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Kitüntetés
Gyurcsó Gyuláné, az újbudai Peda-
gógiai Intézet (uPI) igazgatója az 
apáczai Kiadó kuratóriumának 
döntése értelmében január 17-én 
ünnepélyes keretek között vehette 
át a kiadó által alapított Szakértői és 
Szaktanácsadói Comenius díj külön-
díját annak budapesti székhelyén.

A díjátadó ünnepségen Laucsek István tan-
kerületi igazgató, Homolay Károly igazgató,  
a XI. kerületi Igazgatói Munkaközösség elnö-
ke, valamint Gazdagné Boda Emőke, az UPI 
igazgatóhelyettese is jelen volt meghívott ven-
dégként .

A kitüntetett igazgatónő kiemelt feladatának 
tekinti a pedagógusok továbbképzését, mód-
szertani kultúrájának fejlesztését, amit ki-
magasló szinten valósít meg. Egész szakmai 
életét a gyermekközpontúság, a gyerekek 
képességeinek fejlesztése jellemezte. Peda-
gógiai és vezetői munkájában folyamatosan 
alkalmazza a minőségfejlesztés elveit, annak 
gyakorlati megvalósítását. Évek óta tevéke-
nyen vesz részt az Apáczai Kiadó szakmai, 
módszertani munkájában módszertani na-
pok, bemutatók, tehetséggondozó versenyek 
szervezésével. A Comenius Díjat Esztergályos 
Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója, 
valamint Fodor Gábor, a kuratórium elnöke 
adta át. 

Gyurcsó Gyuláné igazgató asszonynak sok 
szeretettel gratulálunk a díjhoz, és további 
eredményes, sikeres munkát kívánunk.

(Újbuda)

újbudán több mint 20 
ezer vállalkozás működik
Az évente megrendezett vállalkozói bál min-
den alkalommal arra ad lehetőséget a kerületi 
cégeknek, intézményvezetőknek, önkormány-
zati képviselőknek, hogy az új esztendőre ki-
tűzött terveiket, elképzeléseiket megvitassák 
egymással. Hoffmann Tamás polgármester 
összegezte az elmúlt év kerületi fejlesztéseit, 
és megerősítette, mindent megtesznek azért, 
hogy a vállalkozások számára előnyös feltéte-
leket teremtsenek Újbudán. 

A kerület egyik legrangosabb eseményének 
idén is a Kopaszi-gáton működő Öböl Ház Ren-
dezvényközpont adott otthont. A vacsorával 
egybekötött ünnepségen a polgármester nyitó-
beszédében arra helyezte a hangsúlyt, nemcsak 
Magyarországon, de egy kerületben is csupán 
akkor indulhat be a gazdasági fejlődés, ha  
a vállalkozások számára kedvező körülménye-
ket teremtenek. – Olyan működési rendet ala-
kítottunk ki – mondta a polgármester –, mely-
nek köszönhetően mind a fejlesztések, mind  
a gazdaság tekintetében a kerület stabil pénz-
ügyi alapokra helyeződött. Tettük mindezt úgy, 
hogy nem vettünk fel hitelt, nem csökkentet-
tük az önkormányzat saját vagyonát és nem 
emeltünk adót – jelentette ki a városvezető, aki 
szerint a kétéves előkészítési folyamat megte-
remtette a lehetőséget a fejlesztésekre, melyek 
eredménye már idén látható lesz.

Az újévi pohárköszöntő, vagy ahogy  
a legtöbben emlegetik, Lencseparti a kerület 
azon nagyszabású rendezvényeinek egyike, 
amelyen minden cég és szervezet szinte kö-
telezőnek érzi képviseltetnie magát. A részt-
vevők listáján olyan nagyvállalatok vezetői-
vel találkozhattunk, mint a TATA, az Allee,  
a Budapesti Erőmű Zrt., a 77 Elektro-
nika, az Evopro, az OTP Bank, illetve  
a UPC. Újbudán 20 ezer vállalkozás műkö-
dik, ami azt jelzi, sokan érzik úgy, ebben  
a városrészben megtalálták számításaikat. 
Az itt működő és ide költöző tőkeerős cégek 
jelentős mennyiségű adót fizetnek be, ami 
komoly forrást biztosít az önkormányzati fej-
lesztésekhez.

(Cikkünk a 4–5. oldalon)

baumgartner Zsolt, korábbi F1-pilóta is 
tiszteletét tette a kerületi rendezvényen

Április 6-án lesz a parlamenti választás
Áder János köztársasági elnök január 18-án, szombaton jelen-
tette be, hogy április 6-án lesz a parlamenti választás. A tör-
vény szerint a választás dátumát 70–90 nappal előre kell ki-
tűzni. Áder már korábban beszélt arról, hogy rövid kampányt 
szeretne. A választás a becslések szerint körülbelül 4 milliárd 
forintba kerül.

Az idei választás több tekintetben is eltér az eddigiektől,  
a voksolók számára azonban nem tartalmaz sok újdonságot. Az 
eddigi 386 képviselő helyett csak 199 lesz majd a Parlament-
ben: 106-an egyéni választókerületből, 93-an az országos lis-

újbudát is érinti a teljes 
adósságátvállalás 
a testületi ülésen döntés született többek között 
az őrmezői lakótelep parkolási szabályairól

Módosításokat kér  
a bKK-tól a kerület
Több pontban is javaslatokat tett a város 
vezetése a járatok átalakításával kapcsolatban.

Tovább javulhat a kisgyerme-
kes munkavállalók helyzete
Humán-Erő-Tér 2. címmel zajlott le a Munka 
kisgyermekkel program újabb szakmai fóruma.
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tákról juthatnak be. A választás egyfordulós lesz, azaz április 
6-án minden eldől.

Egyszerűbb lesz?
A választási rendszer egyszerűbbé, egyben átláthatóbbá vált. Az 
eddigi két forduló helyett csak egyfordulós lesz, amivel olcsóbbá is 
válik megszervezése. Azzal is egyszerűsödik a választási rendszer, 
hogy megszűnik a megyei lista, így az új rendszerben két lista he-
lyett egyre lehet szavazni, és a választókörzet mellett csupán egy 
listáról lehet képviselői helyhez jutni a Parlamentben. A választók 

két szavazólapot kapnak, amelyből az egyikkel az egyéni választó-
körzet képviselőjére, a másikkal pedig a pártlistára szavazhatnak.

A Nemzeti Választási Iroda a szavazás előtt 48 nappal minden-
kinek értesítőt küld arról, mikor lesz a választás, és ki melyik 
szavazóhelyiségben adhatja le voksát. Mivel a Parlament lét-
számának csökkentésével a választókerületeket teljesen újra-
rajzolták, nem biztos, hogy mindenkinek ugyanoda kell majd 
szavazni mennie, ahová a korábbi években.

(Folytatás a 12. oldalon)
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Elfogták a fémtolvajokat
A XI. kerületi rendőrkapitányság járőrei tetten érték, majd 
elfogták január 12-én este a Budaörsi úton R. Endrét és tár-
sát, K. István Dánielt. A két férfi egy használaton kívüli te-
lephelyről megközelítőleg 40 kilogrammnyi vas alkatrészt 
akart eltulajdonítani. Ellenük lopás vétsége miatt indult 
eljárás.

Tetten ért szalámitolvaj
Január 7-én elfogták B. Győzőt, aki megalapozottan gya-
núsítható azzal, hogy a Bartók Béla úton található egyik 
élelmiszer-áruházban a nap folyamán – két egymást kö-
vető alkalommal – több csomag felvágottat, valamint 
egy egész rúd szalámit ellopott. A XI. kerületi rendőrka-
pitányság B. Győző ellen lopás vétség elkövetése miatt 
folytat eljárást.

Ismét kifosztókra csaptak le
A XI. kerületi rendőrkapitányság rendőrei – kifosztás bűn-
tett elkövetésének alapos gyanúja miatt – 2013. decem-
ber 22-én a hajnali órákban elfogták T. Noel Dominik és  
N. Róbert budapesti lakosokat, akik egy, a Móricz Zsig-
mond körtéri végállomáson várakozó villamoson alvó utas 
értékeit kísérelték meg eltulajdonítani.

•
Kifosztás bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt foly-
tat eljárást a XI. kerületi rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya M. Alexandra és O. László ellen, akik megalapozottan 
gyanúsíthatók azzal, hogy január 5-én a hajnali órákban  
a 6-os jelzésű villamoson elalvó sértett kabátzsebéből eltu-
lajdonították az irattartóját.

•
A XI. kerületi rendőrkapitányság civil ruhás rendőrei el-
fogták V. Csaba és M. István Krisztofer budapesti lakoso-
kat, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy janu-
ár 11-én az éjszaka során tömegközlekedési eszközökön 
elalvó utasok védekezésre képtelen állapotát kihasználva 
mobiltelefonokat és okmányokat tulajdonítottak el. Ellenük 
kifosztás bűntette miatt indult eljárás.

•
A XI. kerületi rendőrkapitányság munkatársai továbbra 
is, visszatérő jelleggel, folyamatos ellenőrzéseket hajtanak 
végre az utóbbi időben – különösen a közlekedési eszközök 
éjszakai járatain – megnövekedett kifosztásos bűncselekmé-
nyek visszaszorítása érdekében.

kék hírEk

AKTUÁLIS

Tudta-e Ön, hogy... 
... A magas vérnyomás, hasmenés, fokozott 
izzadás, erős szívdobogás és az ingerlékeny-
ség legtöbbször a pajzsmirigy túlműködés 
tünetei? Szakorvosok szerint egyszerű ön-
vizsgálattal, „kitapintással” is megállapít-
ható, ha göbök alakultak ki a pajzsmirigyen, 
vagy az aránytalanul megnagyobbodott. En-
nek ellenére, sokak nem ügyelnek az intő je-
lekre, pedig rendszeres szűréssel elkerülhető 
lenne a tragédia.

A pajzsmirigy betegségek jellegzetes tü-
neteiről és a megelőzésről Dr. Koppány Vik-
tóriát, a Budai Oltóközpont és Magánorvosi 
Centrum endokrinológus szakorvosát kér-
deztük:

A pajzsmirigy egy kis huncut mirigy  
a gégeporc előtt a nyakunkon. Amilyen pici, 
olyan széles körű hatásai vannak az álta-
lános anyagcserére, vércukor háztartásra, 
koleszterinszintre, szívritmusra, növekedés-
re, szellemi fejlődésre, hangulatra, nőknél 
menstruációra, sőt a teherbeesésre egyaránt. 

Ha túlműködik, az azt jelenti, hogy túl sok 
hormont termel, amely fogyást, fáradtságot, 
izzadást, szapora pulzust, szívritmuszavart, 
szemkidülledést, idegességet, vetélést okoz-
hat. Ha viszont alulműködik, akkor hízással, 
gyengeség érzettel, a bőr kiszáradásával, 
koncentrálási nehézséggel illetve magas 
koleszterinszinttel járhat. Mindkét eltérés 
okozhat vetélést, terhesség alatt pedig a baba 
szellemi fejlődésének rendellenességét.

Épp ezért fontos, hogy várandósságot 
kívánó hölgyek még a teherbeesés előtt el-

lenőriztessék a 
paj zsmirigy mű-
ködésüket. Ez 
egyszerű vérvé-
tellel megtehető, 
amikor az ún. 
TSH szintet kell 
megméretni. Ha 
ez normális, nagy 
baj már nem le-
het. Úgynevezett 
fT 4, fT 3 hor-
monszintek (free, 
azaz szabad tiroxin és szabad trijódtironin 
a pajzsmirigy által termelt hormonok) is 
mérhetők, melyekkel igen pontos diagnózis 
adható. Ha betegség áll fenn, leghamarabb 
a TSH „romlik el”, ezért ezt kell elsősorban 
megnézni. A pajzsmirigy betegségek kiala-
kulását főként öröklött tényezők okozzák, 
így sok beteg felmenői, anyukája vagy nagy-
mamája között találni pajzsmirgy beteget. 
Sokszor azonban gyulladás (például elhúzó-
dó influenza, felső légúti hurut), autoimmun 
betegségek és a cukorbetegség  is okozhat 
pajzsmirigy problémát. 

A vérből az is kimutatható, hogy anti TPO 
szint emelkedése esetén autoimmun pajzs-
mirigy betegség fennállása valószínűsíthető. 
A pajzsmirigy betegség döntően a nők be-
tegsége, de ritkán férfiakban is előfordulhat. 
Életkor szerint leggyakrabban a 20 és 40 év 
közötti hölgyeket veszélyezteti, de termé-
szetesen ez nem jelenti azt, hogy idősebb 
emberekben ne alakulhatna ki, ezért mindig 
gondolni kel rá! Érdemes akár szűrésként is 
megnézetni a TSH-t, sőt elhúzódó betegsé-
gek, testsúlyváltozás, hirtelen fogyás, vagy 
éppen ellenkezőleg, makacs hízás esetén, 
szapora pulzuskor mindenképp TSH vizsgá-
lat javasolt!

Az Egészségrovatot a

Budai Magánorvosi Centrum
támogatta.

EgészségrovaT

Magánorvosi Centrumunkban elegáns környezetben várjuk 
pácienseinket, akik magas színvonalú egészségügyi ellátásban 
részesülnek szakembereink segítségével. 

Budai Magánorvosi Centrum

Budai Oltóközpont, egy pont az egészségéért!!
1117 Budapest, Fehérvári út 82. Bejárat a Bánát utca felől.

Tel.: 06-1-794-3980, 06-20-356-4353; Fax: 06-1-794-3980
info@budaioltokozpont.hu • www.budaioltokozpont.hu

Várjuk Önt is MagánorVosi 
CentruMunkban!

• kardiológia szűrési csomagok 
• üzemorvosi ellátás
• ultrahangos vizsgálatok 
• diabetológia,  endokrinológia
• bőrgyógyászat, allergológia 
• nőgyógyászat, urológia
• laboratóriumi vizsgálatok 

• menedzserszűrés
• belgyógyászat, gasztroenterológia
• pszichológia, pszichiátria
• gyermekgyógyászat
• reumatológia
• neurológia
• ortopédia

Megnyitott az első 
Körzeti Megbízotti Iroda
Átadták újbuda első Körzeti Megbízotti 
Irodáját (KMb) a gazdagréti lakótelepen. 
az önkormányzat a múlt év végén 
döntött arról, hogy az év első hónap-
jaiban három irodát nyit meg annak 
érdekében, hogy az indokolt terüle-
teken állandó legyen a rendőri jelenlét. 
a fejlesztés során a régen bezárt körzeti 
megbízotti irodákat a mai kor követel-
ményeinek megfelelő, korszerű helyi 
bázisokká alakították.

Berki Antal rendőrkapitány a Kaptárkő utcai 
fölszinti helyiség átadásán arról számolt be, az 
önkormányzati forrásokból felújított és üzembe 
helyezett irodában egy nyolcfős KMB-s csoport 
kezdi meg mun-
káját, melynek 
tagjai gyakorla-
tilag a lakótele-
pen fognak élni, 
szoros kapcso-
latot fenntartva  
a lakóközösség-
gel. A vezetőre-
ndőr kifej tette, 
az irodák meg-
nyitásával a kö-
zösségi rendőr-
ség gyakorlatát 
kívánják megva-
lósítani. 

– Azt sze-
retnénk elérni, 
hogy a gazdag-
réti lakók saját 
rendőreinek te-
kintsék a KMB-s kollégákat, akik elsősorban  
a közterületen teljesítenek szolgálatot, de ki-
sebb bűnügyek megoldásával is foglalkoznak 
majd. Ha egy probléma túllép hatáskörükön,  
a kapitányság biztos hátteret nyújt számukra – 
tájékoztatott a csoport munkájáról Berki Antal.

A lakótelep biztonságáért felelő csoport 
bázisa előtt Hoffmann Tamás polgármester,  
Simicskó István államtitkár, országgyűlési 

képviselő és Berki Antal vágta át a szalagot,  
a kapitány pedig eközben arról biztosított min-
denkit, az irodában mindig lesz legalább egy 
rendőr, akihez a helyben lakók segítségért fo-
lyamodhatnak. 

Hoffmann Tamás a kerület közbiztonsági 
programjának jelentős állomásaként beszélt  
a megnyíló irodáról, amely a lakók és rendőrök 
között létesülő testközeli kapcsolat révén szá-
mos gondra jelent majd gyógyírt. A gazdag-
réti után pedig Őrmezőn és Kelenföldön is 
megnyitják a KMB-irodákat a következő két 
hónapban. A polgármester szerint nagyon fon-
tos, hogy a szolgálatot teljesítő rendőrök is jól 
érezzék magukat a kerületben, és megtalálják 

számításaikat, ezért az önkormányzat nem-
csak eszközökkel támogatja a rendőrséget, de  
a személyi feltételeken is javítani kíván, 
többek között a rendőrlakás programmal. 
Hoffman Tamás azt is elárulta, intelligens 
figyelő szoftverekkel és a rendőri állomány to-
vábbképzésével a jövőben hatékonyabbá teszik  
a térfigyelőkamera-rendszert.

(T. D.)

újbudát is érinti a teljes 
adósságátvállalás 
Esküt tett a képviselő-testület január 23-ai ülésén Görög andrás, akit Veresné Krajcár Izabella képviselő asszony 
tavaly decemberi halála miatt a szocialista párt delegált a testületbe. Kettészakadt a kétfős LMP-frakció, kiosz-
tották a Pro Cultura újbuda kitűntetéseket. döntés született az őrmezői lakótelep fizető parkolási övezetbe 
vonásáról, a kormány önkormányzati adósságátvállalásának igénybevételéről, és a tervezett gyermekegészség-
ügyi centrum megvalósulásához is közelebb került a kerület.  

A hagyományoknak megfelelően, a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából ez évben is a Pro Cultura Újbuda 
kitűntetések átadásával kezdődött a testület ülése. Az 
elismerést 2014-ben Böszörményi Gergely (képünkön), 
a Periferic Records Stereo Kft. ügyvezetője, valamint 
Kiss Tibor, a Quimby zenekar frontembere vehette át 
Hoffmann Tamás polgármestertől és Kupper András 
kultúráért felelős alpolgármestertől. 

„Személyes kudarcként élem meg ezt a történetet” – 
kommentálta Gajárszki Áron egykori frakcióvezető az 
LMP képviselőcsoportjának feloszlásáról szóló napi-
rend előtti bejelentést. Mint megtudtuk, a döntés hátte-
rében az áll, hogy a kétfős frakció másik tagja, Bajomi 
Iván már jó ideje egy másik párt, a Párbeszéd Magyar-
országért (PM) színeiben politizál. Gajárszki hozzátet-
te, Bajomi Ivánnal továbbra is együttműködnek. 

Elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek az ez évi fő-
városi forrásmegosztásról szóló javaslatot a testület. 

Ennek értelmében az Újbudai Önkormányzatot megil-
lető összeg 6,764 milliárd Ft, ez 18 millió forinttal több 
mint tavaly volt.

Magyarország kormánya tavaly év végén jelentette 
be, hogy tovább folytatja az önkormányzatok adóssá-
gátvállalását. A teljes konszolidáció jegyében a képvi-
selő-testület az önkormányzat OTP Bank felé fennálló 
26 millió forintos tartozása, – mely a 2011. évben a „Si-
keres Magyarországért” bérlakás hitelprogram kereté-
ben a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek megsegíté-
sére felvett kölcsönösszeget tartalmazza – átvállalását 
kezdeményezte. 

Őrmezőn, az M4 es metróvonal 2014. tavaszi beindu-
lásakor fokozott mértékben parkolási problémák jelent-
kezhetnek, mivel a lakótelepet már jelenleg is sokan 
használják P+R jellegű parkolásra. A metró forgalom-
ba helyezéséig a tervezett parkolók nem épülnek meg, 
ezért a parkolási igény jelentősen eltolódhat a lakótele-
pen és a környező utcákban a P+R parkolás irányába. 
A nagy vitát kiváltó előterjesztés szerint az őrmezői 
lakók érdekének védelmében indokolt a Boldizsár utca 
– Péterhegyi út – Őrmezei út – Balatoni út által határolt 
területnek, valamint a Rimaszombati út, Május utca és 
Március utcák fizető parkolási övezetbe vonása. Ezzel 
a megoldással a helyben lakók továbbra is ingyenesen 
parkolhatnának.

Egy újabb lépéssel közelebb került a kerület a terve-
zett gyermekegészségügyi centrum megvalósításához. 
Az elképzelés szerint a Fehérvári úton működő szak-
rendelő gyermek szakrendeléssel bővülhetne, melyhez 
megoldásként kínálkozik – közvetlen fedett átjáró épí-
tésével – a volt Fényes Elek Szakközépiskola épülete, 
amely a Főváros Önkormányzata tulajdonát képezi. Az 
ingatlan hasznosításának igényével a képviselő testület 
már korábban is foglalkozott és felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a bérbevétellel kapcsolatosan folytasson 
tárgyalásokat. Ezek eredményeként a Fővárosi Önkor-
mányzat az ingatlant az önkormányzat használatába 
adná díjfizetés mellett. (V. L.)
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Emelkedő bírságok, 
módosuló 
jogszabályok
Változásokkal indul a 2014-es év  
a jogszabályok tekintetében is. újbuda 
jegyzője arról tájékoztatott, idén módo-
sulnak a közösségi együttélés szabályai, 
illetve annak büntetési tételei, a társas-
házak törvényi szabályozása pedig  
a kerület hatáskörébe kerül.

A hatósági feladatok tavaly átkerültek a kor-
mányhivatalokhoz, az önkormányzatnál 
meg maradt tételekre pedig a kerület egysé-
ges rendeletet alkotott, melyben a tiltott te-
vékenységeket szabályozták. – A rendeletet 
most azért módosították, mert a kormányzat 
központilag megemelte a bírságok maximális 
mértékét – tájékoztatott Horti István, Újbuda 
jegyzője. Azon tiltott tevékenységek esetében, 
melyekre korábban legfeljebb 150 ezer forint 
bírságot lehetett kiszabni, a jogalkotó meg-
különböztet természetes, illetve jogi személyt 
vagy azzal nem rendelkező társaságot. Termé-
szetes személyt mostantól 20 ezer forintig bír-
ságolhat az önkormányzat, jogi személyiséget 
pedig 2 millió forintig. A helyhatóság azonban 
nem kíván élni a törvény adta maximum le-
hetőségével, ezért jogi személyiség esetén 500 
ezer forintban állapítja meg a bírság legfel-
sőbb összeghatárát. 

Ilyen jellegű büntetések például zöld felü-
leten való parkolásért, az üzletek 22 óra utáni 
engedély nélküli alkoholárusításáért, üzemza-
var elhárításának elmulasztásáért, galambok 
etetéséért, az előírást megsértő kutyasétálta-
tásért, vagy rollerek, gördeszkák szabálytalan 
használatáért szabhatók ki. De az önkormány-
zat nagyobb bírságot szabhat ki közterüle-
ti alkoholfogyasztásért is. – Ha valakit azon 
kapnak a közterület-felügyelők, hogy az utcán 
sörözik vagy pálinkázik, nem jelenti azt, hogy 
rögtön 200 ezret húznak ki a zsebéből – nyug-
tat meg mindenkit a jegyző. A fokozatosság 
elvét alkalmazva első esetben egy figyelmez-
tetéssel is megúszhatjuk, másodszorra 10–20 
ezer forintos büntetésre számíthatunk, meg-
rögzött visszaesőként viszont eljuthatunk  
a maximumig is.

A társasházak szabályozásában bekövetke-
ző legjelentősebb változás, hogy a jogalkotó 
jegyzői hatáskörbe helyezte a társasházak tör-
vényességi felügyeletét. Ezt a feladatot hosz-
szú ideig az ügyész látta el, de miután kikerült  
a jogszabályból, két évig nem volt a társashá-
zak működésének törvényes felügyelte. Febru-
ár 1-jétől azonban a kerület több ezer társashá-
za esetében a jegyző vizsgálja majd az alapító 
okiratok jogszerűségét és a házak törvényes 
működését. Utóbbi közé tartozik a közgyűlés, 
a közös képviselet és a számvevőszéki bizott-
ság működésének ellenőrzése, mely során, ha a 
jegyző jogszabálysértést tapasztal, bírósághoz 
is fordulhat.

(T. D.)

bővül a szociálisan támogatottak köre

Idén tovább javulhat a kisgyermekes 
munkavállalók helyzete

Humán-Erő-Tér 2. címmel zajlott le a Munka kisgyer-
mekkel (MuKi) program újabb szakmai fóruma az MTa 
SZTaKI épületében. a rendezvényen nagyvállalatok és  
a KKV-szektor szereplői egyaránt képviseltették 
magukat. Részmunkaidő, távmunka, kötetlen és 
rugalmas munkabeosztás, gyed extra – a manapság 
legégetőbb kérdések kerültek szóba az eseményen.

Az IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) által 
szervezett Munka kisgyermekkel projekt célja, hogy segítsen  
a kisgyerekes szülőknek visszatérni a munka világába, illetve 
hogy támogatást nyújtson a cégeknek az atipikus foglalkoz-

tatási formák alkalmazásában. Ezt a célt szolgálta a legutób-
bi konferencia is, melyre ezúttal a munkáltatókat hívták meg. 
Nagyvállalati részről olyan cégek képviseltették magukat, mint 
a McDonald’s, a Sanofi Zrt., a Magyar Telekom vagy a Nestlé. 
Kálmán Edina projektvezető az eddigi eredményekről tartott 
beszámolót, melyből kiderült, a program kezdetekor ötszáz sze-
mély és száz cég bevonásával készült felmérés. A kutatás meg-
mutatta, hogy a kisgyerekes szülők több mint fele olyan cégnél 
volt állományban, ahol ismert volt az atipikus foglalkoztatás 
fogalma, nekik viszont az esetek többségében nem volt lehető-
ségük ebben a formában dolgozni. 

– Magyarországon igen alacsony, mindössze 7 százalékos  
a részmunkaidő vagy rugalmas munkabeosztás aránya, ami 
Hollandiában például kétharmad. A cégek nyitottnak látszanak, 
de ki kell terjeszteni ezen foglalkoztatási lehetőségeket, ame-
lyek nemcsak a kisgyermekes családokon, hanem minden olyan 
emberen segítenének, akinek szüksége van a rugalmasságra – 
jelentette ki a szakember. 

A MuKi program azonban nem csupán célokat fogalmaz meg 
a foglalkoztatási modellváltásról. A lebonyolító szervezet 320 
céggel és több mint 280 kismamával áll kapcsolatban, a pro-
jekt 2012-es indulása óta közülük 120 anyuka kapott már állást.  
A sikerhez pedig nem kell sok, csak szemléletváltás. 

– Tény, hogy a gyermek hát-
rányt jelent az elhelyezkedésben 
vagy a visszatérésben. Azonban 
azt tapasztaltuk, hogy amikor  
a szülő már bekerült egy mun-
kahelyre, meg akarják tartani őt, 
mert rájönnek, a nyolcórás munkát 
képes hat órában elvégezni, ez pe-
dig anyagilag is megéri a munka-
adónak – világított rá az előnyök 
egyikére Kálmán Edina. Követen-
dő gyakorlat lehet az is, amikor  
a cég olyan szerződést köt, amely-
ben fix helyett ledolgozandó mun-
kaidőt állapít meg az alkalmazott-
nak, aki így bármikor elvégezheti 
munkáját.

A kisgyermekesek foglalkozta-
tása tehát a cégek számára anyagi 
kedvezményeket is jelenthet. Az 
atipikus foglalkoztatás pénzügyi 
kérdéseiről Torday Erzsébet leszál-
lítási tanácsadó tartott előadást. 
Elmondta, hogy a gyed extrának 
köszönhetően mostantól a kisma-
mák a gyermek egyéves kora után 

a gyed folyósítása mellett is korlátlan időtartamban dolgoz-
hatnak. 

– Az új szabályozás remélhetőleg serkenti majd a kismamák 
munkavállalási kedvét, hiszen a jövőben nem kell mérlegelniük, 
hogy a fizetésüket vagy a gyedet szeretnék kapni; mindkettő-
re igényt tarthatnak – fűzte hozzá Torday Erzsébet, aki szerint 
viszont azokban a családokban, ahol a gyermekek között kicsi  
a korkülönbség, csökkentheti a munkavállalási hajlandóságot az, 
hogy ezek a szülők 2014 elejétől a legkisebb gyermek kétéves 
koráig egyidejűleg több támogatási formát is igénybe vehetnek.

(T. D.)

a XI. kerület mindig is büszke volt arra, 
hogy széles körben kiépített szociális 
ellátórendszerével sokat tesz a rászo-
rulókért. Molnár László alpolgármester 
arról számolt be, a 2014-es esztendő 
ezen a területen is számos változást 
hoz magával. Legfontosabb lépésként 
újbuda Önkormányzata megújította a 
szociális területet szabályozó rende-
letét, amely az eddig ismert lehető-
ségeken túl kiszélesíti a támogatásra 
jogosultak körét.

– A várakozások szerint idén újabb 2000–
3000 ember kerülhet be a kerület szociális 
ellátórendszerébe – jelentette ki Molnár Lász-
ló alpolgármester, aki kiemelkedő eredmény-
nek nevezte, hogy ilyen mértékben szélesítik  
a támogatottak körét. A segélyezés kibővítése 
jelentős részt követel a költségvetésből, az ön-
kormányzatnak 60 millió forintot kell kigaz-
dálkodnia erre a célra. A szociális területre 
fordított összeghatár emelkedése lehetőséget 
ad arra is, hogy a segélyeket többen vegyék 
igénybe, így várhatóan a rendszeres gyermek-
védelmi támogatások és az eseti segélyezések 
száma növekedhet meg leginkább.

A hivatal idén új támogatási formát nem ve-
zet be, inkább a kerület jól kiépített szociális 
hálóját szeretné változatlan színvonalon, ám 

többeknek biztosítani. Molnár László arra is 
rámutatott, a jogszabályokkal való probléma-
megoldás, a merev rendeletek nem alkalma-
sak arra, hogy minden élethelyzetet kezelni 
tudjanak. – Úgy 
gondolom, az 
alternatív el-
látórendszerek 
fejlesztésére kell 
nagyobb hang-
súlyt fektetni. 
Ilyen például  
a Vicus Alapít-
vány, amelyen 
keresztül több 
mint 50 millió 
forint támo-
gatás jutott el  
a rászorulókhoz, 
vagy az önkor-
mányzat idős és 
esélyegyenlőségi 
programja. Eze-
ken keresztül  
a jogszabályi kereteket fellazítva gyors és va-
lós válaszokat tudunk adni az élet adta kihívá-
sokra – jelentette ki a szakpolitikus.

Az önkormányzat tavaly döntött arról is, el-
indítja a Családbarát Újbuda programot. A két-
évesre tervezett projekt célja, hogy a helyható-
ság házon belül, illetve a vállalkozói szférában 
is kedvező feltételeket teremtsen a családok 
számára. Az alpolgármester szerint ennek két 
útja lehet: egyrészt, hogy a munkaadó a mun-
kavégzés ideje és helye tekintetében rugalmas 
körülményeket teremt alkalmazottainak, illet-
ve hogy szolgáltatásait is a családosok életrit-
musához, igényeihez igazítja. 

– Tavaly másodszor is megkaptuk az Idős-
barát Díjat, remélem, hamarosan megalapítják 
a Családbarát Önkormányzat Díjat is, ami mo-
tiváló erőt jelenthetne a településeknek. Fon-

tos célunk, hogy segítsük a gyesről visszatérő 
édesanyák munkavállalását, a szülők rugal-
mas munkavégzését, és hogy a kerületi vál-
lalkozások mindegyike megtalálja a számára 

vállalható feladatot – mondta el a szociális 
területért felelős politikus, aki a további ter-
vekről elárulta, szakmai fórumokat tartanak 
majd, például a babakocsis közlekedés aka-
dálymentesítéséről, de információs napot is 
szerveznének a kerületi vállalkozók részére. 

Az alpolgármester hatalmas előrelépésnek 
nevezte azt az Újbuda által kezdeményezett 
országos megállapodást, melyben több mint 
40 önkormányzat vállalta, hogy az eddigiek 
mellett még két megváltozott munkaképességű 
munkavállalót foglalkoztatnak hivatalukban. – 
Kerületünk ezen a területen is élen jár, hiszen 
az önkormányzat több sérültet is foglalkoztat, 
akik között van, aki vezető pozícióban dolgo-
zik. Szeretnénk ezt a szerepünket idén is meg-
tartani – tette hozzá az alpolgármester.

(T. D.)
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kálmán Edina projektvezető a kisgyermekes szülők 
foglalkoztatásának bővítési lehetőségeiről beszélt
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Idén több infrastrukturális beruházást tervez a városvezetés Újbudán
Hagyomány és lencseparti: újévi pohárköszöntő vállalkozókkal
A hagyományhoz híven Hoffmann 
Tamás polgármester január közepén 
újévi pohárköszöntőre hívta a kerületi 
vállalkozások vezetőit. A vacsorával 
egybekötött esten a polgármester 
nyitóbeszédében arra helyezte a hang-
súlyt, nemcsak Magyarországon, de egy 
kerületben is csupán akkor indulhat be 
a gazdasági fejlődés, ha a vállalkozások 
számára kedvező körülményeket terem-
tenek. 

A kerület egyik legrangosabb eseményének 
idén is a Kopaszi-gáton működő Öböl Ház 
Rendezvényközpont adott otthont. Az évente 
megrendezett vállalkozói est minden alkalom-
mal arra ad lehetőséget a kerületi cégeknek, 
intézményvezetőknek, önkormányzati képvi-
selőknek, hogy az új esztendőre kitűzött terve-
iket, elképzeléseiket megvitassák egymással. 
Hoffmann Tamás polgármester összegezte az 
elmúlt év kerületi fejlesztéseit, és megerősítet-
te, mindent megtesznek azért, hogy a vállalko-
zások számára előnyös feltételeket teremtsenek 
Újbudán. 

– Olyan működési rendet alakítottunk ki, 
melynek köszönhetően mind a fejlesztések, 
mind a gazdaság tekintetében a kerület stabil 
pénzügyi alapokra helyeződött. Tettük mindezt 
úgy, hogy nem vettünk fel hitelt, nem csökken-
tettük az önkormányzat saját vagyonát és nem 
emeltünk adót – jelentette ki a városvezető, aki 
szerint a kétéves előkészítési folyamat megte-
remtette a lehetőséget a fejlesztésekre, melyek 
eredménye már idén látható lesz.

Emlékeztetett arra is, hogy a vállalkozói pár-
beszéd beindítása érdekében Újbuda tavaly üz-
leti klubot indított, amely szakmai fórumként 
az aktuális gazdaságpolitikai kérdésekben 
nyújt támaszt a piaci szereplők számára. A vá-
rosrész nagy egyetemeit is megemlítette, me-
lyek tudásközpontként szolgálhatnak a cégek 
számára. Kiemelte továbbá azt is, hogy az ön-
kormányzatnak olyan környezetet kell teremte-
nie, ahol kiszámítható háttérrel működhetnek  
a helyi társaságok. 

Simicskó István államtitkár, a kerület or-
szággyűlési képviselője szintén azt emelte ki 
beszédében, az ország felemelkedésének egyik 
legfőbb záloga a jól működő vállalkozói szfé-
ra. – Fontos, hogy az önkormányzat összehoz-
za azokat, akik sokat tesznek a közösségekért. 
Azokat a vállalkozókat, akik nemcsak egyéni 
karriert akarnak befutni, hanem a közösség 
szolgálatában élik mindennapjaikat, támogat-
ni, ösztönözni kell. Az újévi malaccal is azt kí-
vánjuk, legyenek sikeresek, hiszen akkor még 
jobban tudják szolgálni a társadalmat – jelen-
tette ki az államtitkár.

Jönnek  
a startupok

• Mennyire látja erősnek az újbudai cégek 
aktivitását?

Újbuda a vállalkozásokat illetően is nagyon 
színes palettán mozog: a multinacionális, 
valamint nemzetközi hírű, illetve szín-
vonalú nagyvállalattól a kisvállalatokig 
mindegyik szint és szektor megtalálha-
tó. Aktivitásuk erős abban az értelemben, 
hogy többen nyújtanak segítséget a társa-
sági adó adta lehetőségek kiaknázásában,  
a környezettudatosság és környezetvéde-
lem fejlesztésében, népszerűsítésében tevő-
legesen is. A vállalkozások felajánlásainak 
köszönhetően egyre bővül a 60+ kedvez-
ménykártyával rendelkezők köre, és a hát-
rányos helyzetű vagy sérült társaink felé is 
gyakran nyújtanak támogatást.

Több cégnél erősek az innovatív meg-
oldások, amivel Magyarországról, a XI. 
kerületből indulva is nemzetközi hírnévre 
tesznek szert. Amit még inkább élénkíteni 
szeretnénk, az az egyetemisták, a friss tu-
dás összekötése a vállalkozói szektorral. 
Ezért kezdeményezzük polgármester úrral 
a startup vállalkozások anyagi és szakmai 
támogatását is, amelyre heteken belül egy 
komoly pályázatot írunk ki.

• Milyen ön által is felkarolt programokat 
indított a kerület a vállalkozásokért?

Úgy vélem, azon fejlesztések, projektek, 
amelyek az elmúlt időszakban indultak el, 
lehetőségeket tartogatnak a már meglévő és 
a letelepülni akaró vállalkozások számára 
is. Jelentős közlekedésfejlesztési beruházá-
sok zajlanak a kerületben, melyeknek kö-
szönhetően könnyebben megközelíthetővé, 
elérhetővé válik minden. Ez vonzó lehet  
a munkáltatónak és a munkavállalónak 
egyaránt, ahogyan adott esetben a fogyasz-
tóknak is. Különösen fontos szempont le-
het ez akkor is, ha valaki még csak tervezi  
a vállalkozását. A metróberuházás megva-
lósulása után számos új üzlet, intézmény jö-
het létre, hiszen a metró átadásával Észak és 
Dél-Pest bő negyedóra alatt megközelíthető 
lesz a kerületből. Felértékelődik, nagyobb 
hangsúlyt kap a vasúti közlekedésben a Ke-
lenföldi pályaudvar is, ami azt jelenti, hogy 
Kelenföld külvárosi vasútállomásból nagy-
városi forgalmi csomóponttá lép elő.

Tavaly számos sportberuházást is elkezd-
tünk, ezek reményeink szerint 1–2 éven be-
lül befejeződhetnek. A legfontosabb talán  
a Tüskecsarnok épületkomplexumának be-
fejezése, amelyben egy négyezer férőhelyes 
csarnok is helyet kap. Már két héttel ezelőtt 
is beszéltem arról a lapnak, hogy a kormány 
kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a beru-
házást, amely lehetővé teszi, hogy egy 50 
méteres uszoda és egy 25 méteres tanuszo-
da is épülhessen a Tüskecsarnok mellé. 
Mindez komoly esély a helyi vállalkozók-
nak, hiszen a Tüskecsarnok befejezése után 
Újbuda helyzete még inkább megerősödik  
a sport, a tömegsport és a szabadidősport 
területén, de rangos nemzetközi versenyek 
megrendezésére is mód nyílik. Ez pedig 
számos, nagy tömegeket vonzó rendezvényt 
jelent a kerületben, ami mindenképpen hasz-
nos lesz az újbudai vállalkozók számára.

• Mely vállalkozási területeken számít kife-
jezetten erősnek a kerület?

Újbuda „nagyváros a nagyvárosban”, így 
gazdasági téren ötvözi mindazt, amit egy 
európai uniós tagország fejlett, dinamikus 
kerülete ötvözhet. Számos multinacionális 
nagyvállalat, magas technológiai színvona-
lat, kreatív, intelligens technológiát igénylő 
nemzetközi hírű cég telepedett meg kerü-
letünkben. A hagyományos hazai vállalko-
zások is erősek, a szolgáltatói szektor pedig 
éppen az elmúlt időszakban fejlődött sokat. 
Bízom benne, hogy a közlekedési, sport- és 
szabadidős beruházások révén néhány éven 
belül az e téren felhalmozott hátrányokból 
is sokat ledolgozhatunk. Én személy sze-
rint is elsődlegesen fontosnak tartom, hogy  
a következő parlamenti ciklusban még erő-
sebbé, prosperálóbbá váljanak az újbudai 
vállalkozások, függetlenül méretüktől, te-
vékenységüktől.

Újbuda a vállalkozások otthona
Az újévi pohárköszöntő, vagy ahogy a leg-
többen emlegetik, Lencseparti a kerület 
azon nagyszabású rendezvényeinek egyi-
ke, melyen számos cég és szervezet  kép-
viselteti magát. A résztvevők hosszú lis-
táján olyan nagyvállalatok vezetőivel 
találkozhattunk, mint a TATA, az Allee,  
a Budapesti Erőmű Zrt., a 77 Elektronika, az 
Evopro, az OTP Bank, illetve a UPC. Az új-
évi találkozók egyik törzsvendége az évtize-
dek óta a kerületben működő 77 Elektronika 
Kft. vezetője, Zettwicz Sándor, akit tavalye-
lőtt díszpolgári címmel is elismert Újbuda. 

A jelentős forgalmat lebonyolító műszer-
ipari cég vezetője szerint a kerületben minden 
adott egy vállalkozás működtetéséhez. – Itt 
töltöttem el a gyermekkorom, ezért a szívem 
mindig ide fog húzni – árulta el preferenciá-
ja hátterét az igazgató, aki azonban úgy véli,  
a kerületben valóban minden adott egy sike-
res vállalkozáshoz: közel fekszik az autópá-
lyákhoz, jó a közlekedés és rendkívül közel 
van a belvároshoz. – A helyhatóság segítsé-
gével megoldottuk a helyhiányunkat azzal, 
hogy épületeket vásárolhattunk, cégünk pe-
dig részben ennek köszönhetően az elmúlt 
években duplájára tudta növelni forgalmát 
– tette hozzá.

Újbuda másik emblematikus cége, a Régió 
Játéknagykereskedés vezetője azt mondta, 
sosem vártak külső segítségre, de az önkor-
mányzat mindig támogató attitűdöt mutatott 
feléjük. Az 1993 óta a városrészben műkö-
dő vállalkozás által forgalmazott játékokon 
generációk nőttek fel, ma azonban már ezen 

Egyházi vezetők koccintottak
Újbuda polgármestere idén is meghívta a kerületben 
működő felekezetek vezetőit az immár hagyományos 
újévi pohárköszöntőre. A találkozón elsősorban arról 
folyt a beszélgetés, hogy ez évben – az egyházak és az 
önkormányzat közötti együttműködés keretein belül 
– miként támogassák egymás munkáját. A kialakult 
konszenzus megkoronázásaként pedig a résztvevők 
pezsgővel koccintottak a sikeres új év reményében.

Hoffmann Tamás polgármester röviden értékelte az elmúlt esz-
tendőt, majd kijelentette, harmonikus az együttműködés az 
egyházakkal, és azt szeretné, ha ez így is maradna. – Egymásra 
vagyunk utalva, mivel mindannyian emberi közösségekért fele-
lünk, munkánk sok területen fedi egymást. Erkölcsi kötelessé-

günk, hogy támogassuk a vallási felekezeteket, hiszen nagyon 
fontos segítő, értékteremtő munkát végeznek, amellyel példát 
mutatnak a társadalom számára – mondta a polgármester, aki 
szerint azzal, hogy az egyházak oktatási intézményeket tartanak 
fenn és szociálisellátó-hálózatot működtetnek, felbecsülhetetlen 
segítséget nyújtanak az önkormányzatnak. 

Simicskó István ifjúságért és sportért felelős államtitkár arról 
beszélt, folyamatos és kiszámítható együttműködést kívánnak 
fenntartani az egyházakkal, melyeknek a támogatását is kérte 
abban, hogy a választások ideje alatt segítsenek az embereknek 
megőrizni nyugalmukat és józanságukat. Radnóti Zoltán, a Bét 
Sálom Zsinagóga rabbija a Szabadság téri emlékmű elhelyezé-
se okán kirobbant botrányra utalva azt kérte, fogjanak össze  
a felekezetek, hogy mindenki méltóképpen ünnepelhesse meg  

a közelgő holokauszt emléknapot, 
hiszen az nem zsidó, hanem ma-
gyar ügy.

Simicskó István azt emelte ki, 
a tavaly odaítélt kormányzati for-
rásoknak hála az évek óta félkész 
állapotban lévő gazdagréti Szent 
Angyalok Temploma építési mun-
kálata 1,1 milliárd forintos állami 
támogatásból fejeződik be, Kelen-
földön, az Etele út mellett pedig 
új templom épül. – Az egyházak 
a társadalom építésében, a lelki 
gondozásban szövetségesei a kor-
mányzati szereplőknek, közösség-
formáló erejüket pedig szeretnénk 
magunk mellett tudni – tette hozzá 
az államtitkár.

(T. D.)

a területen sem olyan rózsás a helyzet, mint 
hajdanán. Mivel évek óta csökken a születé-
si ráta, egyre kevesebben vesznek játékot. – 
Oda megyünk, ahol a vásárlók vannak, ezért 
nyitottunk a Camponában és az Allee-ben 
is játékboltot, hogy közelebb kerüljünk  
a lakossághoz. Mi mindenkitől függetlenül,  
a saját erőnkben és lehetőségeinkben bíztunk, 
még bankokra is ritkán támaszkodtunk. Nem 
várjuk el, hogy más segítsen bennünket, azt 
viszont igen, hogy ne akadályozzanak a mun-
kánkban – jelentette ki Gyaraki József, a Ré-
gió ügyvezetője.

Véleménye szerint a társadalomnak vég-
re meg kellene értenie, nem irigykedni kell 
a jól menő vállalkozásokra, hanem ellesni, 
hogyan csinálják, és a saját területükön el-
kötelezettséggel, kitartással és bátorsággal 
megvalósítani az álmaikat. – Fontosnak tar-
tom elmondani, hogy érdemes jókedvűen 
dolgozni, mert azzal saját és kollégáink éle-
tét is megkönnyítjük. Persze nekünk könnyű, 
hiszen vidám játékok között dolgozunk – tet-
te hozzá a vezető.

Vállalkozóbarát;  
mennyire mézes a madzag?
A kerület vezetése számára elsődleges 
fontosságú, hogy minél több cég válasz-
sza székhelyéül ezt a helyet, ezért mindent 
megtesz annak érdekében, hogy kedvező 
feltételeket biztosítson a társaságoknak. 
Újbudán 20 ezer vállalkozás működik, ami 
azt jelzi, sokan érzik úgy, ebben a város-
részben megtalálták számításaikat. Az itt 
működő és ide költöző tőkeerős cégek je-

lentős mennyiségű adót fizetnek be, ami 
komoly forrást biztosít az önkormányzati 
fejlesztésekhez. 

– Elemi érdekünk, hogy minél több vállal-
kozás költözzön ide, mely által számos dol-
gozó is lakhelyéül választhatja Újbudát, tehát  
a hatás megsokszorozódik. Budapesti össze-
hasonlításban nagyon jó a kerület megítélése,  
a legutóbbi adatok szerint a cégvezetők elősze-
retettel választják – állítja a polgármester, 
aki szerint mivel egy vállalkozás esetében is 
emberek csoportjáról van szó, az is lényeges, 
milyen iskolai, óvodai háttérrel rendelkezik, 
milyen szolgáltatásokat kínál a kerület, vagy 
egyszerűen mennyire kellemes a környék, mi-
lyen a közterületek állapota. Ebből az követke-
zik, hogy a vállalkozóbarát környezet megva-
lósítása komplex fejlesztést igényel, amellyel 
a városrész hosszú távon tud vonzó maradni  
a cégek számára.

Hofmann Tamás szerint az is nagy előrelé-
pést jelent, hogy idén számos infrastrukturá-
lis beruházást hajtanak végre. – Egy vállal-
kozás számára kívánatos tulajdonság, hogy 
Újbuda tőkeerős kerület, amely tetemes és 
aktív vásárlóerővel bír, jó közlekedéssel ren-
delkezik. Ez idén tovább fog javulni a 4-es 
metró elindulásával, az 1-es villamos Budára 
jövetelével és a tömegközlekedés átszervezé-
sével – tette hozzá a városvezető. Szerinte az 
ingatlanok értéke a fejlesztések által érintett 
területeken jelentősen megnő majd, és mivel 
a gazdaság jobban teljesít és a fogyasztás nö-
vekszik, új erőre kaphatnak a többségében 
magánbefektetők által elkezdett, de lelassult 
fejlesztések is.

(T. D.)

(Háttal) Sass Szilárd önkormányzati képviselő  
és Szabolcs Attila Budafok-Tétény polgármestere 

Folyamatosan erősödik a kerületi vállalkozások  
érdeklődése az üzleti kapcsolatépítés iránt,  

a rendezvény szinergiát teremt.



6 Újbuda 2014. január 29.SpORT

bemutatkozik az oSC-újbuda

SportSzervezetek réSzére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata nevében az Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. felhívja a sportcélú támogatásra pályázni kí-
vánó, újbudai székhellyel rendelkező sportszerve-
zeteket, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez 
az alábbi módon regisztrálhatják magukat:

A regiSztrációnAk  
tArtAlmAzniA kell  
A SportSzervezetre  

vonAtkozóAn:

Alapadatok
Az alapadatokat elektronikus formában a mel-
lékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell be-
nyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem 
áll módunkban elfogadni!
· pontos név, cím, telefonszám, adószám, bank-
számlaszám, bírósági bejegyzés szám

Mellékletek 1 (regisztrációs lap)
Papíron és elektronikus formában benyújtandó
Az alábbi mellékleteket elektronikus formában  
a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell 
benyújtani. Ezeket az adatokat más formában 
nem áll módunkban elfogadni!
· tagnyilvántartás az adott szövetségnek benyúj-
tott adatok alapján
· a sportszervezet (szakosztály) eredményei  
a 2013. évben

Mellékletek 2  (kitöltési segédlet)
Papíron és elektronikus formában benyújtandó
· sportági szövetség igazolása a tagságról
· saját rendezésű sporteseményeit, bemutatóit 
2013.
· egyesület/szakosztály megalakulásának évének 
igazolása
· tervezett költségvetését az aktuális évre 2014.
· megvalósult költségvetés 2013. évben
· bérkartonok másolata 2013. évben
· szakosztályok által Újbuda Önkormányzatának 
intézményeiben igénybe vett helyiségei (számlák 
2013. bemutatásával)
· szakosztályok által nem Újbuda Önkormány-
zatának intézményeiben igénybe vett helyiségei 
(számlák 2013. bemutatásával)

· Újbuda Önkormányzata által nyújtott támogatá-
si összegét az utolsó 5 évben (évenkénti lebontás-
ban)
· a sportszervezet által foglalkoztatott szakember-
gárda (végzettség szerint) 2013.
· adóigazolás a köztartozás mentességről
 
Csak papíron benyújtandó
l/ 2013. évi egyénenkénti tagdíj- vagy hozzájáru-
lás-befizetés tényét igazoló lapok másolatai.

A tagdíjbefizetés tényét igazoló lapok másola-
tait papírformában kell benyújtani, a tag vezeték-
nevének és aláírása első felének kitakarásával,  
a másolatokra a tag regisztrációs számát rá kell írni.

Idén a sportszervezetek regisztrációjára egy-
szeri alkalommal 2014. március 1-jéig van lehető-
ség, mind a 2013. évben érvényes regisztrációval 
rendelkező, mind az újonnan alakult egyesületek 
számára. Hiánypótlásra egyszer lesz alkalom 
– 2014. március 15-éig – azon sportszervezetek 
részére, amelyek regisztrációjukat 2014. március 
1-jéig megkezdték.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző évi adatok 
2013. december 31. napján elvesztették érvényes-
ségüket, így az adatszolgáltatás mindenki szá-
mára kötelező. Kizárólag a 2014. évre vonatkozó 
érvényes regisztrációval rendelkező sportszerve-
zetek nyújthatnak majd be pályázatot vissza nem 
térítendő támogatásra, melynek várható kiírása 
2014. március 16.

Csak azok a sportszervezetek kaphatnak támo-
gatást, amelyek a törvény szerint előírt formában 
működnek, az előző évi támogatás felhaszná-
lásáról a megadott határidőig elszámoltak és 90 
napnál régebben lejárt köztartozásuk nincs. Az 
a sportszervezet, mely nem tesz eleget az adat-
szolgáltatási kötelezettségeinek, önkormányzati 
támogatásban nem részesülhet.

A regisztrációkat 2014. március 1-jéig kell el-
juttatni írásban az Újbuda Sportjáért Nonprofit 
Kft. irodájába. Cím: 1116. Budapest, Hauszmann 
A. u. 5.

Elektronikus formában  
a nemeth.nora@sport.ujbuda.hu email címre.

 
Budapest, 2014. január 1.

FELHÍVÁS REGISZTRÁCIóRa

Összeállt a 2013/14-es vízilabdacsapatunk. 
Korábbi kiváló játékosainkat megtartva, új 
ígéretes igazolásokkal is erősítettük gárdánkat. 
az idei keret a rutin és a fiatalos frissesség remek 
elegye, bízunk abban, hogy ez a csapat komoly 
skalpokat szerezve, sok-sok meglepetést okoz 
majd a pontvadászatban. 

Kiváló csapatmunkával  
megszereztük idei első győzelmünket
Férfi OB I. Osztályú Országos Bajnokság, 15. forduló: 
2014. január 18. 19.00 óra, Nyéki Imre Uszoda, OSC-ÚJ-

BUDA–PVSK-Füszért. Játékvezetők: Németh András, 
Székely Balázs. OSC-ÚJBUDA: Áts Bertalan – Korényi 
Balázs, Gyárfás Tamás, Deutsch Máté, Szécsi Dávid dr., 
Simon Adrián, Jávor Dániel 1, Regős Áron, Suti Gábor 1, 
Tóth Zoltán 4, Delgado Baches Adrian 3, Tiba Péter, Szen-
tesi Ádám 1, Varga Viktor. Edző: Becsey Péter, Petik Attila, 
Ürögi Zsolt. PVSK-Fü-
szért: Barát Ferenc – Jo-
van Cakic 3, Somogyi Ta-
más, Besenyei Richárd, 
Hoppál Gergely, Ágner 
Zoltán 2, Pataki Gergely, 
Csaba Márton, Práczky 
Károly, Müller Máté 1, 
Krizsán András, Csa-
csovszky Alex, De Bla-
sio Domenico 1, Tihanyi 
Bernát. Edző: Bereczki 
Miklós.

Becsey Péter: – Boldo-
gok vagyunk, örülünk 
a sikernek, mert nagyon 
mélyről indultunk. Azt 
gondolom, ez a győze-
lem a gárda hozzáállásá-
nak köszönhető. Együtt 
készültünk három napig, 
melynek pozitív hozadé-
ka lett ez a mérkőzés. Az 
őszi szezonban a véde-
kezésünk nem úgy mű-
ködött, ahogy elvárható 
lett volna, nem segítettük kellőképpen Bercit. Ez most 
megváltozott, Berci ma parádézott, de a csapat védekezé-
se is kiváló volt, az ellenfél játékosai sokszor nem tudták 
lövéssel befejezni akcióikat. Hátul meg tudtuk valósítani, 
amit terveztünk, amikor meg lövés volt, ott volt Berci. 
A végén egy kicsit ki is engedtünk, nagyon nehéz négy 
negyeden keresztül ezt a fajta koncentrációt tartani, főleg 
úgy, hogy az ellenfél nem volt „itt” az elején, nem tudtak 
mit kezdeni velünk. Rengeteg akciógólt lőttünk, fórokat 
sajnos alig kaptunk, kicsit ebbe belefáradtunk, elfogytak 
a bekkjeink, azután csúsztak be olyan hibák, melyek mi-
att kaptunk egy-egy szerencsétlen gólt. Ettől függetlenül 
úgy gondolom, jó úton járunk, hála Istennek rendeződött 
minden problémánk, ami látszik is a csapaton. Erősöd-

tünk egy brazil válogatott fiúval – Delgado Baches Ad-
riannal –, aki jót tett a kapás oldalon lévő játékosoknak, 
mert nem egy emberen van a teher, nem egy embernek 
kell megoldani a támadásokat, hanem mindig van más, és 
e mellé aztán felnőttek mind a „rosszkezes”, mind a kapás 
oldali játékosok. Sajnos Korényi Balu Szegeden egy vé-

letlen rúgásból kialakult agyrázkódása miatt kevesebbet 
játszott, de szerencsére Gyárfi és Süti le tudták hozni úgy  
a meccset, hogy nem volt gond. Ez így ideális állapot, mert 
tudtam úgy forgatni a csapatot, hogy többet pihenhettek, 
így sokkal frissebben játszottak, rengeteget mozogtak, 
megvoltak a betörések, nem álltak meg. Nagyon sok do-
log, amit gyakoroltunk visszaköszönt ezen a találkozón. 
A jövőben megpróbálunk az ilyen rangadók előtt – ahogy 
ezt most is tettük – elmenni pár napra, és együtt készül-
ni egy nálunk erősebb gárdával. Így utólag is köszönjük  
a Szegednek és Vincze Balázsnak, hogy fogadtak minket, 
és minden lehetőséget megkaptunk, amit csak szerettünk 
volna. Még egyszer gratulálok a csapatnak!

(Újbuda)

OSC-Újbuda–PVSK-Fűszért 10-7  
(4-0, 2-2, 3-1, 1-4)

A legjobb góldobók: Tóth Z. 4, Delgado 3,  
illetve Cakic 3

KoRÁbban jÁTSZoTTÁK: 
KSI SE–ZF-Eger 7-13 (2-4, 3-2, 1-3, 1-4) 
A-HÍD Szeged VE–Hegyvidék-Ybl 19-9  
(8-3, 5-2, 3-3, 3-1) 
Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP VSE–Debreceni VSC 
20-8 (7-3, 2-2, 5-2, 6-1) 
RacioNet-Honvéd–Kaposvári VK 14-9  
(4-2, 3-3, 3-2, 4-2)

a TabELLa: 
1. ZF-Eger 16 15 1 – 230-117 46 pont
2. Szolnoki Dózsa-Közgép VSC  
15 14 – 1 211-114 42
3. RacioNet-Honvéd 15 12 1 2 195-134 37
4. A-Híd Szeged VE 15 11 1 3 200-125 34
5. Lactiv-VasasPlaket 15 8 3 4 154-123 27
6. Debreceni VSE 15 8 1 6 159-146 25
7. BVSC-Zugló 15 8 – 7 162-158 24
8. Kaposvári VK 15 7 – 8 155-165 21
9. PVSK-Fűszért 16 5 1 10 144-177 16
10. OSC-Újbuda 15 4 – 11 136-172 12
11. KSI SE 15 4 – 11 140-200 12
12. Széchenyi Bank-FTC 15 3 1 11 134-153 10
13. Valdor-Szentesi VK 15 2 1 12 112-189 7
14. Hegyvidék-Ybl 15 – 15 112-271 0

ajándékok az uszodától

Néhány szerencsés újbudai lakó a karácso-
nyi ajándékdömping után az új évben is érté-
kes meglepetésekkel gazdagodhatott a Nyéki 
Imre Uszoda jóvoltából. A Kondorosi úti lé-
tesítmény ugyanis még az ünnepek előtt nye-
reményakciót hirdetett azon látogatói között, 
akik a karácsony előtti időszakban igénybe 
vették szolgáltatásaikat.

Az ünnepélyes sorsolásra családosok, fiata-
lok és idősek egyaránt ellátogattak, hogy első 
kézből tudják meg, nyertek-e valamilyen szép 
új évi ajándékot. Novemberben, a Kerület Nap-
ján indították el az akciót, mert úgy gondolták, 
hűséges vendégeik megérdemelnek karácsony 
alkalmából egy kis kedvességet. 

A Karácsonyi meglepetés című játékban az 
vehetett részt, aki november 11. és december 

19. között jegyet, bérletet vásárolt az uszodába. 
Több mint 500 ezer forint értékű nyereményt 
sorsoltak ki, melyek között számos bérlet talált 
gazdára, de a szerencsésebbek wellnesshétvé-
gére is elutazhatnak Hévízre vagy Visegrádra. 
A sorsoláson a főnyereményt, az első osztályú 
piros túrakerékpárt is hazavihette újdonsült tu-
lajdonosa. 

– Ha az uszoda költségvetése megengedi, ter-
mészetesen jövőre is folytatjuk a játékot – tette 
hozzá a sportlétesítmény vezetője, aki az ehhez 
hasonló akciókkal azt szeretné elérni, hogy az 
idelátogatók minél jobban érezzék magukat, és 
így hamarosan törzsközönséggé váljanak. Eh-
hez járulhat hozzá az is, hogy a létesítmény rö-
videsen jelentős modernizáción esik át.

(T. D.)
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100 éves a sportlövő bME farsangi 
sportfesztivál
Március első szombatján 
farsangi fesztivált szervez 
a bME Sportközpont. 
a szervezet célja egy 
olyan komplex sportnap 
megrendezése, ahol 
farsangi hangulatban, 
kortól és nemtől függet-
lenül bárki megtalálhatja 
magának azt a mozgás-
formát, amellyel testi-
leg-lelkileg egészséges 
életmódot tud folytatni, 
és megismeri a mozgás 
örömét – közölte 
lapunkkal a szervezet.

A rendezvény fővédnöke 
Simicskó István sportért és 
ifjúságért felelős államtitkár, 
védnökei Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere, illet-
ve Király Nóra, Nagyné Antal 
Anikó, Junghausz Rajmund 
önkormányzati képviselők.  
A sportnapon több fajta prog-
ramon vehetnek részt a jelent-
kezők: gyerekzumba, capoe-
ira, hiphop, akrobatikus rock 
and roll, társas- és modern 
tánc. Aerobiknál is hasonlóan 
széles a választék, salsa aero-
bik, kangoo, hot iron, zsírége-
tő, gyerekjóga, body art, jum-
ping fitnesz, marcipan fitnesz. 
A modern sportokat sem mel-
lőzi a szervezet, így lesznek 
spinningórák, ebből is spin-
racing, általános spinning, vi-
deo cycling. A harcművészeti 
órákon pedig dzsúdó, karate, 
aikido és önvédelem.

Fallabdaversenyre, után-
pótlás-focitornára és falmá-
szóversenyre is lehet jelent-
kezni, nem mellesleg ezen  
a napon BME labdarúgótor-
nát is szerveznek. Aki pedig 
mellőzné a csapatsportokat, 
használhatja a kardió- és 
konditermet. A nap végét far-
sangi diszkóval zárják, és 
a jelmezeket természetesen 
zsűriztetni is lehet.

(Újbuda)

a Gellért fürdő a világ öt 
legszebb uszodája között

Testnevelési Egyetem 
Szenior akadémia

az állami sportvezetés, a Magyar olimpiai bizottság (Mob), 
valamint a Magyar Sportlövők Szövetségének képviselői, 
barátok, egykori sporttársak és tanítványok köszöntötték 
Kisgyörgy Lajosné sportlövőt 100. születésnapja alkalmából 
a Magyar Sport Házában január 14-én. a hazai csúcstar-
tónak számító baba néni a versenyeken mindent eltalált, 
amit elé tettek, őt viszont az ünnepségen egy percre sem 
lehetett „lelőni”. Színes élettörténetének epizódjaival 
mindenkit elszórakoztatott maga körül.

Bár a legendás sportoló nem indulhatott olimpián – mert a nők verse-
nye még nem volt ötkarikás szám –, és a világ-, valamint Európa-baj-
nokságokon is meg kellett elégednie a dobogós helyezésekkel, a hazai 
aranyérmeket tekintve verhetetlen csúcstartó, 123 magyar bajnoki címet 
számlál. – 65 éves koromban letettem a fegyvert, nem akartam, hogy 
odavesszen a renomém. Utána sokáig edzősködtem, egészen 90 eszten-
dős koromig, noha akkor már csak szerelemből tettem, mert fizetséget 

jó ideje nem kaptam érte – emlékezett vissza az ünnepelt, aki romló 
hallásától eltekintve ma is remek egészségnek örvend.

A kerületben élő sportlövő így mesélt arról, hogyan került a pályára:  
– A férjem repülőtiszt volt, aki emellett öttusázott. Egyszer engem is ki-
vitt a lőtérre, ahol viccből a kezembe nyomott egy pisztolyt. Leadtam tíz 
lövést, mire azt mondták, tehetséges vagyok. Én meg elhittem nekik, a 
többit már tudják. A szokványos újságírói kérdésre, hogy mi a hosszú élet 
titka, Baba néni bölcs választ adott: korán kell születni és későn meghalni.

Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, aki 60 éve Gyuri 
néninek szólítja a sportolónőt, elmondta, 1957-ben triatlonosként őt is ta-
nította a lövész, aki minden tanítványával nagy szeretettel bánt. Simicskó 
István sportállamtitkár is virággal köszöntötte az ünnepeltet. – Aki 60 
évesen még versenyez, 90 évesen még síel, az célba talál. Baba néni nem-
csak a lőtéren, ahol a férfiakat is lekörözte, hanem az életben is célt talált, 
így lehet sokak példaképe – fogalmazott az államtitkár.

(T. D.)
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2013 végén számos nagy presztízsű médiumban – mint 
a CNN-ben és a brit Guardianban – jelentek meg hírek 
a budapesti gyógyfürdőkről. A francia közszolgálati 
televízió, a France 2 pedig külön összeállítást készí-
tett kizárólag fővárosunk fürdőiről. 2014 elején máris 
újabb toplista készült: a spanyol El Economista január 
8-án újabb összeállítást készített a világ öt legszebb 
uszodájáról, melyek közül elsőként említi meg a Szent 
Gellért Gyógyfürdő és Uszoda úszómedencéjét.

A fürdőt bemutató leírás Budapestről mint az egyik 
legszebb történelmi városról ír, ahol több mint 100 for-

rás fakad. Nem véletlen, hogy itt találhatók a világ leg-
híresebb fürdői. A Gellért medencéje olyan helyszíne-
ket utasított maga mögé, mint az indiai Umaid Bhawan 
vagy a szingapúri Marina Bay Sands Resort.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. sikeres 
esztendőt tudhat maga mögött. Mind vendégforgalma, 
mind bevétele növekedést mutat, fejlesztésekre pedig 
több mint 1,2 milliárd forintot tudott önerőből fordí-
tani. A Lukács és Rudas felújítását követően a vendég-
forgalom mind a két történelmi fürdőben több mint 30 
százalékkal emelkedett. (BGYH Zrt.)

Tavaly szeptember 30-án indult  
a Testnevelési Egyetem Szenior Aka-
démiája  az 50 feletti korosztálynak. 
A programot erős érdeklődés kísé-
ri. A cél egy olyan tér megteremtése 
volt, mely tudást ad, közösséget épít 
és ténylegesen támogatja a szenioro-
kat életminőségük javításában, hiszen 
sokak élnek elmagányosodva. Ma 3,8 
millió fő tartozik ezen generációhoz, 
számuk pedig egyre nő. A Testnevelé-

si Egyetem ebből a társadalmi felelős-
ségvállalásból szerete – ha csak egy 
kis részt is – vállalni.

Egyfajta harmadik kor egyeteme-
ként működve úttörők vagyunk abban, 
hogy az ismeretterjesztésen kívül, me-
lyet előadásaink során nyújtunk hall-
gatóinknak, sportkurzusainkon meg 
is mozgatjuk őket, hiszen nemcsak a 
szellemi, hanem a fizikai fitten tartás 
is fő célunk – írta a szervezet a közle-
ményében.

Sport, életmód, testi-lelki egész-
ségünk megőrzése témában kitűnő 
előadókat vonultattak fel. Radák Zsolt,  
a TF dékánja, Apor Péter egyetemi ta-
nár, kardiológus, Csókai András ideg-
sebész, a VitaHelp Egészségközpont, 

Balczó András olimpiai és többszörös 
világbajnok öttusázó és Bagdy Emőke 
klinikai szakpszichológus adtak elő az 
immár 500 főt meghaladó regisztrált 
hallgatónak.

Elindultak az egyetem sportkur-
zusai is – bemelegítő jelleggel. Teni-
szeztünk, gyalogoltunk, táncoltunk és 
rendszeresen túráztunk diákjainkkal 
– írta az egyetem. A résztvevők fitt-
ségét ősszel felmérték, és ezt tavasszal 

megismétlik, így 
nyomon követ-
hető a változást, 
amit a rendszeres 
mozgás hoz éle-
tükbe. A sportolási 
lehetőségek köre 
természetesen je-

lentősen bővül második félévben, iga-
zodva a felmért igényekhez.

Az egyetem örömére szolgál, hogy 
ekkora érdeklődés és igény van a kez-
deményezésre, és köszöni, hogy a XI. 
kerületből igen jelentős létszámban 
csatlakoztak a hallgatók! 

Február 3-án Papp Lajos tart előa-
dást az akadémián. Ebben a félévben 
bevezetik a kamara-előadásokat is, 
így a „tanulók” minden hétfőn gya-
rapíthatják tudásukat a sportolás 
mellett. Az előadásokról a Budai 
Polgárban rendszeresen hírt ad az 
egyetem, illetve fel lehet iratkozni 
hírlevelükre. E-mail címük: szenior.
akademia@gmail.com.

(Újbuda)
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További programok és információ:

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

60+

programajánló
ajánló az újbuda 60+ közel 
200 havi programjából

60+ KEZdŐ KondIToRna 
TanFoLYaMoK újbuda 
ÖnKoRMÁnYZaTÁnaK 
TÁMoGaTÁSÁVaL
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.). 
Tel.: 246-5253              
2014. február 10-étől hétfőnként 9.00–10.00 óráig
Újbudai Szociális Szolgálat  
– Keveháza Idősek Klubja (Keveháza u. 4.) 
2014. február 10-től hétfőnként 10.30–11.30 óráig
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 
45–47.). Tel.: 204-6788                
2014. február 11-étől keddenként 15.00–16.00 óráig
Újbudai Szenior Központ (Bölcső u. 3.).  
Tel.: 372-4636            
2014. február 13-ától csütörtökönként 15.00–16.00 
óráig
Jelentkezési határidő: 2014. február 3–7. között a 
helyszíneken 10.00–13.00 óráig

Jelentkezési feltételek: 
• Xl. kerületi lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor 
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt a tanfo-
lyamon!
Csoportvezető: Virág Anikó

60+  PILaTES – InTIMToRna  
– kezdő csoport
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
támogAtáSávAl
Egészség megőrzése, illetve mozgásszervi, nő-
gyógyászati, urológiai, szív- és érrendszeri pana-
szok enyhítése és megelőzése érdekében. Pilates, 
mert erősíti a törzs izmait, teljesen átmozgatja a 
testet, ízületkímélő, koncentrált mozgás, oldja a 
mindennapos stresszt. Intimtorna, mert  
a gátizomzat gyógytornája. Különösen ajánlott 
ezen izmok gyengesége, inkontinencia és derék-
fájás esetén.
Helye: Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy 
u. 2.) ideje: 2014. február 14-étől péntekenként 
9.00–10.00 óra között
Jelentkezési határidő: 2014. február 3–7. között a 
helyszínen 10.00–17.00 óráig
Jelentkezési feltételek:
• Xl. kerületi lakos
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A torna kurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom*
*A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor 
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt a 
tanfolyamon!
Csoportvezető: Kutasi Viktória Andrea

60+ TERMÉSZETjÁRÁS
JANUÁR 29., SZERDA
Budai-hegység
Találkozó: 7.20, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)  
(30)560-8042

Budai-hegység (közepesen nehéz túra)
Találkozó: 8.50, Széll Kálmán tér, az óra alatt 
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) (70)207-5374, 
ill. 316-7423 (Előzetes jelentkezést kér!)

Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak 
megfelelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő 
vagy bakancs; tízórai és víz vagy üdítőital.

Hahota jóga – nevetés és jókedv  
az egészséges lélekért
Időpont: január 29. és február 12. 14 óra
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont  
(Bölcső u. 3.)

3-1-2 Meridiántorna – könnyen 
tanulható és végezhető, kiváló 
gyógyhatású kínai torna
Időpont: minden hétfőn és pénteken 11.00–11.30, 
valamint szerdán 11.45–12.15 óráig
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont
 

60+ fengsujelőadás – tanítások 
az egészség és környezetünk 
összhangjáról
Időpont: február 4. 10 óra
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont 

60+ Színházjáró 
Program tájékoztató
Ezúton értesítjük a színház-
járóbérlet tulajdonosait, hogy 
2014. január 20-ától folya-
matosan érkeznek a bérletes 
előadásokra a jegyek, melyek 
minden hétköznap 9–14 óra 
között az Újbudai Szenior 
Programközpontban (Bölcső 
utca 3.) vehetők át. A jegyek 
a bérletek sorszáma alapján 
kerülnek átadásra. A tájékoz-
tatót – amelyből megtudhat-
ják, melyik típusú, sorszámú 
bérletre érkezett jegy – folya-
matosan frissítjük, és megje-
lenítjük az ujbuda.hu webol-
dal 60+ aloldalán. Azok, akik 
nem rendelkeznek internetes 
hozzáféréssel, az Újbudai 
Szenior Programközpont te-
lefonszámán, vagy személye-
sen tájékozódhatnak, minden 
hétköznap 9–14 óra között.

Fontos!
Ha egy bérlettulajdonos sze-
retné barátai vagy szomszédai 
színházjegyét is elvinni, azt 
kizárólag a tulajdonos szín-
házbérletével és névre szóló 
meghatalmazással teheti meg, 
amelyet a programközpont 
munkatársai elkérnek a jegy 
átadása előtt. A meghatalma-
zás lehet a bérlet vásárlásakor 
(2013 novemberében) leadott 
vagy az adott jegyre vonat-
kozó eseti meghatalmazás. 
Amennyiben egyikkel sem 
rendelkezik, csak a saját je-
gyét tudja elvinni!

Kerületi Madárbarát 
Program 

az újonnan induló program célja 
a kerületben élő madárállomány 
és a helyes téli gondozás megis-
mertetése, etetők készítése, vala-
mint a madárbarát kertek lakossági 
népszerűsítése. a meghirdetett 
időpontokban madárismereti és téli 
madárgondozási előadás, valamint 
szakemberek segítségével erkélyen, 
illetve kertben használható madár-
etető-készítés lesz.

az elméleti előadáson szó lesz:
A Sas-hegy védett madarairól, madárete-
tésről (etetési időszak, etetőanyagok, mód-
szerek), -itatásról (figyelemfelhívás itatás 
jelentőségére, itatási időszak, módszerek), 
illetve a madárodúkról (etetés-itatás során 
megfigyelt fajok, kedvelt odú- és fészektí-
pusok, módszerek, megfigyelés, karbantar-
tás jelentősége).

A gyakorlati foglalkozáson etető és itató 
(kombinált is), valamint odúminták bemu-

tatása, a felhasználható anyagok ismerteté-
se. Etetők, itatók és odúk készítése, prakti-
kus tanácsok.

A résztvevők számára az eszközök a hely-
színen biztosítottak, az elkészített madár-
etetők elvihetők!

Az előadás és gyakorlati foglalkozás idő-
tartama együttesen körülbelül 1,5–2 óra.

A program Újbuda Önkormányzatának 
támogatásával valósul meg, ezért a részvé-
tel térítésmentes!

Helyszín: Újbudai Szenior Programköz-
pont (Bölcső utca 3.)

Előadók: a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
munkatársai

Időpontok:
2014. január 28. 9–11 óra
2014. február 25. 9–11 óra
2014. március 25. 9–11 óra
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Budapesten eddig közel 100 000 lakossági szelektív hul-
ladékgyűjtő pontot alakított ki az FKF Zrt., aláírták az 
új célgépek beszerzési szerződését és indul a projekt mé-
diakampánya. Mindez az előre meghatározott ütemterv 
szerint zajlik a fővárosi házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtő rendszer projektben – adták hírül a Fővárosi Ön-
kormányzat és a Budapesti Városüzemeltetési Központ 
Zrt. sajtótájékoztatóján. A cél, hogy minden háztartásban 
legyen szelektív hulladékgyűjtő edény, mert a nemzetközi 
tapasztalatok azt mutatják, ez jobban támogatja a váloga-
tott gyűjtést, és így az újrahasznosítást, mint a gyűjtőszige-
tekre épülő módszer. Ezért 2014. december 31-éig minden 
háztartás megkapja a saját szelektív edényeit a fővárosban. 
A lakosság szemléletformálása és figyelemfelhívása érde-
kében marketingkampány is indul: óriásplakátokon, rádi-
óspotokban és újsághirdetésekben hangsúlyozzák a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságát. A kampány nagykövete 
Kovács Ági olimpiai bajnok úszó és Kautzky Armand szín-
művész. A tájékoztatót a projekthez kapcsolódó általános 
és középiskolai rajzverseny, hűtőmágnes-tervező és video-
készítő verseny ünnepélyes díjátadója, valamint a nyertes 
pályaművek bemutatása zárta.

•
Három napon át, január 31-én, február 1-jén és 2-án ren-
dezik meg az ez évi első kiemelt közönségprogramot,  
a Mackófesztivált a Fővárosi Állat- és Növénykertben. 
A hagyományos rendezvényen a medvékkel kapcsolatos 
programok sokaságával, valamint jelentős belépési ked-
vezménnyel várják a látogatókat. A Varázshegyben például 
Dörmögő Dömötör játszóháza, macibábkészítés és bábozás 
várja a gyermekeket, sőt, egy különleges állatbemutatón a 
mosómedvével, az ormányos medvével, valamint a velük 
rokonságban álló farksodróval is megismerkedhetnek az 
érdeklődők. A két hétvégi napon játékmackó-kiállítás, va-
lamint mézkóstoló és méhészeti bemutató is lesz. 9.30-kor 
a vörös macskamedvék, 10.30-kor a szíriai barnamedvék 
etetését lehet megnézni, február 2-án délelőtt pedig az is 
kiderül majd, milyen időt jósolnak az állatkert medvéi.  
A mackónak öltözött, vagy legalább a főbejárathoz brum-
mogva érkező 14 éven aluli gyermekek ezen a három na-
pon díjmentesen látogathatják a kertet.

FŐVÁROSI HÍREK

ÜdÜlési jogot keresek 
belföldre, külföldre.

tel.: 06-70-619-2060

Gazdagréti vétó az apartmanhotelre

Wieszt is letöltendőt kapott
Legutóbbi számunk lapzártája után döntött a Fővárosi Törvény-
szék, első fokon bűnösnek mondta ki Wieszt Jánost, egykori 
szocialista frakcióvezetőt folytatólagosan elkövetett hivatali 
vesztegetésben, és négy év letöltendő szabadságvesztésre ítél-
te. A Fővárosi Törvényszék előírta, a büntetés legalább két-
harmadát mindenképpen le kell ülnie – ebbe a házi őrizetben 
és előzetesben tartott időt 1:4 arányban beszámítják. Mellék-
büntetésként a bíróság Wieszt Jánost négy évre eltiltotta a köz-
ügyek gyakorlásától, és 2,2 millió forintos vagyonelkobzást is 
elrendelt. Az ügyész – aki korábban hét évet kért a politikusra 
– súlyosbításért, az elítéltek viszont felmentésért fellebbeztek, 
a döntés így még nem jogerős.

Wiesztről és bűntársairól még 2010 tavaszán mutatott be egy 
titokban készült leleplező videót a kerületi Fidesz-frakció, ame-
lyen a politikus egy kétmillió forintot tartalmazó borítékot vesz 
át. Wieszt is elismerte, hogy ő szerepel a felvételen, de azzal 
védekezett, hogy egy ház adásvételét vették fel, később pedig 
úgy emlékezett, hogy csak egy kölcsönt adtak át neki.

Kiderült, egy Bartók Béla úti számítástechnikai üzlet tulajdo-
nosa filmezte le 2007-ben a pénz átadását, és a szocialista frakci-
óvezetőnek azért kellett a kétmillió forint, hogy az önkormány-
zat forgalmi áron adja el a bérlőnek a 18,3 millió forintra taksált 
üzlethelyiséget. A vagyonkezelő bizottság – melynek annak ide-
jén Wieszt is tagja volt – gyakorlatilag belehajszolta a vételbe  
a céget azzal, hogy hétszeresére emelte a helyiség bérleti díját.

Tavaly a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon, szintén nem jog-
erősen hivatali visszaélésért nyolc hónap letöltendő börtönbün-
tetésre ítélte Molnár Gyula korábbi polgármestert, szocialista 
politikust. Lakos Imre, volt XI. kerületi szabad demokrata alpol-
gármester hat hónap felfüggesztett szabadságvesztést kapott.  
A tábla többmilliós pénzbüntetéssel is sújtotta az érintetteket, 
és Molnár Gyulát két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. 
Az ügyészség azzal vádolta meg őket, továbbá egy ügyvédet, 
hogy 2006-ban pályáztatás nélkül próbáltak egy magáncég-
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nek átjátszani egy 38 hektáros telket a XI. kerületi Kopaszi-gát 
és Lágymányosi-öböl környékén. Első fokon a bíróság ejtette  
a vádakat, az ügyészség ezért fordult fellebbezéssel a másod-
fokhoz. Itt a bíró az indoklásban leszögezte, a fellebbezés ügyé-
szi indoklása szerint az elsőfokú bíróság – tévesen – figyelmen 
kívül hagyta, hogy a vádlottak kizárólagos célja az állam tulaj-
donában lévő 4042/99.hrsz. ingatlannak az azt kezelő Kincstári 
Vagyonigazgatóságtól az Öböl XI. Kft.-nek történő eljuttatá-
sa volt. Minden további részcselekmény e célnak az eszköze, 
illetve e folyamat egy-egy állomása volt. Ezért igyekezett az 
önkormányzat 2006 júniusától kitartóan megszerezni a telket, 
mely fejlesztési tervében nem szerepelt, rendezési tervvel, a vé-
telárra fedezettel nem rendelkezett, saját erőből nem volt képes 
helyreállítani, hasznosítani. Tekintettel arra, hogy más cégnek, 
személynek nem volt lehetősége a telek megvételére, az Öböl 
XI. Kft. jogtalan előnyhöz jutott az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésével. A bíróság figyelmen kívül hagyta a Buda-Hold 
Kft. által felvett hitel és a közérdekű kötelezettségvállalás ösz-
szegének egyezőségét, mely nem tekinthető véletlennek.

(Újbuda)

Egy évekkel ezelőtt született beruházási ötlet 
szerint Gazdagréten a Hosszúréti részén, épült 
volna egy apartmanszálloda és sportközpont, 
amely egy sokak által jól ismert szállodalánc 
nevét viselné, ám az utóbbi időben erről mind 
kevesebb információhoz lehet hozzájutni. 

A tervezett háromemeletes ingatlan (plusz gépészeti felé-
pítmény) a helyi lakosok véleménye szerint magasságával 
jóval túlnőtt volna a környezetbe illő méreteken, illetve  

a látványtervek alapján egy több egységből álló földbe 
ékelt tömb hatását keltette volna. 

A környéken élők felháborodását és véleménynyilvá-
nítási jogukat csak abban az esetben tudták figyelembe 
venni a hatóságok, ha civil szervezetet alakítva fejtik 

ki véleményüket. Így Bereczky Gábort mint elnököt és 
Nagy Gézát mint alelnököt bízták meg a terület lakói  
a Pösingermajor Érdek és Tájvédelmi Egyesületen be-
lüli érdekvédelmükkel, melynek jelenleg 60 tagja van, 
és egy éve már a védegylet is felkarolta ügyüket. Király 
Nóra önkormányzati képviselő is aktívan segíti az egye-
sületek munkáját.

Kérdésünkre Bereczky Gábor elmondta, a lakók több 
okból is aggódtak az építkezés miatt. Az első és legfonto-
sabb, hogy a szálloda – magasságával, illetve külsejével – 

nem illeszkedne a nyugalmas, családi házas beépítettségű 
környezetbe. Ezen kívül a környékbeli utcák, a parkolók 
forgalma megnőne, arról nem is beszélve, hogy eltűnne 
a környékbeliek „kedvenc” rétje, ahová védett állatok is 
betelepedtek, és a kisgyerekes családok bodzát, hársfát és 

csipkebogyót járnak szedni, a gyerekeknek pedig izgal-
mas fás-bokros bújócskahely. 

Mindezeken felül az építési területet korábban építé-
si törmelékkel és más építkezésről érkezett szennyezett 
földdel (a hatóság által is elismerten) több méter magasan 
töltötték fel.

A lakók attól is tartanak, hogyha a beruházás alá terve-
zett mélygarázsok építésekor elkezdődik a föld kiterme-
lése, megcsúsznak a környező házak alapjai, beleértve az 
új építésű Barackmag utcát is. Tavaly októberben a Fő-

város XI. kerületi Ha-
tósági Igazgatóság Épí-
tési Osztálya engedélyt 
adott az építkezés meg-
kezdésére, ám ez ellen  
a Pösingermajor Érdek 
és Tájvédelmi Egyesület 
és a Védegylet Egyesü-
let karöltve fellebbezést 
adott be. 

A civil szervezetek 
tiltakozásain túl a Kö-
zép-Duna völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség a talaj mi-
nőségének megállapítása 
érdekében további vizs-
gálatokat tart szükséges-
nek, így 2014. január 14-
én a hivatal határozattal 
vonta vissza korábbi hoz-
zájárulását az építési en-
gedéllyel kapcsolatosan. 

Bereczky Gábor hang-
súlyozta: a lakók nem 
állnak a fejlődés útjába 
és támogatnák a beruhá-
zást, de a jelenlegi for-
mában nem látnák szí-
vesen. Hozzátette, ezen 
túlmenően az is aggályos 
számukra, hogy az elké-
szült ingatlan egyáltalán 
megfelel-e majd a hírbe 

hozott szállodalánc szigorú elvárásainak, és létrejön-e az 
üzlet. Amennyiben nem, elképzelhető, hogy a kihasználat-
lan, 40–60 százalékos készültségi fokú, szürke betonfalú 
ingatlan a dombtetőn álldogálva évekig várja új gazdáját.

(Újbuda)
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MŰTEREM
31. 18.00 Fintor – Karikatúrakiállí-

tás megtekinthető február 20-áig. 
KULTI – KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 Bu-
dapest, Kardhegy utca 2. Telefon: 424-5363

7. 17.00 „Csodálatos Távol-Kelet” István Ági fotókiál-
lítása. A megnyitón a Sivasakti Kalánanda Táncszínház 
(Somi Panni) táncosai tartanak indiai táncbemutatót. TIT 
STÚDIÓ EGYESÜLET, 1113 Budapest, Zsombolyai utca 6. 
Telefon: 466-9019

 18.00 Bálint Bertalan: Mikrokozmosz (Minimal-Art 
kiállítás). A Magyar Technikai Egyesület megalakulása 
tiszteletére. KULTI – ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 
Budapest, Cirmos utca 8. Telefon: 310-0644

12. 18.00 Wegenast Róbert színházi látványterveinek 
kiállítása. KULTI – ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1116 
Budapest, Gyékényes utca 45–47. Telefon: 204-6788

  

PÓDIUM
29. 18.30 NŐI SAROK: „Hová tűnik minden, 

amit úgy szerettem?” beszélgetés Andresz 
Kati színművésszel az Améli sóhaja színdarab kapcsán 
a női szerepek megéléséről mind a színpadon, mind a 
magánéletben. KULTI – ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

30. 18.00 Kortárs folyóirat képzőművészeti estje: 
Hajnal János festőre emlékezünk. HADIK KÁVÉHÁZ, 1111 
Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon: 279-0290

 18.00 Quadriga – rendhagyó író-olvasó találkozó, vezeti: 
Wiegmann Alfréd rendező. BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT, 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 371-2783

1. 15.00 Camino Steve – „Több, mint élménybeszámoló” 
Csutka István vetítéssel egybekötött előadása az El 
Camino zarándokútról. KULTI – GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI 
HÁZ, 1118 Budapest, Törökugrató utca 9. Telefon: 246-
5253

8. 9.00 Babaruha Börze/Kézműves Kezek – szappan-
készítés. KULTI – ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

 

SZÍNHÁZ
29. 17.00 Tom Sawyer kalandjai. KARINTHY 

SZÍNHÁZ, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130. 
Telefon: 203-8994

31. 19.00 Nők. KARINTHY SZÍNHÁZ 
3. 20.00 Kórház-Bakony. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
8. 19.00 Godotra várva. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
11. 19.00 I. Erzsébet. SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

TÁNC
31. 20.00 Duda Éva Társulat: RadaR No.3. 

MU SZÍNHÁZ, 1117 Budapest, Kőrösy József 
utca 17. Telefon: 209-4014

1. 19.00–01.00 Csobán csángó táncház. TEMI FŐVÁRO-
SI MŰVELŐDÉSI HÁZA, 1119 Budapest, Fehérvári út 47. 
Telefon: 203-3868

7. 16.00 Újbudai botladozók táncház. KULTI – ŐRME-
ZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

8. 20.00 Duda Éva Társulat: Láz. MU SZÍNHÁZ
 

ZENE
31. 19.00 Karinthy N. Jazz Klub: Nagy János 

Erkel Ferenc-díjas zeneszerző és Frankie Lato 
hegedűművész estje. Vendég: Mózes Tamara – ének, 
zongora. KULTI – KARINTHY SZALON, 1111 Budapest, 
Karinthy Frigyes út 22. Telefon: 209-3706

8. 19.00 Nosztalgia táncest. KULTI – ŐRMEZEI KÖZÖSSÉ-
GI HÁZ  

AZ ÚJBUDAI KULTURÁLIS 
INTÉZETI FARSANGI 
RENDEZVÉNYEI:
Február 15.
 19.00 „Farsangoljunk!” – Farsangi maszkabál, zenél 

az Orfeus-band. KULTI – GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Február 22.
 18.00 Farsangi bál, zenél az Orfeus-band. KULTI – 

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
 19.00 Farsangi bál feketében-fehérben. KULTI – 

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ  

KULTI SZALON, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3.
(bejárat a Budafoki útról). Telefon: 279-3600
 A KULTI Szalon programjaira jegyek kizárólag előzetes 

regisztrácóval vásárolhatók!
 2014. február 7. 19.00
  „Orfeum Anno...” – A Tarka Színpad bemutatója
 Az orfeum teátrális megnyilvánulás. Használja a színház 

valamennyi eszközét. A színészt. A zenét. A díszletet. A 
kosztümök mutatványosságát. Felhasználja az irodalmat 
is. Amikor a színház széles körben sikert akar, mindig 
hadba vonultatja a zenét, a táncot, a látványt és a humort. 
Ez a fajta kedves, pikáns, olykor gúnyos teátrumstílus 
Bécsből érkezett hozzánk, a „boldog békeidők” szelei re-
pítették Pestre. Jóllehet ezért is volt ennek az előadásnak 
kirobbanó sikere Ausztriában és Németországban. Az 
előadásban minden mókafaragó eszköz felvonul: a testi 
tréfa, a gesztus vicc, a taglejtések eszperantója, vagyis a 
komédiások nemzetek feletti ősi komikuma.

 
 2014. február 13. 18.00 óra
 7 milliárdan lettünk! Hurrá?! – Dr. Szacsky Mihály 

előadása
  A földtörténet során még soha ennyi ember nem élt egy 

időben az öreg bolygónkon. Számtalan szorongásokkal 
teli kérdést vet föl a szaporulat robbanásszerű növeke-
dése. A tudományos alapot nem nélkülöző jelen- és jö-
vőképek gordiuszi csomóját igyekszik több szemszögből 
is átvágni az előadás. Izgalmas és borzongató kérdések 
és válaszok egy „intellektuális pingpong” keretében.

KULTI

Örömünkre szolgál, hogy megjött 
olvasóink kedve az íráshoz. Ruth 
László egyperces novellát írt, amely 
egy, ma már nem nagyon ismert szol-
gáltatás vagy intézményrendszer köré 
szövődött, kissé sokkoló történetet 
dolgoz fel „happy end”-del – a szerk.

Egyforintos 
történet
A történet az ‘50-es évekből való, amikor 
még sok minden teljesen más volt. Voltak 
házmesterek, és nemcsak 1 forintért, de 
ötven fillérért is lehetett vásárolni, több-
féle dolgot kapni.

Sanyi a húszas éveit taposó szépre-
ményű fiatalember volt. Egy szombat 
este Ilivel, a barátnőjével, aki később a 
felesége lett, szórakozni indultak. Amikor  
a szórakozóhelyen a belépőjegyet kellett 
volna kifizetni, észrevették, hogy mind-
ketten otthon felejtették pénztárcájukat.
Sanyi talált a zsebében egy 1 forintost. Ví-
vódtak, mit tegyenek? Menjenek haza két 
vonaljeggyel a pénztárcájukért? Igen ám, 
de az órájukra pillantottak, s látták, hogy 
már későre jár. Csak 50-50 fillér kapupén-
zért lehet bejutni a házba.

Így hát szórakozókedvüket sétára vált-
ván nekiindultak gyalog a pesti éjszaká-
nak.

Útközben suhancok bukkantak elő. Ket-
ten meg is támadták őket. Az volt a tervük, 
hogy Sanyit leütik, így Ili szabad préda 
lesz. Sanyiban minden megindult, ami-
kor ezt meghallotta. Az egyik suhancot  
a falhoz szorította, és egy övön aluli ütés-
sel harcképtelenné tette. A másik ezt látva, 
elfutott. Ili sem volt rest, levette köröm-
cipőjét, hogy szétverje a fejüket. Közben 
belelépett „valamibe”, nem húzhatott cipőt  
a lábára. Mezítláb volt kénytelen haza sán-
tikálni. Eléggé szakadtan érkeztek meg.

A házmester ajtót nyitott, döbbenten 
kérdezte, honnan jönnek, mi történt velük, 
hogy ilyen állapotban vannak. Röviden 
előadták történetüket.

„Na, menjenek fel!” – mondta részvéttel.
Elengedte az 1 forintot.

Ruth László

Határesetek  
az Újbuda Galériában

Ézsiás István szobrászművész (képünkön) alkotásai 1965 óta 
szerepelnek különféle kiállításokon. Művészi pályafutása 
kezdetén festészettel foglalkozott, nagy hatással volt rá Fajó 
János és Csiky Tibor művészetfelfogása, azonban az Amerigo 
Tot szobrászművész mellett eltöltött néhány hónap után úgy 
döntött, a szobrászat közelebb áll szívéhez. 

A lakatosból lett avantgard művész Pápán kezdte tanulmányait, a la-
katos-műszerészként itt megszerzett anyagformálási ismeretek később 
munkássága alapját jelentették. Alkotói pályára A. Tóth Sándor irányí-
totta a pápai „Művész Kör”-ben. – A. Tóth Sándor képzőművész kö-
rében tálcán kaptuk az egész 20. századi képzőművészetet, irodalmat, 
zenét, bábművészetet, a múlt század, a századelő egy nyitott könyv volt 
számunkra – mesélte a szobrász.

Ézsiás úgy gondolja, a szobor mindig önkép, vagyis személyes vi-
lágmagyarázat. Almási Tibor művészettörténész szerint Ézsiás István 
egyéni arculatú plasztikai világa a ‘90-es évek elejére kristályosodott 
ki, melynek lényege, hogy formái a végtelenségig letisztultak, mon-
danivalóját változatos anyagokban és eszköztárral eleveníti meg. Ez  
a „megtisztulási”, leegyszerűsödési folyamat szinte egyenes, termé-

szetes úton vezette aztán őt a ‘90-es évek közepétől a magyar és nem-
zetközi MADI mozgalomhoz, melynek oszlopos tagja lett.

Művészetszervezőként Ézsiás maga is számtalan kiállítást hozott létre. 
Nemcsak faszobrász művésztelepet szervezett a Bakonyban, vagy Gye-
rekműhelyt Veszprémben, de 2003-ban a magyar–francia érem- és kis-
plasztika-kiállítás kurátora és rendezője is volt a Párizsi Magyar Intézet-
ben. 2005-ben Kossuth-házat avattak Olaszliszkán az általa szervezett és 
megvalósított „Kossuth-mítoszok” Állandó Kortárs Magyar Kiállítással, 
ugyanebben az évben itt kivitelezte egykori mestere emlékére a „Csiky 
Tibor-szoborkert” nemzetközi állandó tárlatot. 2006-ban Veszprémben 
az „Európa Szoborpark” Nemzetközi Állandó Szabadtéri Kiállítás kurá-
tora és létrehozója, ahol 8 ország 70 művészének alkotása tekinthető meg.

A nemzetközi hírű szobrászművész rendszeresen vesz részt hazai és 
nemzetközi expokon, Magyarországon 36 egyéni tárlata volt, száznál is 
több kollektív kiállításainak száma. Köztéri szobrai több vidéki nagy-
városban is megtalálhatók. A február 25-éig tartó Érem határesetek, új 
művek, konstruktív kisplasztikák című kiállítása számtalan érdekes és 
látványos alkotást tartalmaz. A tárlat megtekinthető az Újbuda Galériá-
ban hivatali időben. (Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5.)

(K. V.) 
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Farsangi koncertre  
készül a P.U.F.

Február 7-én a Pál Utcai 
Fiúk zenekar lép fel 
a Barba Negra Music 
Pubban. Ennek apro-
póján a banda front-
emberével, Leskovics 
Gáborral, „Lecsóval”  
a közös munkáról  
és jövőbeli terveikről 
beszélgettünk.

• Idén harmadik alkalom-
mal játszotok a klubban, 
hogy tetszik a helyszín?
Immár hagyományosnak ne-

vezhető a farsangi koncertünk a Barba Negrában, amit az-
zal próbálunk színesíteni, hogy minden évben különböző 
témájú jelmezekben állunk színpadra. Született pár ötlet 
a mostani megjelenésünkre vonatkozóan is, de ez legyen 
meglepetés a közönség számára. Nekünk nagyon tetszik 
a klub mind a kalózos belső kialakítás, mind a férőhely 
szempontjából. Kevés ilyen kaliberű szórakozóhely van 
Budapesten.
• Vannak kellemes emlékeid Újbudáról?
A Móricz Zsigmond körtérre jártam középiskolába, a Ko-
los Richárd Műszaki Szakközépiskolában végeztem, ami  
a mai József Attila Gimnázium épületében működött. Ba-
rátaimmal sokat csavarogtunk a környéken.
• Mikorra várhatják rajongóitok az új lemezt?
Valójában már elkészült a lemez anyaga, vannak olyan da-
lok, melyeket már most ki lehetne adni, viszont olyanok is, 
amelyek még átdolgozásra szorulnak. Egységes korongot 
szeretnénk kiadni a kezünk közül, mely reményeink sze-
rint idén már a boltokban lesz.

(D. V.)

Szeretsz rajzolni?  
Készíts rajzot  

értékes nyereményekért!

„Magyarország 
sportnagyhataloM”  

– Rajzpályázat

A Gazdagréti Összefogás Egyesü-
let rajzpályázatot hirdet „Magyar-
ország Sportnagyhatalom” címmel 
a kerületi általános iskolák tanulói 
számára!

Vízilabda, kézilabda, kajak-kenu, 
úszás, vívás – mind-mind olyan 
sportág ahol már szép eredménye-
ket értünk el. Magyarország sport-
nagyhatalom – ezt bebizonyítottuk.

Rajzold le Te is, hogy milyennek 
látod a magyar sportot!

Feladat: Készíts rajzot arról, hogy 
milyennek látod sportolóinkat, me-
lyek azok a sportágak, amelyekben 
magyarok jeleskednek, vagy arról, 
hogy te mit szeretnél, melyik sport-
ban legyen országunk sikeres!

DíjaK KoroSztályon-
Ként:

I. 10 000 Ft értékű játékutalvány
II. 7000 Ft értékű játékutalvány
III. 5000 Ft értékű játékutalvány

Minden indulót emléklappal  
és apró ajándékkal jutalmazunk!

Nevezni egy általad készített, a 
sporttal kapcsolatos rajzzal lehet, 
amely kapcsolatba hozható a rajz-
pályázat témájával.

A versenyen minden újbudai ál-
talános iskola tanulója részt vehet.

Egyéb FEltétElEK:
• 1 db fehér A4-es formátumú rajz-
lapra készített munka beküldése
•  A rajzlap hátoldalán fel kell tün-
tetni a rajz címét, a versenyző teljes 
nevét, az iskola nevét, osztályát, 
szülő vagy gyermek értesítési cí-
mét, e-mail címét.
• Külön lapon csatolni kell a szü-
lő hozzájárulását a versenyen való 
részvételre

a pályamunkát  
az alábbi címre kérjük  

beküldeni a4-es borítékban:
Gazdagréti Összefogás  

Egyesület,  
1118. Regős utca 13.

beadási határidő:  
2014. február 20.

a verseny fővédnöke:
Simicskó István  

sportért és ifjúságért felelős  
államtitkár

Király Nóra  
ifjúsági és családügyi tanácsnok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Országos rendezvény 
sorozat volt a Kultúra Napja
Múlt héten a Magyar Kultúra Napján az ország 
számos pontján rendeztek ünnepi programokat, 
koncerteket. A magyar kultúrát 1989 óta ünne-
peljük január 22-én, a kézirat tanúsága szerint 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be  
a Himnuszt.

A budapesti Nemzeti Színházban a nemzeti in-
tézmények együtt ünnepeltek, a Művészetek Pa-
lotájában pedig az országos Weöres Sándor cente-
náriumi év zárónapját tartották a költő halálának 
25. évfordulója alkalmából. A budai Várban nyílt 
meg a Cseh Tamás-archívum, egyben Szevasz 
Tamás! címmel emlékkoncertet tartottak az éne-
kes, dalszerző pályatársai a Kolibri Színházban. 
Nem véletlenül, hiszen Cseh Tamás születésnapja 
is erre a dátumra esik. Újbudán ősszel adták át 
a zeneszerző szobrát a Gellért téren. A kerület-
ben a jeles napon a Műszaki Egyetem történelmi 
campusáról mutattak be eddig nem látott fotókkal 
kiadványt, amely bemutatja a Műegyetem épüle-
tének korábbi időszakát. Ezzel egy időben közös 
Himnusz-szavalás volt itt, a kerületben is, amin 
főleg iskolások vettek részt napközben. 

Az Országos Széchényi Könyvtárban öt al-
kalommal körsétára várták vendégeiket, míg  
a Kultúra Napján délután kiállítások nyíltak és 
pódiumbeszélgetést tartottak a Jékely centená-
riumi kiállítás finisszázsán. A Műcsarnok Köl-
csey-esttel, filmvetítéssel és kiállításokkal várta 
a közönséget és a Fővárosi Nagycirkusz is ünnepi 
elő adást tartott.

A székesfehérvári Vörösmarty Színház idén 
Nagyváraddal közösen ünnepelte a Magyar Kul-
túra Napját, Nagyvárad, a kétlelkű város, avagy 
Ady Endre elveszett illúziói címmel tartott be-
szélgetést a színházban.

Kaposváron művészeti gálát rendeztek, míg 
ezen a napon délután az Együd Árpád Kulturá-
lis Központban, Debrecenben pedig régészeti és 
fotókiállítás megnyitójával indultak a programok. 
A Pécsi Nemzeti Színházban Molnár Ferenc, 
Doktor úr című darabját láthatták, a Kodály Köz-
pontban pedig magyar remekműveket hallgatha-
tott a közönség. Az országos rendezvénysorozat 
záróeseménye a jeles nap estéjébe nyúlt, a Szé-
chenyi téren az oda látogatók együtt szavalták el 
a Himnuszt – írta az MTI.

A zeneszerző születésnapja egybe-
esik a Magyar Kultúra Napjával
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Egyszerűsödik a szavazási rendszer, kevesebb lesz a választókerület

Április 6-án lesz a parlamenti választásÁprilis 6-án lesz a parlamenti választás
(Folytatás az 1. oldalról)
A pártoknak első lépésben be kell 
jelentkezniük a Nemzeti Válasz
tási Bizottságnál, hogy jelöltet és/
vagy listát akarnak állítani. Bár  
a rendszer sokat változott, a jelölt
állításhoz most is kell a választók 
ajánlása. A korábban komoly visz
szaélésekre lehetőséget adó aján
lószelvényes rendszer azonban 
megszűnt, helyette a jelölteknek 
támogató aláírásokat kell gyűjte
niük. Az ajánlóíveket a választási 
iroda állítja ki, kizárólag ez lesz 
hiteles.

Visszaélések?
Korábban kopogtatócédulát és 
ajánlószelvényt kaptak a választók, 
és ez utóbbin keresztül ajánlhattak 
képviselőjelöltet. Az ajánlószelvé-
nyekkel rengeteg visszaélés történt 
az eddigi összes választáson (pl.: 
ajánlószelvények ellopása; mivel  
a választópolgár legtöbb személyes 
adatát tartalmazta, könnyű volt 
vele visszaélni). Az új rendszerben 
a népszavazási kezdeményezések 
körében már jól bevált módszerhez 
hasonlóan ajánlóíven lehet majd 
ajánlásokat gyűjteni. Ez sokkal biz-
tonságosabb a személyes adatok 
szempontjából és kevesebb vissza-
élésre ad esélyt.

A támogató aláírások összegyűj
tésére a jelölteknek két hetük lesz  
a voksolás előtti 48. és 34. nap 
(február 17. és március 3.) között. 
Egy jelölt indulásához elég lesz 
500 ajánlást összegyűjteni. Ezzel 
a kis pártok is viszonylag könnyen 
elindulhatnak a választásokon. 
Az aláírásokat az aktivisták nem 
gyűjthetik buszon, iskolákban, 
közhivatalokban, rendészeti szer
veknél és kórházakban. Újdonság 
lesz, hogy a választók az ajánlóí
vek közül bármennyit kitölthetnek, 
azaz akár a fideszes és az ellenzéki 
jelölt indulását is támogathatják  
a körzetükben. Egy jelöltre vi
szont értelemszerűen csupán egy 
ajánlást adhatnak, és az ajánlás 
nem vonható vissza. Az érvényes 
ajánláshoz fontos, hogy mindenki 
a személyes adatait is feltüntesse 
az íven.

Kedvez a kis pártoknak?
Az új rendszer határozottan kedvez 
a kis pártoknak. Amíg eddig a je-
löltállításhoz 750 ajánlószelvényre 
volt szükség, addig most csak 500 
aláírás kell. Ráadásul egy válasz-
tópolgár akár több jelöltet is ajánl-
hat, ezzel egyszerűsödnek az orszá-
gos listaállítás kritériumai.

A választási eljárásról szóló tör
vény szerint a választásokon indu
ló pártoknak legkésőbb a voksolás 
előtti 34. napig (március 3-áig) 
be kell jelenteniük jelöltjeiket az 
egyéni választókerületi választá
si bizottságnál. Az országos listát 
legkésőbb a szavazás előtti 33. na
pon (március 4-én) kell bejelente
ni. Országos listát az a párt állíthat, 
amely legalább 9 megyében plusz 
Budapesten, összesen minimum 
27 egyéni jelöltet tud indítani. Az 
országos listát a Nemzeti Választá
si Bizottság veszi nyilvántartásba.

A választási kampány az aján
ló aláírások gyűjtésével egy idő

ben kezdődik meg (hivatalosan  
a szavazás előtti 50. naptól, febru
ár 15-étől). A listával rendelkező 
pártok fejenként 470 perc, azaz 
közel nyolcórányi hirdetési időt 
kapnak. A nemzetiségi listát ál
lító jelölő szervezeteknek is lesz 
130 percük reklámra. Mivel a té
vécsatornáknak ingyen kell köz
zétenniük a hirdetéseket, biztosra 
vehetjük, hogy a pártok ki is fog
ják használni ezt a keretet. Kam
pánycsend nem lesz. A kampány 
hivatalosan is a szavazás napján 
az urnazárásig tart.

A finanszírozás is új?
Az új kampányfinanszírozási rend-
szer egyfelől támogatja a független 
jelölteket és a kis pártokat is a kam-
pányköltségek fedezésében azzal, 
hogy minden egyéni jelölt és or-
szágos listát állító párt kap állami 
támogatást, másfelől szigorú sza-
bályokat állít fel a kampánypénzek 
elköltésének ellenőrzésére. Minden 
egyéni jelöltnek el kell számolnia  
a kampányra kapott állami támoga-
tással – amennyiben nem teszi meg 
vagy szabálytalanságot találnak, 
vissza kell fizetnie a támogatás ösz-
szegének akár kétszeresét is. Min-
den párt és jelölő szervezet kam-
pányköltségeit ellenőrzi az Állami 
Számvevőszék. Az új kampányfi-
nanszírozási szabályok jelöltenként 
5 millió forintban határozzák meg  
a kampányra fordítható összeget.

A kormány úgy próbálja megol
dani a nemzetiségek parlamenti 
képviseletét, hogy 13 kisebbség 
számára lehetővé teszi azt, hogy 
nemzetiségi listát állítson. Erre 
külön lehet szavazni – de csak 
annak, aki előzetesen regisztrálta 
magát a nemzetiségi névjegyzék
be, erre január 1-jétől lehet jelent
kezni levélben vagy online –, a tá
jékoztatókat az év elején mindenki 
megkapta. Bárki vallhatja magát 
valamely nemzetiséghez tartozó
nak, így viszont regisztrációjával 
automatikusan kizárja magát az 
országos listára való voksolásból. 
Ebben az esetben tehát kizárólag 
egyéni jelöltre és valamelyik nem
zetiségi listára szavazhat.

Kiegyensúlyozottabb 
rendszer?
Az új választási rendszerben több 
módosítás is a választások „igaz-
ságossá” tételét szolgálta. Minde-
nekelőtt megoldódott a választóke-
rületek arányosságának évtizedek 
óta problémát jelentő kérdése.  
A választás egyik legfontosabb 
alapelve az „egy ember, egy sza-
vazat” elve, illetve ebből követ-
kezik, hogy minden szavazatnak 
ugyanannyit kell érnie. A válasz-
tókerületek határait eddig egy mi-
nisztertanácsi rendelet határozta 
meg, és az évek során olyan arány-
talanságok alakultak ki, amelyek 
egy esetlegesen gyengébb ellenőr-
zés mellett veszélyeztették volna 
a demokratikus elveket. Az új vá-
lasztójogi törvény nem enged meg 
15 százaléknál nagyobb eltérést  
a választókörzetek között, illetve 
20 százalékos eltérés esetén a par-
lamentnek kötelessége lesz módo-
sítani a választókörzetek határait. 

(H. GY.)

Az eredmény  
megállApításA

listás  
mAndátumszerzési  

küszöb
1990–2010 között

1 párt: 5%
2 párt – közös lista: 10%

3 vagy több párt – közös lista: 15%

2014
1 párt: 5%

2 párt – közös lista: 10%
3 vagy több párt – közös: 15%

megyei listA
1990–2010 között

A mandátumszerzésre jogosult pártok listás 
szavazatai elosztva a megyében kiosztható 

mandátumok eggyel növelt számával.

2014
Nincs megyei lista.

töredékszAvAzAtok
1990–2010 között

Egyéni választókerületben mandátumot nem 
szerzett jelöltekre leadott szavazatok

Megyei listán mandátumszerzésre fel nem 
használt szavazatok

2014
• A mandátumot nem szerző  

szavazatok száma
• A győzelemhez nem szükséges  

szavazatok száma

(Példa: 1-es párt 10 szavazatot szerez, 2-es  
párt 5 szavazatot gyűjt: = 1-es párt  

4 töredékszavazatot kap)

Törekedni kell a szavazatok maximalizálására.

A pArlAment összetétele

 1990–2010 között 2014
 386 képviselő 199 képviselő

LeLKiismeretes AnyuKA

– Lacikám az idén szavaz először, addig önhöz járunk gyakorolni  
a választást!

* Az új választási rendszerben két 
választókerület alakult ki  
a korábbi hárommal szemben
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk  

a SZlA Adománybolt megnyitójára  
2014. február 3-án 16.30 órakor 

Helyszín: Budafoki út 17/A

Az adományboltot megnyitja Németh László,  
a Közösségi Szociális Szövetkezet vezetője.

A megnyitón megtekintheti a Gyermekek Háza 
iskola művészeti szakkörének kiállítását is!

Hozza el, ami nem kell, vigye el, ami tetszik!

Könyvek, ruhák, játékok, tanszerek, kincsek, 
programok, mesés árak!

Szülők, Iskolák Adományboltja

Nyitva: hétköznapokon 10–18 óráig.

Bibliai
Szabadegyetem
A Biblia az európai kultúrában 

BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés

február 5.  Bevezetés az Újszövetségbe 
	 	 Dr.	Szigeti	Jenő

február 12.  Máté evangéliuma 
  Dr. Szilvási József

február 19.  Márk evangéliuma 
  Simon Zsolt

február 26.  Lukács evangéliuma 
  Dr. Tokics Imre

március 5.  János evangéliuma 
  Fenyvesi Péter Pál

március 12.  Az apostolok cselekedetei 
  Dr. Szilvási András

március 19.  Pál levele a Rómabeliekhez 
  Ócsai Tamás

március 26.  Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 
  Simon Zsolt

április 2.  Pál II. levele a Korinthusbeliekhez 
  Dr. Tokics Imre

április 9.  Pál levele a Galáciabeliekhez 
  Simon Zsolt

április 16.  Pál levele az Efézusbeliekhez 
	 	 Dr.	Ősz-Farkas	Ernő

április 23.  Pál levele a Filippibeliekhez 
  Zarkáné Teremy Krisztina

április 30.  Pál levele a Kolossébeliekhez 
  Simon Zsolt

május 7.  Pál levele Titushoz, Filemonhoz 
  Zarka Péter

május 14.  Fórum 
  Simon Zsolt

A Szabadegyetem mindenki számára nyitott, aki szeretné a Biblia könyveit megismerni.

Minden előadás szerdánként 18.00 órakor kezdődik!
Helyszín: Budapest, XI. Zsombolyai u. 6. földszint, TIT Stúdió 

Időpont:	szerdánként	18.00-tól
Szervező:	Adventista	Teológiai	Főiskola		-		Info:	Simon	Zsolt	06	30	664	32	87

HARMADIK szemeszter

Az Országos Nyugdíjas  
Polgári Egyesület  

XI. kerületi szervezete  
2014. február 11-én 15 órakor  
tartja következő összejövetelét.

Meghívott előadó:  
dr. Molnár László alpolgármester

Helyszín:  
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium,  

Villányi út 27. fszt. Tükörterem

KözöS

Módosításokat kér  
a BKK-tól a kerület

Veszélyhelyzeti tájékoztató alkalma zást 
fejlesztettek a katasztrófavédelemnél
Okostelefonokon és táblagépeken 
– országosan bárki által – ingyene-
sen elérhető alkalmazást készített  
a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság. A 21. század elvá-
rásainak megfelelő veszélyhelyzeti 
tájékoztató rendszer segítségével az 
okostelefonnal rendelkezők azon-
nal tájékozódhatnak a lakóhelyük 
vagy úti céljuk által érintett terü-
letek, figyelt útvonalak, megyék, 
vagy akár az egész ország aktuális 
helyzetéről, a kiadott figyelmeztető 
és riasztási jelzésekről.

Az elmúlt időszakok veszély-
helyzetei – márciusi hóhelyzet, jú-
niusi árvíz – egy hatékony megol-
dás kidolgozását tették szükségessé 
a lakosság azonnali, naprakész, 
célzott tájékoztatására. Ennek ér-
dekében a főigazgatóság az elmúlt hónapok 
során mobileszközökre optimalizált alkalma-
zást fejlesztett ki stratégiai partnereivel. Az 
alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja 
magának, Magyarország mely területéről kér 
azonnali értesítést mobileszközére. Kijelölheti 

Az M4-es metró budaörsi virágpiacig történő 
meghosszabbításáról annak idején a Fidesz 
képviselőcsoportja letett egy javaslatot, amit 
a parlamentben az akkori szocialista vezetés 
leszavazott. Emiatt megoldandó problémává 
vált a várhatóan erősen megnövekvő forgalom 
kezelése az Etele tér közvetlen közelében.

Az őrmezői lakótelep amúgy is túlterhelt környék, mi-
vel az autópálya és a vasút között fekszik. A BKK köz-
lekedés-átszervezési tervei között a legproblémásabb, 
hogy a Neszmélyi úton az eddigieken túl még négy 

járatot indítana, melyek közül mindössze egy lenne 
indokolt. Ez a Gazdagrétről érkező 153-as busz, mely 
a Neszmélyi úton áthaladva bevinné az őrmezőieket  
a 4-es metróhoz. A másik gond, hogy a Kérő utca 18–20. 
szám alatti ház mellett, a Boldizsár utcánál vezetnének 
ki számos buszjáratot Őrmezőről a Budaörsi útra – az 
önkormányzat álláspontja szerint mindezt meg kellene 
fontolnia a BKK-nak, és olyan köztes megoldást találni, 
amely nem zavarja erőteljesen a lakók nyugalmát. Az 
ügyet napirend előtti felszólalásban elemezte a legutób-
bi képviselő-testületi ülésen Junghausz Rajmund, Őrme-
ző-Sasad önkormányzati képviselője. Úgy véli, aggasz-
tó a helyzet, mert az említett járatok az iskola, óvoda 
és a lakóházak közvetlen közelében közlekednének, 
nagymértékben növelve a légszennyezést. Ezt a BKK 
ideiglenes megoldásnak tekinti, a lakók számára azon-
ban csak akkor válhat elfogadhatóvá az érv, ha konkrét 
határidőt rendelnek hozzá. – Fontos viszont tudni, hogy 
a BKK társadalmi vitára bocsátotta az átszervezéseket, 
és január 31-éig várja a lakosság véleményét. Arra kérek 
mindenkit, ha nem ért egyet a változásokkal, írjanak le-

velet, mert utólag már nem lesz lehetőség befolyásolni  
a tervet. Mivel fővárosi beruházásról van szó, a kerü-
letnek korlátozott a mozgástere, az ügyben csupán ja-
vaslattételi lehetősége van – hangsúlyozta a képviselő.

A BKK Zrt. a honlapján felhívást tett közzé társa-
dalmi egyeztetés címén, hogy az M4-es metró bein-
dulásával kapcsolatos felszíni tömegközlekedési vál-
tozásokkal kapcsolatos véleményét, hogy az érintettek 
kifejthessék a véleményüket – áll a BKK tájékoztatásá-
ban. Az M4-es metró beindulása leginkább a XI. kerület 
tömegközlekedésére lesz hatással, mivel az itt közleke-

dő járatok többsé-
ge érinti a metró 
vonalát.

A kerület közle-
kedése és a lakos-
ság életminősége 
szempontjából Új-
buda Önkormány-
zata azt javasolja, 
többek között az 
Őrmező, Neszmé-
lyi úton közlekedő 
járatoknál, hogy 
változtassanak a 
terven. A Neszmé-
lyi út terhelésének 
csökkentését az 
alábbi viszonyla-
tok más útvonalon 
történő elvezetésé-
vel lehetne meg-
oldani. A 87-es  
a metróvégállo-
más–Péterhegyi 
út–Egérút–Kőér-
berki út vonalon 
haladna a Mecha-
nikai Művek vég-
állomásra. A 87A  

a metróvégállomás–Péterhegyi út–Egérút–Balatoni út–
Budaörsi út vonalon haladna a jelenlegi végállomás felé. 
A 187-es a metróvégállomás–Péterhegyi út–Egérút–Ba-
latoni út vonalon haladna a jelenlegi végállomás felé.

A Neszmélyi úti lakosság életminősége szempontjá-
ból leginkább zavaró hatást keltő, a térképen tévesen Ig-
mándi utcaiként elnevezett megállópár helyét a kerület 
kéri felülvizsgálni. Javaslata szerint az új helyet a park 
és a sportpálya között, a Menyecske utcai kereszteződés 
irányába nagyjából 80 m-rel kellene kijelölni. A megnö-
vekedett forgalom két új gyalogátkelő létesítését indo-
kolja, egyet a megállók kiszolgálására, egyet pedig a már 
korábban leegyeztetett Neszmélyi út 11/A és 11/B közé.

Az új Péterhegyi úton létesítendő megállót a kerület 
szeretné a gyalogosforgalom céljára megnyitandó, a 
Menyecske utcából nyíló zsákutca vonalába elhelyezni.

Azokban utcákban, ahol a tömegközlekedési terhelés 
megnövekszik vagy új elemként jelenik meg, a kerü-
let szeretné a burkolatok minőségének felülvizsgálatát, 
valamint szükség szerinti javítását, megerősítését.

(Újbuda)  

a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-
egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, 
vagy akár az egész országot is. 

A rendszer arra is képes, hogy a mobilesz-
köz GPS-berendezésének segítségével figyelje 
a felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez vi-

szonyítva küldje az adott szektorra 
érvényes értesítéseket, valamint 
képes mindezt térképes felületen is 
megjeleníteni. Az érintett területre 
kiadott értesítés, annak kiadásától 
számított 72 órán belül egy alka-
lommal valamely, a területen lévő 
vagy arra belépő eszközre megér-
kezik. A rendszer három fokozatú 
értesítést tud küldeni, a felhaszná-
ló tetszés szerint kiválaszthatja: 
csak a riasztásokról, a figyelmez-
tetésekről, vagy pedig mindenről, 
így a tájékoztatásokról is kér-e ér-
tesítést.

Az ingyenesen letölthető al-
kalmazás bárki számára elérhető  
a BM OKF honlapján (www.ka-
tasztrofavedelem.hu) keresztül. 

(K. V.)
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Étkezési jegyeket 
elfogadunk!

1117 Budapest,
Hauszmann A. és Szerémi út sarka

asztalfoglalás: (061) 481 3000

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

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

www.trofeagrill.com

ApRóHIRdEtéS
Lakás, ingatlan

éPítéSzMérnÖK vállalja hiteles energetikai tanú-
sítvány készítését 24 órán belül, helyszíni felmérés-
sel, +36/30/655-7825, www.epitesiellenor.hu
KErESEK kerületi lakásokat magánszemély ügyfe-
leim számára. Tel.: 06/20/200-0408.
KErESEK felújítandó lakást a kerületben saját rész-
re. 06/20/426-0015.

Bérlemény

KIaDÓ 16 nm-es bútorozott, távfűtéses szoba. 205-
5615.

Oktatás

MatEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
néMEtnyElV-oKtatáS, korrepetálás. Tel.: 
06/20/959-7968.
MatEMatIKa-, fizikatanítás Önnél. 06/20/9590-
134.
MatEKtanítáS egyénileg! 365-2969.
angoltanár nyelvvizsgára, érettségire felkészít, 
felzárkóztat. 06/20/546-8963.

Víz, gáz, villany, fűtés

DUgUláSElHárítáS! XI. kerületi gyorsszolgálat, 
azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VIllanySzErEléS azonnal! Hibaelhárítástól a tel-
jes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősí-
tett! 246-9021, 06/20/934-4664.
DUgUláSElHárítáS, ázások, csőtörések megszün-
tetése, 06/20/491-5089.

Lakásszerviz

laKáSFElÚjítáS teljes körűen. 202-2505, 
06/30/251-3800.
ÜVEgEzéS: Budaiüveges.hu 06/30/357-2798. Avar 
u. 25.

TV, antenna, számítógép

SzáMítÓgéP-jaVítáS, telepítés, vírusirtás. Ingye-
nes kiszállással. 06/30/857-2653.
tV, VIDEÓ stb. javítása Zalai Péter vill. mérnök. 
06/20/968-2527.

Szolgáltatás

KÖltÖztEtéS, lomtalanítás, áruszállítás. 403-
9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FaKIVágáS. Veszélyes fák ágankénti lebontással 
való kivágása, igény szerint ágak darálása, szállítá-
sa. 06/20/485-6547, Kovács Sándor.
WWW.ajtoablaKDoKtor.HU 20 éve vállalom 
becsületesen ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét és szigetelését garanciával, felmérés 
díjtalan. Horváth Ákos, 06/70/550-0269.  
tárSaSHázKEzEléS és számviteli szolgáltatás (e. 
v., bt., kft., zrt., társasház, alapítvány) Újbuda köz-
pontjában. +36/30/904-0803.
ajtÓ-ablaK, hevederzárak cseréje, szigetelése. 
06/20/945-0316.
laKáSFElÚjítáS, hőszigetelés, drájvitozás. 
06/70/510-7868.
FEStéS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanci-
ával. 06/30/9548-559. Török.
tEtŐFEDéSt, tetőszigetelést, kőművesmunkát 
gyors határidővel, garanciával vállalok, hétvégén is! 
291-5966, 06/30/458-6231.
KErtFEnntartáS! Metszés, permetezés, gyepápo-
lás, kertépítés. 06/20/922-7371.
WWW.nIVoSFEStéS.HU szobafestést, mázolást,ta-
pétázást vállalunk. 06/30/473-1225, 06/30/466-5324.
ParKEttáS munkák, csiszolás, lakkozás, festés. 
06/30/9488-909.
tElEPÜléSKéPI bejelentési eljáráshoz műszaki do-
kumentáció elkészítése, tanácsadás, ügyintézés. T.: 
+36/30/562-7436, info@telepuleskep.hu
rEDŐnyÖS munkák: készítés, javítás, gurtnicsere. 
06/30/212-9919.

Gyógyászat

a MEDItáCIÓ mint gyógyszer. Rendszeres in-
gyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító erejéről. 
T.: 216-3727, 06/70/547-7299, www.brahmakumaris.
org/hungary
gyÓgyPEDIKŰr otthonában. Tel.: 06/30/206-4801.
bUDaI gyógytornázó. 1114 Bp., Bocskai út 9. Felnőtt 
és gyermek gyógytorna, gyógymasszázs. Telefon: 
06/30/225-5053, 06/30/628-0140.

Régiség

béCSI aukciós ház részére! Virág Erika vásárol bútort, 
porcelánt, ezüstöt, festményt, könyvet, lakberendezé-
si tárgyat. Díjtalan kiszállás. T.: 06/30/324-4986.

Gondozás                             

bUDaI értelmiségi család gondoskodó eltartási szer-
ződést kötne. 06/30/277-6622.

Állás

bUDaPEStI ingatlanhálózat keres XI. kerületi irodá-
jába munkatársakat, ingyenes képzéssel. l.morvay@
gdn-ingatlan.hu

Könyvek

antIKVárIUM vásárol régi és új kiadású könyve-
ket, könyvtárakat, hanglemezeket azonnali ingyenes 
kiszállással. 06/30/742-4558.
MEgUnt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszál-
lítom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.
KÖnyVEKEt antikváriumunknak vásárolok! 
06/20/425-6437.

Vegyes

aUtÓFElVáSárláS azonnali kézpénzfizetéssel, ál-
lapottól függetlenül. 06/30/682-1390.
régI motorkerékpárokat vásárolnék. Rossz állapotú 
is érdekel. +36/70/455-7511.

pÁRtOK ESEMéNyEI
A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
budafoki út 9–11. tel.: 209-3439. nyitva tartás: 
hétköznap 14–18 óráig. Hétfőként 14–16 óráig táplál-
kozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlaneladás, -vétel, 
-csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmen-
tesen. Minden páros kedden 16–18 óráig ingyenes jogi 
tanácsadás. Minden első szerdán 15–17 óráig munka-
ügyi tanácsadás. Politikai plakátkiállítás.
 

AZ MSZP XI. KERÜLETI 
SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
Mérnök u. 40. tel.: 204-2806

Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, mun-
kaügyi, munkajogi; adó-, könyvvezetési és vállal-
kozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: 
www.mszpujbuda.blog.hu Írhat nekünk 
az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.
 

A KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. tel.: 209-0474. nyitva hétköz-
napokon 14–18 óra között.
Január 29. 18.00 Szellemi vitakör. Téma: Az élvezet 
nélküli bűn: az irigység. 

LMP-HÍREK
Fadrusz utca 2. tel.: 06/20/220-1468
Web: delbuda.lehetmas.hu, facebook.com/lmpujbu-
da, e-mail: bp1122@lehetmas.hu
Az iroda nyitva tartása: hétfőn és csütörtökön 18–22 
óra között. Szerva itt pingpongklub nyitvatartási 
időben. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új 
filmekkel és szakmai előadókkal: okofilmklub.hu
 
A JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/a. tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. 
nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
Keresse fel kerületünk több pontján lévő utcai stand-
jainkat, mondja el problémáit, véleményét!
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Okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1518 Budapest, Pf. 92. 
A 1. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Az ablakok homályos sírkövére 
a jég ciprusát fölkarcolta”. NYERTESE: Martinkó Lászlóné, Vegyész u. Nyere-
mény: könyvjutalom, mely a szerkesztőségben (Zsombolyai u. 5.) vehető át.

Mécs lászló: téli ballada c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. az idézet első sora (t, Ó, o, l, o). 13. Irídium 
és bór vegyjele. 14. Ritka férfinév. 15. Kenyai olimpiai bajnok 
futó (Paul). 16. Londoni só. 18. Fűtőanyag. 19. Bróm vegyje-
le. 20. Annál lejjebb. 21. Martina Navratilova. 22. Óvatosan 
lépdel. 24. Enyészet. 26. Nedvszívó papír. 28. Afroamerikai 
származású francia énekesnő, táncosnő (Josephine). 29. Elekt-
ronvolt, röv. 30. Vadász rejteke. 31. A nyomás egyik régebbi 
mértékegysége. 32. Humorista, énekes (Miklós). 34. A múlt 
idő jele. 36. Apró szárnyas. 39. Zenei hangsor. 40. Számnév. 
42. García Lorca műve. 44. Rövid női név. 45. Átlátszatlan. 47. 
Török császár. 49. Hiperbolikus szinusz függvény, röv. 50. Ma-
lom beöntő nyílása. 52. Gerely fele! 53. Finom üledék. 55. … 
királya (Lalo). 56. Hármas találat a régi lottóban. 58. Kockát 
vet. 60. Hibbant. 61. Tanya. 62. Belül érik! 64. Klasszikus kö-
szöntés. 66. Jelenleg. 67. A teremtés kezdete! 68. Éppen hogy. 
70. Fiatal tyúk. 72. … Olivér, szőlőfajta. 74. Járom.
Függőleges: 1. Bécsi fagylalt! 2. Verne egyik kapitánya. 3. Épí-
tész (Miklós). 4. Római 9. 5. Nigériai nagyváros. 6. Orosz ere-
detű férfinév. 7. Szemlél. 8. Kripton vegyjele. 9. Ivóeszköz. 10. 
Balzsam. 11. … Madrid, patinás spanyol sportklub. 12. DNL. 
17. Bálvány. 19. Csillagkép. 21. az idézet második sora (n, 
H, Ö, é, a). 23. Maró folyadék. 24. Fadoktor. 25. Vezetékben 
kering. 27. Rangjelző szócska. 28. Napozva színt váltó. 29. 
Kifigyelve megtanul. 31. Muzsika a lokálban. 33. Gyulladás. 
35. Spanyol éttermekben: falatkák (TAPAS). 37. Dej magyar 
neve. 38. Vastaps része! 41. Kopasz. 43. Heves esőzés. 46. Kiss 
me …! (musical) 48. Bellini operája. 51. Testalkat. 54. Rózsa 
Sándor. 57. Rag betűi keverve. 58. Idegen Sára. 59. Kezdőpont. 
60. Színész (András). 61. Csinos. 63. Somogy megyei kisváros. 
65. Öreg. 67. Gyenge minőségű. 69. … Dagover, német színész-
nő. 71. Cérium vegyjele. 72. Orosz repülőgépjelzés. 73. Zeusz 
tehéné változtatta.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 21.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv. Minden hónap 
első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)

BÁBA SZILVIA (JOBBIK) önk. képv. Minden hétköznap 9–15 
óráig. Villányi út 20/A. Egyeztetés: baba.szilvia@jobbik.hu, 
06/70/379-9701, 365-1488

DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805

DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv. Minden hónap első hétfő-
jén 18–19 óráig. Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. Minden hónap második 
csütörtökén 17 órától. Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)

CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu

DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv. Február 6-án 17 órától.  
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés: 06/70/428-1495

ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv. Minden hónap első 
szerdáján és péntekén. Egyeztetés: 06/20/462-2649

FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.  
Minden hónap utolsó hétfőjén 17–18.30 óráig.  
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)

FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) önk. képv. 
Egyeztetés telefonon: 06/30/941-5336, 204-2805

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. Alkalmanként 10–12 óra 
között a Vahot utcai (kelenföldi) piacon köztéri fogadóóra. 
Biztos találkozóhoz egyeztetés telefonon: 06/30/988-2626.

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.  
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig. KDNP-iroda  
(Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv. Minden hónap első  
keddjén 16.30–18 óráig. Nyitnikék Óvoda igazgatói iroda  
(Kanizsai u. 17–23.) janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv. Minden hónap utolsó 
csütörtökén 17–19 óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv. 
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu 
Minden hó első péntekén 17–18 óráig. ŐKH (Cirmos u. 8.), vala-
mint előzetes egyeztetés alapján: 06/70/942-4624

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv. 
Egyeztetés: 06/20/260-1100, www.kiralynora.hu

DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)  
ogy. képv., alpolgármester. Egyeztetés: 372-4620

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv. Fogadóóra előzetes 
egyeztetés alapján: 06/20/475-0130, ludanyi.attila@fidesz.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgármester 
Képviselői fogadóóra: minden hónap első keddjén 
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9. Alpolgármesteri: minden hó-
nap második szerdáján 15–16.30 óráig. Önkormányzat, Bocskai 
út 39–41. I. 119. Bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.Minden hónap 
második hétfőjén 17–18 óráig. Domokos Pál Péter Ált. Isk. 
(Sopron út 50.) n.antal.aniko@ujbuda.hu

NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv. Február 19-én 17 órától. 
Villányi út 20/A Egyeztetés: 06/70/420-7715

DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) ogy. képv. 
Minden hónap harmadik csütörtökén 17–18 óráig. Karinthy F. út 
9. (KDNP-iroda) Bejelentkezés hétköznap du.: 209-0474

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. Minden hónap harmadik 
hétfőjén 17.30–19 óráig. Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.), sass.
szilard@t-online.hu

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)  
ogy. képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától.Budafoki 
út 9–11. Bejelentkezés: 06/20/200-0781

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

SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv. Minden hónap negyedik 
csütörtökén 17 órától. Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/611-
1555

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 egyezte-
tés alapján: 06/20/250-3420, szaniszlo.krisztian@fidesz.hu

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

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



16 Újbuda 2014. január 29.

Obreja Tamás a nevem, 2013. augusztus 3-án láttam meg a nap-
világot a Szent Imre Kórházban. Barátságos, vidám, mosolygós 
baba vagyok. Ezzel a képpel szeretnénk anyával meglepetést 
szerezni a tesómnak meg apának, és így üzenni nekik, hogy 
nagyon szeretjük őket.

2013. november 14-én érkezett Újbudára Anna öcsikéje, Vison-
tai Gergely Tamás. Szüleik, nagyszüleik, sőt, dédszüleik is Új-
budán élnek és éltek évtizedek óta.

2013. szeptember 27-én 9.54-kor, 3370 grammal és 55 cm-el 
jött a világra Kiss Dániel szülei és nagyszülei legnagyobb örö-
mére. Mosolygós, kedves baba, aki már most nagy kópé!

2013. október 20-án született Burián Domonkos. Igazi kis tüne-
mény, mindenkinek mosolyt csal az arcára.

Új lakóink 
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbű-
völő fényképeket. A fotókat elektronikus formában a media@ujbuda.hu 
e-mail címre várjuk. A tárgyban mindenképp jelezzék: Újbuda új lakói.

KözöS

Farkas Berci  
az iskolában
Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan látogatott el 
a Petőfi Sándor Általános Iskolába, hogy beszámolót 
tartson a diákoknak űrutazásának érdekességeiről. 
A veterán asztronauta olyan érzékletesen beszélt 
élményeiről, mintha csak tegnap járt volna a csillagok 
között, az előadáson pedig olyan űrfinomságok is terí-
tékre kerültek, mint a tubusos leves és a fóliával együtt 
lenyelhető kenyér.

Farkas Bertalan kiválasztásától a Földre érkezéséig részletesen 
beszámolt űrutazásáról, előadását pedig az űrben készített vi-
deofelvételekkel illusztrálta. Elmondta, hogy az 1980-ban indí-
tott nyolcnapos űrséta alatt több magyar fejlesztésű eszközt is 
teszteltek, így a kozmikus sugárzást mérő berendezést is akkor 
vetették be először, de az űrben orvosi kísérleteknek is alá kel-
lett vetni magukat. Farkas Berci az utazás érdekességei között 
megemlítette, hogy a hordozórakéta a 340 tonnás összsúlyú 
szerkezetet 240 km magasságba repítette, ahol a Föld körüli pá-
lyán 28 000 km/h-val keringett az űrhajó, így egy földi nap 24 
órája alatt 12-szer kelt fel és ment le a nap.

Részletek az Ascent Hallásszalonokban. • II., Margit körút 57. (06 1) 369 3362 
X., Kőrösi Csoma S. út 40. (06 1) 261 1909 • XI., Fehérvári út 79. (06 1) 462 6052 
XX., Kossuth Lajos u. 31/A. (06 1)  283 3356 • Érd, Budai út 28. (06 23) 362 351

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A beszédet kiemelő Starkey Tour
mini digitális hallókészülékünk 
most 70% kedvezménnyel 
elérhető, amíg a készlet tart.

Digitális átállással
most sok pénzt 
spórolhat!

Ingyenes hallásvizsgálat Részletfizetési lehetőség 0% THMHallókészülék próbahordás

Amerika vezető 
hallókészülékei

(T. D.)

Ezúton gratulálunk Simicskó István-
nak, a kerület országgyűlési képvise-
lőjének harmadik gyermeke szüle-
tése alkalmából, sok boldogságot 
kívánunk. 

Felújítják a XXII. kerületi  
Tüdő- és ideggondozó Intézetet
Hoffman Tamás, Újbuda polgármestere és Szabolcs Attila, Bu-
dafok-Tétény polgármestere helyszíni bejáráson egyeztettek a 
Fehérvári úti Szent Kristóf Szakrendelőhöz tartozó XXII. ke-
rületi Tüdő- és Ideggondozó Intézet felújításáról, amely mind 
a két kerület lakóit ellátja. A tervek szerint a teljes épületet 
hőszigetelik, megújítják a homlokzatokat, kicserélik a nyílás-
zárókat, renoválják a tetőrendszert, a világítást és a szellőztető-
rendszert. Orvosi szempontból is fejlődik az intézmény, hiszen 
digitális röntgengéppel gazdagodik a radiológia. 

Budafok-Tétény polgármestere emlékeztetett arra is, hogy 
az összefogás és az együttműködés kölcsönös előnyökkel jár. 
A rekonstrukció lezárultával megoldódnak a dél-budai térség 
egyik újabb egészségügyi intézményének évtizedes gondjai. 
Tavaly az intézet 23 000 ellátást hajtott végre, az itt megfor-
dult betegek 75 százaléka a XXII. kerületből, 25 százaléka  
a XI. kerületből került ki. A két kerület közös finanszírozás-
ban, feltehetően a fenti arányok szerint újítaná meg a tüdő- és 
ideggondozót. Újbuda Önkormányzata februárban fogadhatja 
el saját költségvetését, így néhány hónap múlva el is indulhat 
a beruházás, amely valószínűleg még idén befejeződik. A két 

városvezető abban is megállapodott, hogy a kerületi médiu-
mok segítségével prevenciós kampányt indítanak a tüdőbeteg-
ségekről.

(T. D.)

Gyorsan, olcsón: halpástétom

A világ egyik leghasznosabb receptjeként 
emlegetik a halpástétomot, amit Földünk 
minden táján fogyasztanak, frissen párolt, 
sütött halból vagy konzervből készítve.  
A variációs lehetőségek nagyjából a végtelent 
súrolják, ugyanis a hal megszámlálhatatlan 
fűszerrel és hozzávalóval van „jó barátságban”.

Mi itt egy konzerv-halból készült pástétomcsemegét 
tálalunk, amivel garantáltan hatalmas sikert arathat  
a háziasszony vagy a szakács. Olyan esetekre érdemes 
tartogatni, amikor 10–15 perc alatt kell valamit össze-
ütni olcsón, kifejezetten magyar szájíz szerint.

A konzerv-szardínia a magyar háziasszonyok egyik 
legjobb barátja, csakúgy mint a tejföl. A két alapanyag 
kombinációja dominál a receptben, természetesen több 
kiegészítővel karöltve.

A szardíniáról az olajat leöntve vajjal, citromlével, 
csipet sóval és borssal villával összetörjük. Apróra 
vágott hagymakockát, leheletnyi angol mustárt adunk 
hozzá, majd  elkeverjük. Közben kemény tojást főzünk, 
amit kézmelegre hűtünk vissza, mielőtt kockára vág-
nánk és a pástétomhoz adnánk. (Azért kell kézmele-
gen tartani, mert a hidegre visszahűtött tojás sárgája is 
megdermed, így nem keveredik el rendesen, és sárga 
pöttyök formájában köszön vissza a masszából, ami 
bár megszokható, rombolja az összeképet.) Miközben 
hűlnek a tojások petrezselymet aprítunk, a masszához 
adjuk, és ugyanígy folytatjuk a kockára vágott tojással. 
A végén magas zsírtartalmú tejföllel lazítjuk a masszát, 
majd pirítóssal tálaljuk. Érdemes paradicsomot, papri-
kát vagy retket rakni mellé, ám jól megfér a kemény és 
félkemény sajtok mellett is. 

Tipp: Apró kockára vágott zöldpaprikával (erős 
vagy csemege, vérmérséklettől függően) bolondíthat-
juk. Ugyancsak elfér a pástétomban a zöld olivabogyó 
apróra vágva, ahogy a bazsalikom is. Sőt, az igazán 
bátrak friss zsályával is helyettesíthetik a petrezsely-
met. A recept egyik legnagyobb előnye, hogy a szar-

dínia bármilyen hallal helyettesíthető. Például konzerv 
tonhallal, vagy akár párolt lazaccal, mi több, hekkel is.

HOZZÁVALÓK  
4–6 SZEMÉLYRE:

3 doboz szardínia (olajban)
1 evőkanál citromlé
15 dkg vaj
1 közepes fej lila hagyma (újhagymával is 
helyettesíthető)
1 kiskanál angol mustár
1 csomag petrezselyem
3 főt tojás kockára vágva
2 dl tejföl
só és bors
pirítós

Balról: Hoffmann tamás, Újbuda polgármestere  
és Szabolcs Attila Budafok-tétény polgármestere  
a területbejáráson


