néző” sorozat keretében (5–12 éves korig – szülőkkel
közösen) Simó György gyűjteménye nyomán a gyerekek alkotnak. MOHA Kávéház és kultúrtér
20.00 Erdélyi zenészek klubja, vendég: ifj. Neti Sanyi. Fonó Budai
Zeneház
20. 18.30 Tangó Budai László vezetésével. Fonó Budai Zeneház
21. 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
22. 10.00 „Művészet a Múzeumban” – felnőtteknek. Részvételi díj: 3000 Ft
+ 500 Ft anyagköltség. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
14.00 Kátainé Lázár Magdolna természetgyógyász: Az élet mozgás –
A légzés technikáinak megtapasztalása, légzőgyakorlatok hétköznapokra.
Belépő: 500 Ft. TEMI Fővárosi Művelődési Háza
18.00 Ásványbarát Szakcsoport: Úti beszámoló – Dolomitok. TIT
Stúdió
18.30 HaTEha szerdai táncház, házigazdák: Kocsis Enikő és Fitos Dezső,
muzsikál a Szeret zenekar, a Folkkocsmában pedig Kalász Máté és bandája.
Fonó Budai Zeneház

23. 09.45 Ringató – kisgyermekkori zenei nevelés. Fonó Budai Zeneház
19.30 Tekerős-furulyás-dudás klub a Tallabillével, Juhász Zoltánnal és
Dóra Áronnal, Vonón innen, vonón túl – népzenei klub. Fonó Budai Zeneház
24. 15.00 Alma rajzszakkör 5–16 éves korosztálynak. TEMI Fővárosi Művelődési Háza
17.00 Tekergő gyerektáncház a Nyerítő együttessel. Fonó Budai Zeneház
17.00 Óvoda az őserdőben, Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack,
diavetítés óvodásoknak és kisiskolásoknak. A részvétel ingyenes! Kelenföldi
Könyvtár
19.00 Falkafolk balkáni táncház. Belépő: 700 Ft. TEMI Fővárosi Művelődési Háza
20.00 Berka és a Felvonó zenekar táncháza. Fonó Budai Zeneház

FILM
17. 19.00 Ökofilmklub: Gaudiopolis. Ingyenes! A38 Hajó

23. 18.30 KULTI Filmklub: A denevér. KULTI – Albertfalvi Közösségi Ház

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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Tánccal és állatokkal ünnepelte
a Földet a Petőfi suli

Zenei legó

Virágültetés és állatsimogatás is szerepelt a Petőfi Sándor Általános Iskola Föld napi programjai
között, melyek igazi bulizós hangulatban indultak. A környezettudatosságra nevelő rendezvényen
a Csillag Születik tehetségkutatóból ismert tánccsapat frontembere tanította meg a gyerekeket
és a kerületi képviselőket a legvagányabb tánclépésekre, de a diákok a rágcsálók etetésével is
legalább olyan jól szórakoztak.
A rendezvényre Németh Zoltán országgyűlési képviselő is ellátogatott, aki arra kérte a diákokat, találjanak ki legalább egy
olyan dolgot, amivel minden áldott nap segíteni tudják a Földet.
A tánc mellett nagy sikert arattak a helyszínre kihozott tengeri
malacok, teknősök, hörcsögök és kutyák, de a gyerekek környezetismereti játékokon is részt vehettek. A rendezvény megszervezésében komoly szerepet vállaló képviselőnő, Farkas Krisztina virágoskertet alakított ki a tanulókkal az iskola udvarán, de
a képviselőnek olyan szponzorokat is sikerült megnyernie, mint
a Magyar Madártani Egyesület, a Természetbúvár Magazin és
a CBA, amelyek mindegyike értékes ajándékokat ajánlott fel.
– Együtt szerveztük a napot az intézmény pedagógusaival és a
szülők közösségével, amiben az volt a szép, hogy mindenkinek
az ötlete színesíthette a programokat – tette hozzá a képviselő.
(T. D.)

Ave Maria
zenei áhitat
A Magyar Szentek
Templomában
(Petőfi híd budai hídfő)
2013. május 25-én,
szombaton 19.30.
Közreműködők:
BARTHA ESZTER – SZOPRÁN
FÜLÖP ÉVA – ALT
MUKK JÓZSEF – TENOR
JEKL LÁSZLÓ – BASSZUS
ROMÁN MIKOLA – HEGEDŰ
LESKÓ ZOLTÁN – ORGONA.
MŰSOR:
Pietro Caccini, Enrico Vercesi, Kereszty Jenő,
Charles Paston Cooper, W.A.Mozart, Georges
Bizet, Percy B.Kahn, Luigi Luzzi, Liszt Ferenc,
Gaetano Donizetti, Berkovits Árpád, Max
Bruch, Anton Bruckner, Pietro, Mascagni, Kodály Zoltán, Beretvás Hugó, Mattia Battistini,
Giuseppe Verdi, Gabriel Faure, Pieroni Uberto,
Charles Gounod.
Műsor változtatás jogát fenntartjuk

Albertfalva

Összefogtak
a Bartók Béla úti galériák
Az összefogás fontosságára és a Kulturális Városközpont felélesztésére hívta fel a figyelmet a Bartók Béla úti galériák közterületi
akciója, mely során a kiállítóterek és kulturális kávézók pillepalackokat fűztek sorba. Ezek, összekapcsolva a galériákat azt hirdették,
itt az ideje a cselekvésnek!

Nem csak a húszéveseké a világ!
– ért egyet a Zorall Zenekar a régi
nagy sláger üzenetével. S hogy ez
mennyire igaz, meg is mutatják, hiszen az együttes két tagja, Hangya
és Szasza együtt ünneplik 46., illetve
49. születésnapjukat egy óriási Zorall-koncerten a Barba Negra Music
Clubban. A május 25-i esemény első
száz vendégét még Szasza kapitány
legendás chilis babjára is vendégül
látják. Érdemes tehát korán érkezni.
– Többek között Máté Péter, Cserháti Zsuzsa, a Piramis
együttes régi nagy slágereinek rockklasszisokkal történő
összegyúrásával születnek a Zorall slágerei – mondja Lévay
Hangyássy (Hangya) László, a zenekar basszusgitárosa. –
Mondhatnám, zenei legóként készítjük, riefet írunk hozzá, így
keletkezett például az LGT „Ő még csak most 14” című száma
is, amelyet elegyítettünk a Deep Purple zenei hangzásvilágával. Zenei kosarunkban jelenleg 150 dal szerepel. Mitől ilyen
népszerűek ezek a számok? Egy jó dal bármilyen stílusban
meg tud szólalni az eredeti szerzőnek köszönhetően!
– Sokszor járunk Újbudára, a Barba Negrában azonban
most lépünk fel először – mosolyog Hangya. – 25 dalt választottunk ki erre a kiemelkedő eseményre, nagyon készülünk, mert szeretnénk megmutatni, mit tudunk. Nekem, személyesen is nagyon fontos ez a kerület, hiszen középiskolás
koromban a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
Latinka Sándor, ma már Rácz László utcai diákotthonában
éltem, és hoztam létre első zenekaromat. Azóta persze nekem
és az együttes többi tagjának is több zenekara, személyenként 300–400 dala született. Az első banda azonban minden
zenész életében jelentős és meghatározó, így Újbuda mindig
is fontos hely marad számomra.
Baráth Andrea

Az „Üzenet a Palackban – Szívügyünk a Bartók Béla” elnevezésű akcióban a
Próféta, a Defo Labor, a Moha Kávézó, a Szatyor Bár és Galéria, a Faur Zsófi
Galéria és a Gottier Kácézó vett részt. – Régóta várjuk, hogy történjen végre valami a Bartók Béla úton, ehhez pedig mi azzal tudunk hozzájárulni, hogy kulturális összefogást teremtünk meg – mondta Bodrogi Éva, a Moha egyik vezetője,
de a rendezvénnyel a Föld Napja előtt is tisztelegtek a résztvevők.
A palackok összefűzésébe az önkormányzati kulturális intézet, a KULTI
munkatársai is besegítettek. – Örömmel csatlakoztunk a Moha kezdeményezéséhez, hiszen csak együtt tudunk kialakítani egy olyan kulturális városközpontot, ahol pezsgő társadalmi élet folyhat – mondta el Preisinger Éva, az Újbudai
Kulturális Intézet vezetője. A szervezők szerint mindenki abban érdekelt, hogy
Újbuda főutcáján végre tényleg beinduljon az élet.
(T. D.)

Az érszűkület
lehet
a
tj
á
g
s
á
g
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Minden csatornán keresztül azt lehet hallani,
hogy milyen sokat jelent a mindennapi legalább 30 perces séta. Hideg, rossz időben hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni. Ahogy
jobb lesz az idő a kedv is megjön egy kis mozgásra. Sajnos sokaknál ekkor derül ki, hogy
már nem megy panasz nélkül bizonyos táv
megtétele. Megjelennek a görcsök, zsibbadás,
fájdalmak a lábában. A végtagok nem melegednek rendesen fel. Figyelni kell ezekre az intő
jelekre, hisz egy súlyos betegségre, az érelmeszesedésre, érszűkületre utalhatnak. Figyelmeztetés lehet még:
• a bizonytalan járás, szédülés
• a fáradékonyság
• éjszakai görcsök
• elszíneződött végtagok
• fülzúgás
Fontos 30 év felett évenként megvizsgáltatni
keringésünk állapotát. Nagyon sok minden befolyásolhatja ereink állapotát. Többek között
roncsolja:
• cukorbetegség
• magas vérnyomás
– Az időben elkezdett kezeléssel elkerülhető a tragédia – hangsúlyozza
Dr. Khaled Nashwan,
a készülék feltalálója.

• magas koleszterinszint
• dohányzás
• sok stressz
Egy egyszerű és fájdalommentes
doppleres vizsgálattal pár perc alatt megállapítható, hogy van-e már
lerakódás és milyen mértékű.
Nagy segítséget jelent a megelőzés és kezelés
területén a Nashwan-Parasound készülék,
melyet már országosan is alkalmaznak. A találmánnyal mindössze 20 kezelés szükséges,
hogy javulást lehessen elérni. 10 év alatt számos betegen segített már. Az infra, ultra és
hallható hangot kibocsátva a gép rugalmasabbá teszi az ér falát, a beszűkült vagy elzáródott szakaszokon pedig mellékerek képzésére serkenti a szervezetet.
Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg
életét, jelentkezzen be most vizsgálatra és
előzze meg a nagyobb bajt.
A Nashwan-Parasound találmányt
alkalmazó centrumokban, mely
többek között Budapesten a XI.
kerületben is megtalálható, a hónapban
bejelentkezőknek 20 ezer forintos
kedvezményt biztosítanak a kúra árából. A
kezelést igénylőknek a vizsgálat ingyenes,
egyébként akciósan 3000 forint.

További felvilágosítás
és bejelentkezés:
www.medhungary.com
06-72/551-714
06-20/920-4447
06-30/595-4344
06-70/290-3216
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60+ RÖVIDEN
Lyukas generációk

60+

Hatvan felett energikusan

A Hátra arc! című előadás Kerékgyártó István Rükverc című regényéből készült. Az intergenerációs darab a Katona
József Színház Ifjúsági Programja, és a
MU Színház közreműködésével, valamint
színházpedagógiai módszerekkel készült.
Külön érdekessége, hogy fővárosi 16–22
év közötti fiatalok, valamint újbudai 60+
korúak gondolkoznak és játszanak közösen benne.
Képzeljük csak el… Egy színpadon harminc ember. Egyforma pólóban, két korosztály. Nagymamák, nagypapák és unokáik korában lévő fiatalok. Egy generáció
kimarad: a szülők! Vajon van-e rokoni
viszony a jelenlévők közt? Meglehet! De,
semmi nem biztos!
A fiatalok nagyszüleikhez való viszonyukról, benyomásaikról, testi-lelki hasonlóságokról, vagy épp különbségről
mesélnek, aztán egy idős asszony a fiatalságáról, élményeiről, megpróbáltatásairól.
Közben a fiatalok segítségével minden
megelevenedik a színpadon. Egy elmúlt
szerelem, a viszontagságos egyetemi továbbtanulás körülményei, iskolai csínytevések, melyek rosszul végződtek…
A gondolatébresztő előadást a MU Színházban május 26-án, vasárnap 3 órakor
láthatják az érdeklődők.
(Cs.Sz.)
Előző lapszámunkban a fiziológiás tornáról szóló cikk mellé vízigimnasztikáról
készült fotó került. Elnézést kérünk olvasóinktól, illetve a képen szereplőktől.

A Bölcső utcában található Újbudai Szenior Programközpont 2013 januárja óta
várja a kerületben élő 60 év feletti lakosokat, havonta több száz programot is
felvonultató kínálatával. A központ mára a 60+ korosztály bástyája lett, ahol Szalai
Béláné Böbe segíti az érdeklődőket.

A Bölcső utcai programközpont a kerületi 60 év feletti korosztály közkedvelt találkozóhelye. A több teremből álló helyiség
azonban nem csak szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget
kínál az időseknek. Elsődleges küldetése, hogy információt nyújtson számukra, valamint hogy helyet biztosítson több
programnak is. – Nagyon fontos volt, hogy legyen egy önálló
intézményünk, irodánk, hiszen a közösségi házak programjaival együtt most már havonta 200–220 60+ programunk van,
amit innen könnyebb szervezni, népszerűsíteni és lebonyolíta-

Színházjáró 2013.

A színházbérletekhez tartozó aktuális jegyek az Újbuda
Szenior Programközpontban átvehetők hétköznapokon 9.00–14.00 óra között.
Móricz Zsigmond-bérlet: 160–198 sorszámúak: Pesti Színház: Príma környék, előadás: május 21. 19 óra.
199–230 sorszámúak: Pesti Színház: Príma környék,
előadás: május 26. 19 óra. Kosztolányi Dezső-bérlet: 498–515 + 495 sorszámúak: Radnóti Színház:
Jelenetek egy házasságból, előadás: május 21. 19 óra.
481–497 (kivéve 495) sorszámúak: Radnóti Színház:
Jelenetek egy házasságból, előadás: május 30. 19 óra.
Krúdy Gyula-bérlet: 1–36, 37–73 sorszámúak: Vígszínház: Hanoch Levin: Átutazók, előadás május 13.
19 óra, május 28. 19 óra. Ottlik Géza-bérlet: 241–280
sorszámúak: Pesti Színház: A hetvenkedő katona, előadás: május 6. 19 óra

Kártyaklub

Május 13. 15.00 Kelenföldi 60+ önkéntes közösség,
Kassai Sári 60+ önkéntes szervezésében az Összefogás
Újbudáért Egyesület termében (Fehérvári út 88.)
Információ: 06/30/292-5302. A program ingyenes.

Klubdélután

Május 13. 16.00–19.00 Gazdagréti 60+ önkéntes közösség, filmvetítés Valentin Ferencné 60+ önkéntes vezetésével Skócia a smaragzöld vidék címmel. Helyszín: VI.
sz. INO Gazdagréti tér 1. Információ: 06/30/292-5204. A
program ingyenes.

Bolgár est Újbudán

rándulással egybekötve. A találkozó helyszíne: Újbudai
Szenior Programközpont. A program ingyenes.

Mesélő képeslapok

Május 17. 18.00 Mesélő képeslapok, képeslap-kiállítás
megnyitó. Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház. (Kardhegy u. 2.). További információ: 424-5363. A program
ingyenes.

60+ Kelenföldi Rejtvényklub

Május 21. 9.00–11.00 Kelenföldi 60+ önkéntes közösség, Kassai Sári 60+ önkéntes szervezésében a Petzval
József. u. 42.
Információ: 06/30/292-5302. A program ingyenes.

Kerámia Alkotó Műhely

Május 21. 17.00–19.00 Kézműves foglalkozás. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8.). Információ:
Földi Annamária 309-0007, 310-0644. Vezeti: Preisinger
Zsuzsanna, 300 forint/alkalom.

Teadélután – pódiumbeszélgetés

Május 24. 18.30 Vendég: Nádorfi Lajos világjáró operatőr, fotós, helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház. Információ: 424-5363. A program ingyenes.

Fészek Klub

Május 24. 19.00 Vendég: Kalász Márton Őrmezőn élő
Kossuth-díjas költő. Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház
(Cirmos u. 8.). Információ: Földi Annamária. Tel.: 2793600. Belépődíj: 300 forint.

Május 13. 17.00 Jellegzetes bolgár étkek kóstolója, bolgár szerzők könyveiről előadás, valamint Lépések a homokban című bolgár film vetítése. Helyszín: Őrmezei
Közösségi Ház (Cirmos u. 8.). Információ: Földi Annamária 309-0007, 310-0644. A program ingyenes.

Gyermeknap

60 Városjáró gyaloglóklub

Május 25. 10.00–13.00 Játékos foglalkozások az egész
családnak. Helyszín: Kéktó tér. Információ: 424-5363. A
program ingyenes.

+

Május 14., találkozó: 9.30 Domoszlai Zsóka 60+ önkéntes vezetésével helytörténeti, kulturális látnivalók ki-

Május 25. 9.00–12.00 Családi program, macivarrás
nagymamáknak, Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45–47.) Információ: 204-6788.
		

Kelenvölgyi gyermeknap

Természetjárás

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

ni – mondja Szalai Béláné. A
változatos programok között
számos testi és szellemi kikapcsolódást biztosító esemény található. Böbe szerint
azonban a Szenior Programközpont fontos társasági helyszíne is a kerületi időseknek:
sokan közülük már egyedül
vannak, így ha idejárnak, társaságban lehetnek. Sok barátság született már itt.
Böbe szerint a 60+ közösség
nagyon hálás Újbuda Önkormányzatának az őket körülölelő gondoskodásért. Úgy
gondolja, a kerületi idősek jó
közérzetéhez hozzájárul az,
hogy emberként és fontos tényezőként vannak számon
tartva, nem pedig leszállóágban lévő, terhet jelentő csoportként. – A 60+ program, a rendezvények és a kitüntetett figyelem hozzásegíti korosztályunkat ahhoz, hogy ne passzív szerepet töltsön be. Mivel ennek
transzferhatása van, bármit teszünk, akár nagyszülőként, akár
állampolgárként, az jobb, örömtelibb és élettel telibbé válik.
Úgy gondolom, ha nem lenne ez a központ, akkor én is más
ember lennék. Így energikus, hasznos életet élhetek magamért
és másokért is – tette hozzá Szalainé.
(K. B.)

Segítenünk kell az 50 év fölöttieket a munkaerőpiacon

programajánló

További programok és információ:

2013. május 15.

Május 25. szombat Dobogókő–Szentkút–Pilisszentlélek (szurdok)
13 km, 100 m. Találkozó: 8 óra, Batthyány tér, HÉV. Túravezető: Méri Sándorné (CAOLA) (30)5498457
Május 26. Vasárnap Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) (30)560-8042
Május 29. 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.

Senior Capital: Jövőnk
a tapasztalatra épül
Újbuda Önkormányzata vezető partnerként vesz részt
a Senior Capital nevű európai uniós projektben, amely
az 50 év felettieket segíti abban, hogy a munkaerőpiac
aktív vagy újból aktív tagjai legyenek – erről számoltunk be egyik korábbi lapszámunkban. Önkormányzatunk széleskörű közvélemény-kutatást indított, amely
által személyesen, illetve a lap hasábjain is kérdésekkel
fordultunk 50 év feletti lakosainkhoz. A közvéleménykutatás eredményeiből következzen most egy rövid
összefoglaló.
Az 50–64 éves, nem nyugdíjas újbudai
lakosok körében végzett kutatásunk tapasztalatai alapján elmondható, hogy az
érintett korosztály igen borúsan látja saját helyzetét a munkaerőpiacon. A munkanélküliek ugyanis kilátástalannak ítélik álláskeresési lehetőségeiket. Többségük, azaz kicsivel több,
mint 70 százalékuk fél éve vagy annál hosszabb ideje nem talál
magának állást. Az önfoglalkoztatók az ország gazdasági helyzetének nehézségeit – mint minden más vállalkozó – a saját
bőrükön érzik, ám az alkalmazotti jogviszonyban lévők is beszámoltak néhány negatív tapasztalatról. Ők legkevésbé a fizetéssel, a ranglétrán történő előrejutási lehetőséggel, valamint a
béren kívüli juttatásokkal elégedettek, azonban valószínűsítik,
hogy a jelenlegi az utolsó munkahelyük, innen mennek nyugdíjba. Ám amennyiben munkahelyüket mégis elveszítenék,
túlnyomó többségüknek komoly nehézséget okozna, hogy új
munkát találjon. Hátrányos megkülönböztetés elsősorban az
életkoruk miatt éri őket.
Az ötven éven felüliek foglalkoztatásának előnyei azonban
jócskán vannak: ilyen többek között a munka- és élettapasztalat, a kiegyensúlyozott életvitel, a lojalitás, míg hátrányként
könyvelhető el e korosztállyal szemben a munkahelyek hiánya
és a terhelhetőség mértéke is. A kutatás eredményei szerint segítséget jelentenének az új munkahelyek, a képzési lehetőségek, az álláskereső klubok, valamint a segítség az álláshirdetések közötti eligazodásban.
Jelentős problémaként fogalmazódott meg a korosztály egészségügyi helyzete, a mobilitásra való hajlandóságuk alacsony
szintje és a kevés számú oktatási program, épp azok a tényezők,
amelyek az időseket a munkában maradásra ösztönöznék.
Újbuda Önkormányzata számára nagy előrelépés ez a reprezentatív kutatás és annak minden eredménye. Alapként szolgál
ugyanis ahhoz, hogy milyen módszerek és lehetőségek mentén
találjon megoldást az adott helyzetre. Ebben pedig nemcsak a
kutatás eredménye, de vezető partneri szerepe is sokat segít
egy olyan európai uniós projektben, amelyben a legjobb gyakorlatok jelennek meg. A kutatási eredményeknek megfelelően
kezdi el az Önkormányzat kidolgozni, milyen lehetőségeket
tud biztosítani, milyen programokat tud megvalósítani az 50 év
felettiekkel együttműködve, őket segítve.
A projekt a Central Europe Programban az Európai Unió és
Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
(A.N.)

mozaik

2013. május 15.

fogadóorák

keresztrejtvény
Pákolitz István: Almafa
c. költeményéből idézünk 2 sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (Z, L, A, S). 13. Mesterember. 14. Huszárgenerális (András). 15. Folyékony
arany. 16. Zárt társadalmi csoport. 18. Nóta. 19. Biztató
szó. 20. Vadkacsa falat! 21. Néha jegyzetelő. 24. Német
hivatalnok! 25. Párizsi vagány. 27. Nevezetes. 29. Antonov felségjele. 31. Ellenérték. 32. Török férfinév. 34.
Kiejtett betű. 35. Mutatószó. 36. Csillagjegy. 39. Ferencvárosi labdarúgó (Zoltán). 41. Ivarral kapcsolatos. 42.
Ivóeszköz. 43. Koncepciós per áldozata (László). 44. Ös�szenőtt szirmú szulákféle növény. 46. Festőművész, költő
(Lajos). 49. Kálium és kén vegyjele. 50. Kicsinyítő képző.
51. Kettőzve: mellébeszélés. 53. Japán drámai műfaj. 54.
Rádium vegyjele. 55. Virágcseréptartó. 57. Vásárolna.
60. A tűzhely sütője, népiesen. 62. Epikai műfaj. 64. Ös�sze-vissza lop! 66. Női név. 68. Jód, vanádium és nitrogén
vegyjele. 69. Trópusi lázcsillapító. 71. Tűznyelv. 72. Női
név. 74. Véreskezű római császár.
Függőleges: 1. Kossuth-díjas írónő. 2. Emelkedik a vízszint. 3. Hordozóeszköz. 4. Kettőzött kettős betű. 5. Viharban van! 6. Zeneszerző (Pál). 7. Porció. 8. Egy erdélyi
városból való. 9. Aszlányi Károly. 10. Kihalt futómadár.
11. Alávaló. 12. Tanya. 17. Pápai hármas korona. 19. Bibliai
hegy. 22. Ránc szélei! 23. Középen vetítő! 26. Szesz. 28. …,
Lake and Palmer, angol rockegyüttes. 30. Megmunkálatlan.
33. Kürtös vezér. 35. Ügyet intéz. 37. Fohász. 38. Belgiumi
fürdőhely. 39. Heves megyei település. 40. Német névelő.
45. Észak-afrikai arab város erődített része (KASBA). 47. A
távolabbi részére. 48. Katolikus papi méltóság. 49. Az idézet
második sora (I, Y, N, Á). 51. Fejjel jelez. 52. Előre, olaszul.
55. Norvég pénz. 56. Protaktínium vegyjele. 58. Rövid angol férfinév. 59. Megbocsát. 61. Egyenlő a sportban. 63. Ukrán város. 65. Piroska. 67. Gát betűi keverve. 70. Ruhadarab.
72. Nagy páros betűi. 73. Arrafele!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 49.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13–15. A 9. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Krétafehér holdsugárban, tengerkék íriszek.” NYERTESE: Szabó Sándorné, Boglárka 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,
17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, -csere,
lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen.
Az ingyenes jogi tanácsadás áprilisban elmarad,
következő időpont: május 14.
Minden első és utolsó szerdán 15–17 óráig
munkaügyi tanácsadás. Délutánonként
14–18 óráig aláírásgyűjtés.
Május 29. 18.00 Közéleti est.
Vendég: Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs
igazgatója, Józsefváros polgármestere.
Házigazda: dr. Hoffmann Tamás polgármester,
a XI. kerületi Fidesz elnöke. Aranyossy György
grafikusművész fotókiállítása.

AZ MSZP XI. KERÜLETI
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJAi

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 16. 16.00–17.00 Nyugdíjjal
és nyugdíjbamenetellel kapcsolatos tanácsadás.
Május 29. 18.00 dr. Faigl Ilona vetítéses előadása A
magyarság Mária-tisztelete címmel.

LMP-HÍREK

Fadrusz utca 2. Tel.: 06/20/220-1468
Web: delbuda.lehetmas.hu,
facebook.com/lmpujbuda,
e-mail: bp1122@lehetmas.hu
Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön
18–22 óra között. Szerva itt pingpongklub nyitva
tartási időben. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu

A JOBBIK PROGRAMJAI

Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig
Május 18. 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

Lakásszerviz

INGATLANHIRDETÉS INGYEN! www.ingatlanXI.com
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK vállalja hiteles Energetikai Tanúsítvány
készítését 24 órán belül, helyszíni felméréssel +36/30/6557825, www.epitesiellenor.hu
ZAMÁRDI üdülőövezetének központjában, frekventált helyen, társasházi lakások tulajdonostól, készültségi foknak megfelelő összeggel (45%) leköthetők. Wellnessrészleg, lift. www.
helka.hu, 06/30/864-8228.
FENEKETLEN-TÓ közelében, Zsombolyai utcára néző, két
szoba hallos, 60 nm-es, 2. emeleti (lift van) lakás eladó. Ára:
17,5 M Ft. Tel.: 06/30/515-1997. E-mail: marcsi.velence@
gmail.com
CSONGRÁDON egyszerű pici ház eladó nagy kerttel. Víz,
gáz, csatorna van. 3,5 M. 06/70/77-23172.

LAKÁSFELÚJÍTÁS teljes körűen. 202-2505, 06/30/2513800.
REDŐNY, reluxa stb. szerelése, javítása legolcsóbban!
06/70/341-9489.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt-javít! 370-4932.
FA-, műanyag ablak csereakció redőnnyel. 06/70/545-1869.
ALPINISTA szakipari munkák: 06/20/471-1870.
LAPOS TETŐK szigetelése, bádogosmunkák: 06/20/4711870.

Garázs

TV, antenna, számítógép

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. 386-2382, 06/20/546-8963.

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

impresszum

Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 06/20/2885148.

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:
06/20/321-0601.
TETŐFEDÉST, tetőszigetelést, kőművesmunkát azonnali
kezdéssel, garanciával vállalok. 291-5966, 06/30/458-6231.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás garanciával. 285-2882,
06/30/878-8977.
KONTÉNERES sittszállítás, murva, föld, sóder. 06/20/9444759.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet, társasházkönyvelés! Megbízható szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal.
Válassza a lehető legjobb szolgáltatást a legkedvezőbb áron!
Ingyenes árajánlat. www.kozoskepviseloiroda.hu
HÁZVEZETÉST vállalok. Tel.: 06/20/779-9738.
ASZTALOS-, parkettázás, redőnyös munkák. 06/70/5451869.
GONDOSKODÓ Kft. közös képviselet. Tel.: 06/20/349-9937.
OLCSÓN: fakivágás, kerti munkák, takarítás, karbantartás
lélekkel. +36/30/418-6663.
TETŐ-, VÍZ- és hőszigetelések 12–15 év garanciával homlokzatok hőszigetelése, 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker Kft.
326-5312.
KONTÉNERES szállítás. 06/20/464-6233.
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CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok. 06/30/943-9282.
RIASZTÓ és tűzjelző rendszerek telepítése, karbantartása,
javítása. Magánszemélyek és közületek részére. Érdeklődni:
9–21 óra között, telefon: 06/30/686-8343.

Gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-4801.
A MEDITÁCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. T.: 216-3727, 06/70/5477299, www.bkwsu.org/hungary
KRISTON intimtorna (Budafoki út 111.) Ingyenes női nulladik
óra május 29. 12 órás női tréningek: június 8–9. vagy június
5-étől hat szerda délután. Bővebb információ: 06/30/983-6566,
www.intimtornasz.hu

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., 3163651.
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.: 06/30/7424558.

Állás
XI. KERÜLETI általános iskola gyakorlattal rendelkező tanítónőt keres. Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre kérjük:
kissildi_@freemail.hu

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

Könyvek
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
KÖNYVEKET, könyvtárakat antikvárium vásárol díjtalan kiszállással. 06/20/425-6437.

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. Apróhirdetések feladása minden szerdán 8–15 óra kötött a szerkesztőségben.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv.
Minden hétköznap 9–16 óráig. Villányi út 20/A
Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu,
06/70/379-9701, 365-1488
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk.
képv. Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
Alkalmanként 10–12 óra között a Vahot utcai (kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. Biztos találkozóhoz
egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda (Kanizsai u. 17–23.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig.
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. ŐKH
(Cirmos u. 8.), valamint előzetes egyeztetés alapján:
06/70/942-4624
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. képv.,
alpolgármester. Egyeztetés: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 06/20/475-0130,
ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester
Képviselői: 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 hónap második hétfőjén 17 órától. Villányi út
20/A. Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor. Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Előzetes egyeztetés alapján: 06/20/250-3420,
szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 16.30–17.30 óráig.
Keveháza Utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
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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Új lakóink

recept

Könnyed tavaszi menü két személyre
A medvehagymát kora tavasszal kár lenne
kihagyni, nemcsak íze, hanem felhasználhatósága miatt is ajánlott alapanyag. A belőle készített leves zsenialitása egyszerűségében rejlik,
azoknak ajánlott, akik gyorsan szeretnének
valami meleget felszolgálni egy csípős tavaszi
estén, akár bögrében, hogy a kezet és testet is
átmelegítse.
Elkészítés: a megmosott medvehagymaleveleket ujjnyi vastag
csíkokra
metéljük,
majd a levesnek megfelelő tálban felforrósított olajra dobjuk.
Gyors kevergetéssel
hozzávalók:
megfonnyasztjuk, bor1 csokor medvehagysozzuk, majd felöntjük
ma, 4 dl liter víz vagy
a vízzel vagy zöldséggyenge zöldséglé
lével. A forrásig összeátszűrve, 2 tojás sárállítjuk a legírmasszát,
gája, 1,5 deci tejszín
vagyis a tojás sárgáját
vagy tej, 2 evőkanál
összekeverjük a tejétolaj, só és csipet
színnel, ezzel sűrítjük
fehérbors.
a levest. (A tejszín és
a tojás íze teszi gazdaggá a levet.) Mikor a leves felforrt, félrehúzzuk a
tűzről, és besűrítjük a masszával. (Jó tanács: a sűrítés a
recept legkényesebb pontja. Aki tart attól, hogy a forró
lé összerántja a tojást, kanalazzon 5–6 evőkanál levet
a masszába, hogy a hőhatás kiegyenlítődjön, majd így
sűrítse az ételt.) Fél percre még érdemes visszahúzni a
tálat a lángra, de már semmiképp sem szabad forrásig
melegíteni. Tálalásnál egy kis félkemény sajttal lehet
még izgalmasabbá tenni a levest.
A pirított csirkemellfilé diómártással és eperrel
egy kifejezetten szexi főétel azoknak, akik nem
szeretnék az egész estét a konyhában tölteni.
Ráadásul az elkészítése látványos is.
Elkészítés: A mellfiléket megmossuk, majd hosszanti
irányban vízszintesen félbe vágjuk. (Jó tanács: helyezzük a tenyerünket a filére úgy, hogy a középső ujjunk alatt
legyen a mellcsúcs. A kés pengéjét a középső ujjunk alá
helyezve indítsuk a vágást, ügyelve a hús vastagságára, és
persze saját testi épségünkre. Egy lebenyből elég két lapos fél, de az ügyesebbek három szeletet is vághatnak.) A
hússzeleteket serpenyőben hevített olajra dobjuk, sózzuk,
borsozzuk és mindkét oldalát aranybarnára pirítjuk. Ne
féljünk a hirtelen sütéstől és a hús színének mélyebb tónusától, a csirkét kizárólag jól átsütve fogyasszuk. Mikor
aranybarnára sült mindkét oldala, kiszedjük egy tányérra,
majd a hús pörzsanyagaira, illetve az edényben maradt
olajra dobjuk a diót, és rázogatva vagy keverve pirítjuk.

Ezt nem szabad túlzottan pirítani, mert a darált dió gyorsan odaég.
A végén felöntjük a konyakkal, elkeverjük és
meggyújtjuk. A szesz
néhány másodperc alatt
ég el. A diót levesszük
hozzávalók:
a tűzről, visszatesszük
egy csirke filézett
bele a hússzeleteket.
melle (két lebeny),
Félrehúzzuk és köz6–8 csapott evőkaben felvágjuk az epret,
nál darált dió, 5–7 cl
félbe vagy negyedbe.
konyak vagy brandy,
Tányérra helyezzük a
3–4 evőkanál étolaj,
só, bors és a méretétől
hússzeleteket
ráhalfüggően 10–16 szem
mozzuk a diót és mellé
friss eper.
tesszük a friss eperdarabokat. (Ötlet: az eperre tépkedett bazsalikom
tetszetőssé és éttermi minőségűvé emeli a fogást, bár sokak nem hiszik, az eper és a bazslikom két igazi jó barát.)
A sorbet vagy szorbé igazi ősi recept, elkészítésének technológiája viszont folyamatosan
fejlődött az évek során. Igazán egyszerű és
könnyű desszert, a csúcsgasztronómiában
főételek között fogyasztják, csökkenti a jóllakottságérzetet és újraéleszti az ízlelő bimbókat. Ez a
desszert a forró leves és a „friss” főétel kellemes
lezárása, ráadásul alkohol- és citromtartalma
miatt elősegíti az emésztést is.
Elkészítés: a vízből
és a cukorból szirupot készítünk, vagyis
a vízhez öntött cukrot
kiforraljuk, míg áttetsző nem lesz, majd lehűtjük. Hozzáadjuk a
kifacsart citrust, majd
a levet egy lapos tálba
öntve a mélyhűtőbe
tesszük egy evőkanállal. Időnként (például óránként) megkeverjük, amíg ki
nem kristályosodik a szirup. Nagyjából 2 óra alatt látszik
az eredmény, akkor jó, ha jégkásaszerű állagot vesz fel.
(Ötlet: ha van otthon ánizspálinka, egy kupaknyit elbír
a szirup, azonban nem cél, hogy elvegyük az ánizzsal a
citrusos ízt. Ugyancsak jó ötlet a citrom héjából egy picit
belereszelni a még meleg szirupba, vagy ha van otthon
friss menta, három-négy levéllel meg lehet bolondítani,
bár amikor lehűl, érdemes kivenni, mert nem mutat jól a
desszertben.) Széles karimájú pezsgős pohárban, kiskanállal, borral ízlés szerint leöntve tálaljuk.
hozzávalók:
1 bögre víz, 1 bögre
cukor, 2 nagyobb citrom vagy 3 zöldcitrom
leve, száraz fehérbor (ha lehet habzó,
például prosecco, de
a friss Irsai Olivér sem
rossz választás).

Elballagtak a véndiákok

Óriás virágcsokor

– Petike a harmadik, Kovács néni kérem!

A múlt hétvégén zajlottak a ballagások a középiskolákban, a vidám búcsúztatás után azonban nemsokkal, már az érettségi vizsgákat izgulhatták végig a diákok. A Szent Benedek Iskolaközpont
a többi intézménytől eltérően szentmisével kezdte a ballagási ünnepséget, a Szent Imre Gimnázium pedig 100 éves jubileumi ünnepségsorozatának részeként búcsúzott el diákjaitól.
Deák István, a Szent Benedek igazgatója elmondta, két végzős
osztályt, összesen 32 diákot búcsúztatnak idén, hiszen csak két
éve költözött az intézmény Újbudára. A Szent Imre Gimnáziumban a jól ismert ballagási dalokat énekelve járták végig a végzős
diákok a tantermeket, hogy végleg búcsút vegyenek a szeretett intézménytől. A 100 éves jubileumi év alkalmával egymást érték
az iskolában a megemlékezések, országos és helyi versenyek. A
gimnázium igazgatója szerint is a ballagásban az átadott útravaló
a legértékesebb.
(T. D.)
1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

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

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

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

www.trofeagrill.com

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.

A fotón látható Huszák Andriska 2010
decemberében látta
meg a napvilágot.
Imádja a járműveket,
főleg a vonatot és
a fogaskerekűt. Nagyon szorít nagypapájának, Papítónak,
hogy meggyógyuljon
a keze, mert akkor
újra együtt játszhatnak, és megint paradicsomot ehetnek.
Rajnai-Leopold Olivér 2013. március
05-én jött világra.
Nagyon kiegyensúlyozott baba, eleven,
sokat mosolyog. Szülei rengeteget sétálnak vele a Sas-hegyen, örülnek, hogy
ilyen szép zöld környezetben nevelkedhet szemünk fénye.
A képen látható Som
Gergely Péter 2013.
február 21-én született a Szent Imre
Kórházban, szülei és
nővére nagy örömére.
Sokat „beszél”, nevetgél, és szinte mindig vidám.

