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SIKERSZToRI

a Rising Star nyertese  
és az R-Go is fellép a gyermeknapon
a gyermeknapon fellépő előadók közül biztosan 
mindenki talál majd kedvére valót. a Rising Star című 
televíziós tehetségkutató műsor legnagyobb felfede-
zettje, az idén érettségizett Várhegyi Lucas Palmira, 
illetve a negyven éve a pályán levő énekes és zene-
kara, Szikora Róbert és az R-Go gondoskodik a jó 
hangulatról.

„Az R-GO gyakorlatilag már az első évében mindent elért, 
amit elérhetett” – mondta egy korábbi interjújában az együttes 
frontembere, aki mindent tud a szakmáról, hiszen több mint 
negyven esztendeje van a pályán. Az eMeRTon-díjas magyar 
énekest az utóbbi években nemcsak a színpadon, de az X-faktor 
tehetségkutató zsűrijében is láthatták a nézők. Igyekszik meg-

ismerni a fiatal tehetségeket is, és lépést tartani az új generá-
cióval. „Amint az ember teljesen elveszíti gyerekségét, megö-
regedett. Nem baj az, hogy felnőttünk, de nem szabad öreggé 
válni!” – vallja, és ehhez tartja is magát, és 61 évesen is úgy 
zajlanak fellépései, mint az utóbbi három évtizedben bármikor: 
koncertjeiken az első sorokban rendre fiatal lányok rajonganak 
zenéjéért. „Csikidam” dalaik – melyek a latin-amerikai muzsi-
ka és a rock stílusjegyeit viselik magukon – gyorsan népszerű-
vé váltak a fiatalok körében. „A csikidam az R-GO stílusa, és 
az egyetlen olyan magyar zenei stílus, ami ebből a kis ország-
ból lett ismert a világon. Nincs jelentése egyébként, az angol 
shake it up elhallásából ered” – magyarázta Szikora.

(Folytatás a 9. oldalon)

Sztárfellépő: R-GO
részletes program a 12. oldalon!

május 31., 
   vasárnap

a kerület – 85 éve
1930. május 29-én, 
45 napos vita után az 
országgyűlés mindkét 
háza elfogadta a buda-
pest székesfőváros 
közigazgatásáról szóló 
1930. évi XVIII. törvény-
cikket, melynek alapján 
létrejött a XI., a XII.,  
a XIII. és a XIV. kerület.  
a XI. kerület akkori képét 
korabeli írások alapján 
idézzük meg.

„Az új kerület lakosságának 
csekély száma (55 652) és 
nagy területe folytán népsű-
rűsége messze alatta marad a 
főváros legtöbb kerületének, 
és ezért még nyitva áll a nagy 
fejlődés útja számára, melyet 
az új Duna-híd bekapcsolása 
is elő fog segíteni” – írja az 
Új Budapest 1935-ben, a ke-
rület egyéves életének főbb 
mozzanatait összegyűjtő be-
számolójában. A Szent Gel-
lért tér, a Műszaki Egyetem 
és a Horthy Miklós út (mai 
Bartók Béla út) igazi polgári 
városmag volt. Olyan üze-
mek, gyárak működtek a ke-
rületben, mint a fénykorában 
22 000 embert foglalkoztató 
Beloiannisz Hiradástechni-
kai Gyár (BHG) elődje, az 
Ericsson. „A Szent Imre vá-
ros egy éve” című írás arról 
is számot ad, hogy a kerület 
első életéve alatt 423 iparjo-
gosítványt adtak ki, és hogy a 
XI. kerület ipari szempontból 
sem maradt el a főváros többi 
kerületétől: a 40 itt működö-
dő gyári üzem közül néhány 
számottevő fejlődést mutatott 
az „első” évben. A külső te-
rületek mezőgazdasági jelle-
gét bizonyítja azonban a nagy 
számú állatállomány, szám 

szerint 521 ló, 408 szarvas-
marha, 196 sertés, 51 kecske 
és 1900 eb.

Az 1930-as év új kiindu-
lópontot jelentett a kerület 
fejlődése szempontjából. Az 
addig jobbára mezőgazda-
sági jellegű, az I. kerülethez 
tartozó területen a 19. szá-
zad végétől rohamosan nö-
vekedett a népesség, ezért is 
született rendelet 1930-ban 
az új kerület létrehozásáról. 

A korábbi I. kerület kelen-
föld-lágymányosi részéből 
szervezett XI. kerület elöljá-
rósága a Verpeléti út (ma Ka-
rinthy Frigyes út) 3–5.-ben 
működött.

Az 1930-as Szent Imre-év-
ben avatták fel Szent Imre 
szobrát a ‘20-as években ki-
épült Horthy Miklós körön-
dön (mai Móricz Zsigmond 
körtér). 1934. október 24-én 
pedig határozat született arról, 

hogy a XI. közigazgatási ke-
rületet „Szent Imre-városnak” 
keresztelik – a székesfőváros 
közgyűlése ezen határozatával 
mélységes háláját és tiszteletét 
óhajtotta kifejezni országszer-
vező halhatatlan első királya, 
Szent István és fia, Szent Imre 
herceg emléke iránt. Ebben az 
időszakban indult rohamos 
fejlődésnek a mai Szentimre-
város.

(Folytatás a 2. oldalon)

Mászókák és libikókák  
a bocskai udvarán
Játszóteret avattak a Bocskai István Általános Iskola udvarán, 
a korszerű játékokat május 5-én vehették birtokba a gyerekek. 
A másfél millió forintos beruházás jórészt szülői összefogásból 
valósult meg.

– A játszótér költségét két forrásból tudtuk biztosítani: az isko-
la alapítványához befolyó egy százalékokból, illetve a szülői 
felajánlásokból, amelyeket különböző rendezvények alkalmá-
val adtak erre a célra. Másfél év alatt sikerült összegyűjteni a 
szükséges összeget – mondta Gorka Szabolcs, a Bocskai István 
Általános Iskola igazgatója. A játszóteret Hoffmann Tamás pol-
gármester avatta fel. – Az önkormányzat is hozzáteszi a maga 
részét időről időre a felújítási programok keretében, hogy a ját-
szóudvarok átalakítása magas színvonalú legyen. Jövő nyáron 
sor kerül az udvar teljes felújítására, korszerű burkolatot kap 
majd, valamint további játszóeszközöket is – mondta Hoffmann 
Tamás polgármester. 

(H. L.)

Kerületi sikerek  
a Futsal MEFob-on
Az ELTE és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) 
szervezésében zajlott a Magyar Egyetemi és Főiskolai Or-
szágos Bajnokság futsal sportágban. A MEFOB tornáját az 
ELTE Bogdánfy úti sporttelepén rendezték május 7-én és 8-án.  
A négy legjobb női és a négy legjobb férficsapat küzdött meg 
egymással a bajnoki címért.

– A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség minden 
évben pályázatot ír ki arra, hogy ki rendezze meg az országos 
döntőt. Tavaly a Pécsi Tudományegyetem, idén az ELTE és 
a BEAC közös pályázata nyerte el a rendezés jogát – mondta  
Simon Gábor, a BEAC ügyvezetője. Az elmúlt esztendőkhöz 
képest óriási fejlődés, hogy rekordszámú résztvevővel vágott 
neki a rendezvénynek a Futsal Bajnokság. A férfiak mezőnyé-
ben tizennyolc, a nők mezőnyében nyolc csapat indult a verse-
nyen, ami a tavalyinak majdnem a duplája. 

A férfiak mezőnyében a BME csapata a Szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Főiskola hallgatóival vívta a döntőt. – A mi 
futsalcsapatunk nagyrészt nagypályás focistákból áll, akik 
az egyetem keretein belül játszanak együtt, és harmadik éve 
veszünk részt ebben a felállásban futsal MEFOB-on – mondta 
Balogh Márk, a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület játéko-
sa, aki szoros döntőre számított, és igaza is lett. Fordulatokban 
gazdag küzdelem és hosszabbítás után végül a BME csapatá-
nak sikerült megszerezni az aranyérmet.

A rendezvény szervezői szerint a Magyar Egyetemi és Főis-
kolai Sportszövetség elnöksége és a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség budapesti igazgatósága a következő évekre is kiemelten 
fontosnak tartja az egyetemi labdarúgás fejlesztését, a budapes-
ti és a házi futsalbajnokságok szervezését.

(H. L.)



(Folytatás az 1. oldalról)
A ‘30-as években indult fellendüléshez jelentősen hozzájárult a 
Boráros téri híd 1930-ban elrendelt építése is: 1934-ben fogtak 
hozzá, és 1937 szeptemberében adták át az 514,2 méter hosz-
szú és 22,7 méter széles, Horthy Miklósról elnevezett hidat. A 
híd építéséig a Műegyetem, a Budafoki út és a bécsi vasútvonal 
közti terület rendezetlen volt. A Duna-parti töltés mögött zsom-
békos tó, a szabályozás előtti folyómeder maradványa hullám-
zott. A virágzásnak indult kerület akkori képéhez hozzátarto-
zott ugyanakkor a Hengermalom út és Albertfalva közötti, az I. 
világháború utáni lakásínséget enyhítendő Jeruzsálem telep is, 
ahol 350–400 fő lakott, és amit a ‘30-as évek végére közegész-
ségügyi, közbiztonsági és szépészeti szempontok miatt meg is 
szüntettek. De ekkor épültek a Lenke úti (mai Bocskai út) szük-
séglakások és az Andor utcai telep is.

A korabeli írásból kiderül: az új kerület egyéves fennállá-
sa alatt 571 házasságot kötöttek, 120-an születtek – a csekély 
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„Üdvözöljük a mi legkedvesebb 
helyünkről…” – jubileumi kiállítás  

az újbuda Galériában
– Húsz évvel ezelőtt kerületi kiadványok képilluszt-
rációjához kerestem képeslapokat, azután engem 
is elkapott a gyűjtőszenvedély – meséli a készülő 
különleges tárlatról Mika Edit, a régi képeslap-
gyűjtemény tulajdonosa, az Újbuda Galéria kiállí-
tásainak rendszeres szervezője. – Persze érdekel 
minden, ami Újbuda történetével kapcsolatos, de 
ezeket a kacskaringós írásokkal teleírt, sokszor 
színes lapokat szeretem a legjobban. Az 1930-as 
évekből számtalan képeslap maradt ránk, hiszen 
ez az időszak volt, amikor egyrészt a sokszorosítási 
technika a kerületben is fejlődésnek indult, más-
részt témában is egyre gazdagabbak lettünk.  
A Szent Gellért tér idegenforgalmi nevezetesség 
volt akkor már Budapesten is, és az építkezések 
során még egy villa is érdekes témának számított. 
Az Újbuda Galériában látható válogatással ezeknek 
az éveknek a hangulatát mutatjuk be, eredeti ké-
peslapokon. Természetesen „el is olvasunk” néhány 
üzenetet, hogy a környék hangulatát jobban meg-
idézzük, és hogy mi is kapjunk egy-két üdvözletet  
a múltból – tette hozzá.

A kiállítás 2015. május 27-étől június 24-éig lát-
ható az Újbuda Galériában (Polgármesteri Hivatal 
Zsombolyai út 5., hivatali időben) 

AKTuÁLIS

Ingyenes HPV ellenI  
oltóanyag Igénylésére
 
Budapest Főváros XI. Kerület Új-
buda Önkormányzata Humán Pa-
pilloma Vírus (HPV) fertőzés elleni 
oltássorozatot (Cervarix) biztosít 
térítésmentesen 15–55 év közötti 
életkorú, Újbudán állandó lakóhely-
lyel rendelkező, vagy Újbuda Ön-
kormányzatának intézményeiben, 
gazdasági társaságaiban dolgozó 
nők számára. A védettség elérésé-
hez 3 oltás beadása szükséges, 0, 1, 
6. hónapos oltási rend szerint.
 
Az igénylés feltételei:
Az igénylő 15–55 év közötti életko-
rú nő lehet.

Az igénylő állandó lakóhelye Új-
budán van, vagy az igénylő Újbuda 
Önkormányzata által fenntartott 
intézmény, illetve az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társa-
ság alkalmazásában áll.

HPV elleni oltásban még nem ré-
szesült.

Az igénylő beoltásának egész-
ségügyi akadálya nincs, erről szóló 
orvosi igazolást mellékel.

Az igénylő az oltóanyag eset-
leges beadási költségét vállalja (a 
284/1997. (XII. 23.) Korm. rend. 
alapján 2000 Ft/oltás).

Az igényeket a Polgármesteri Hi-
vatal szociális ügyfélszolgálatán 
(1113 Budapest, Zsombolyai utca 
4.) lehet benyújtani, a kitöltendő 
nyomtatvány az ujbuda.hu honlapról 
letölthető, illetve a szociális ügyfél-
szolgálaton elérhető. További felvi-
lágosítást Bunkóczi Szilvia ügyin-
tézőtől a 372-3452-es telefonszámon 
vagy a bunkoczi.szilvia@ujbuda.hu 
elektronikus levélcímen lehet kérni.
 
Az igénylőlap beadási határideje: 

2015. június 8.
 
Az igényeket a feltételek vizsgálatát 
követően, a beérkezés sorrendjében, 
a rendelkezésre álló mennyiség ere-
jéig tudjuk teljesíteni.

Az igény elbírálásáról és az ol-
tóanyag kiadásáról 2015. június 15. 
napjáig valamennyi igénylő – első-
sorban elektronikus úton – értesítést 
kap.

Az oltóanyagról bővebb felvilá-
gosítást a gyártó honlapján, illetve 
a pályázati adatlaphoz mellékelt Be-
tegtájékoztatóban olvashat.
 
Budapest, 2015. május 12.

Király Nóra
Egészségügyért és közbiztonságért 

felelős alpolgármester

FELHÍVÁS

a kerület – 85 éve

számért a szülőintézetek mind nagyobb mérvű igénybevételét 
okolták, ilyen viszont a kerületben akkoriban még nem létezett; 
közegészségügyi teendőinek jelentékeny részét a gyógyfürdők 
egészségi védelme képezte. A cikk szerzője megemlíti, hogy 
a kerület népjóléti osztályának gondozása alatt 1460 család 
áll, állandó havisegélyben 58 öreg munkaképtelen részesül. 
Ugyanakkor nagy számú őstermelőről, egy élelmiszerpiac és 
456 élelmiszerüzlet működéséről is tudósít, utóbbiból 142 az 
önálló közigazgatási kerületté válás utáni esztendőben nyílt 
meg.

Érdekességként az évben indult kihágási eljárásokat is rész-
letezi: az iskolalátogatási, ipari, közegészségügyi szabály-
talanságok mellett számba veszi a házalási, záróratúllépési, 
péktermények korai kihordása miatti kihágásokat, sőt, még 
az ebekét is…

A kerület 1950-ben, Nagy-Budapest létrehozásakor érte el 
mai méretét, miután hozzácsatolták Albertfalvát és Kelenvöl-
gyet. Népessége az 1960-as évektől az 1980-as évekig tartó 
lakótelep-építések nyomán ismét jelentősen gyarapodott. A 
képviselő-testület határozata értelmében 2005. május 29-ével 
kezdődően – önállóvá válásának 75. évfordulójára – a kerület 
hivatalos neve Újbuda lett.

Forrás: Dr. Seifert Tibor: A Főváros Nyugati Kapuja
Új Budapest folyóirat – 1935. március 16.

– 95 cica, 85 év, XI. kerület.

SZÜLETÉSNaP

a közösségi finanszírozásról 
szólt az utolsó Spin-off Klub 
Lezárult a Spin-off Klub tavaszi szemesztere május 
4-én. Tíz alkalommal jöttek össze a hallgatók a b32 
Galériában a vizsgaidőszak megkezdéséig, hogy neves 
szakembereknek és sikeres vállalkozóknak tehessék fel 
kérdéseiket a vállalkozásépítéssel kapcsolatban. 

– Nagyon jól sikerült fél éven vagyunk túl. Az üzleti kommu-
nikációt próbáltuk meg fókuszba állítani, többek között a ke-
rület két ismert vállalkozója is eljött hozzánk, Auguszt Olga és 
Baumgartner Antal – mondta Freész Gergely, a Spin-Off Klub 
vezetője. Ebben a szemeszterben több mint 500 ember volt 
kíváncsi az előadásokra. Az utolsó alkalom témája a crowd-
funding, azaz a közösségi finanszírozás volt. Három fiatal vál-
lalkozó nemzetközi piacon szerzett tapasztalatai révén lehetett 
közelebbről is megismerkedni az interneten dinamikusan ter-
jedő támogatási modellel. Tőke, kölcsön vagy uniós támogatás 
hiányában egy internetes oldalon népszerűsíthetik kezdő, vagy 
akár gyakorlott vállalkozók az ötleteiket. A támogatók megelő-
legezik a projekt költségeit, cserébe általában a végén megkap-
ják a szimpatikus terméket.

Gulyás Sára, a Pikkpack dizájnere egy általa tervezett cipő-
vel tette próbára az egyik legnagyobb forgalmú közösségi fi-
nanszírozási oldalnak számító Kickstartert. Gulyás 2013-ban 
végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, mesterdiploma 
munkája vált piacképes termékké. Lényege az, hogy a vásárló 
teljesen lapos csomagolásban kapja kézhez cipőjét, amit otthon 

egy ízlés szerint választott cipőfűző segítségével kétdimenziós 
állapotból háromdimenzióssá tud alakítani. Tizenhétezer dol-
lár összegyűjtése volt a cél, ami kétszáz pár cipő legyártásához 
elég. Az egy hónapos kampány alatt több mint húszezer dollárt 
sikerült összeszedni a Kickstarteren.

Pál Marcell, a Brewie alapítója csapatának tagja drágábbnak 
számító terméket, egy automata sörfőző gépet készített. Elég 
innovatív eszközről van szó, állításuk szerint ilyen gyakorla-
tilag még nincs a világon. Azért is választották a közösségi fi-
nanszírozást, hogy teszteljék a piacot, lássák az emberek reak-
cióit. Az ő csapatuk inkább az Indiegogo oldal mellett voksolt. 
A Kickstarteren ugyanis a kitűzött célt nem teljesítő projektek 
elesnek az addig összegyűjtött támogatásoktól.

Péter Viktor, a Mindclash Games játéktervezője az általuk 
feltöltött stratégiai társasjáték kapcsán szerzett tapasztala-
tokról mesélt. Ezek a játékok mind Magyarországon, mind 
külföldön reneszánszukat élik jelenleg. A két, két és fél órás, 
agymunkát igénylő játék egy viktoriánus, kicsit steampunk 
fantáziavilágban játszódik, és azért küzdenek a résztvevők, 
hogy a város leghíresebb bűvészévé váljanak. Péter Viktor 
többek között arról mesélt, miként tettek szert egy amerikai 
cégre – amire szükség volt a leginkább Amerikában népsze-
rű Kickstarter platform elindításához –, valamint olyan kinti 
cégvezetőre, akiben meg tudtak bízni. Elmondása szerint a 
társasjáték-iparágban már nagy kiadók is felfedezték maguk-
nak a finanszírozás ezen módját. A kockázatosabbnak ítélt kí-
sérleteknek szinte kizárólag így fognak neki, de előszeretettel 
választják a biztosabbnak tűnő üzletek finanszírozásához is a 
crowdfundingot.  

(H. L.)

aki egyidős újbudával 
Bradányi Iván 1930. április 11-én született, nagyjából 
a kerület jogi éretlemben vett létrejöttével egy időben, 
pontosan 85 éve. Ráadásul 25 évvel születése után a 
Költészet Napjának kiáltották ki a dátumot. 
Bradányi hat éves kora óta, közel 80 éve lakik 
a kerületben.

 Az „Édes kisfiam”, az „Indián nyár”, a 
„Szerelmes asszony”, az „Egy nyáron át” 
című dalokról mindenkinek az előadóik: 
Cserháti Zsuzsa, Kovács Kati, Mátrai Zsuzsa 
jut eszébe. Pedig ezek a slágerek nem létez-
hetnének a dalszövegírójuk, Bradányi Iván 
nélkül.

Szülei a Monarchiában születtek, hatéves 
koráig osztrák nevelőnők képezték az egyetlen 
társaságát, ezért magyarul csak akkor tanult 
meg, amikor hatéves korában az első elemibe 
került. Fiatalon kezdett írni, rengeteget fordí-
tott. 1956-ban a kalandvágy külföldre csábí-
totta. József Attila versein kívül semmit sem 
vitt magával. Élt Bécsben, Londonban, Párizs-
ban, Barcelonában, de rájött, hogy a honvágyat 
nem tudja kiirtani magából, végül visszaköltözött Bu-
dapestre. Közben a legnevesebb énekesek, színészek 
énekelték dalait, népszerű komponistákkal dolgozott 
együtt. Amikor Magyarország először szerepelt az 

Euroviziós Dalfesztiválon, hosszan tartó népszerűsé-
gének és szakmai tudásának köszönhetően őt válasz-
tották a hazai zsűri szóvivőjéül. A Magyar Rádió és a 

Televízió rengeteget foglalkoztatta, a mai napig a Ma-
gyar Katolikus Rádió műsorvezetője. Számtalan kitün-
tetés boldog birtokosa.

(Újbuda)
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Húsz éve hunyt el 
Páskándi Géza 
Páskándi Géza (1933–1995) erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista. 
Számos film- és televíziós forgatókönyvet, valamint hangjátékot alkotott. Sokol-
dalú tehetsége több mint háromszáz képversében is megmutatkozott.

‘56- os emlékmű pályázat

HaRcoK  
a KERÜLETbEN

A XI. kerületben a legnagyobb 
harcok a Móricz Zsigmond körté-
ren és annak környékén folytak. 
A felkelők létszáma 200–300 
fő között ingadozott, a forra-
dalmárokat segítették az egyik 
Budapestre felrendelt magyar 
alakulatban szolgáló katonák is. 
A csoportok fegyverzete elsősor-
ban gyalogsági volt. Lőszer - és 
fegyverraktárként a körtér köze-
pén álló Gomba épületét hasz-
nálták. Egy géppuskás csoport 
– parancsnoka Albert Aladár – 
települt a körtéren lévő Népbüfé 
tetejére, egy- egy alcsoport volt  
a Móricz Zsigmond körtér 9–10. 
és a 16. számú házakban. Ennek  
a részlegnek a parancsnoka 
Mikes József volt. Egy további 
csoport a Bartók Béla út sarkán 
lévő bankfiókban barikádozta el 
magát. Ők – Vida József irányítá-
sa alatt – felgyújtottak egy szov-
jet harckocsit, majd a menekülő 
katonákra tüzet nyitottak. Egyes 
források szerint Peer László veze-
tésével a Móricz Zsigmond körtér 
7. szám alatt is több fegyveres 
tevékenykedett. Október 24- én 
a tatai Dózsa Tiszti Iskola Buda-
pestre rendelt növendékei  
a Lakihegyi rádióadóhoz tartva,  
a Móricz Zsigmond körtéren ke-
veredtek harcba a megszállókkal. 

az 1956- os forradalom és szabadságharc 
XI. kerületi eseményeinek 60. évforduló-
jához kapcsolódóan nyílt pályázatot hirdet 
újbuda Önkormányzata egy Móricz Zsig-
mond körtéri emlékmű tervezésére.

Az új ‘56 -os emlékmű tervezéséhez kapcsoló-
dó pályázatban a kiíró nem határozza meg mi-
lyen műfajú, léptékű, üzenetű legyen az alkotás. 
Ezért kereteket ad, amelyek segítségül szolgál-
hatnak a forradalom és szabadságharc eszmeisé-
gét hűen kifejező, ám a mai elvárásoknak meg-
felelő műhöz.

E szerint az emlékműnek kapcsolódnia kell  
a XI. kerületben történt eseményekhez és azok 
legfőbb helyszínéhez, integrálódnia kell a helyéül 
kijelölt térhez és térbe, mely a tágabb értelemben 
vett Móricz Zsigmond körtér. Nem elvárás sem a 
monumentalitás, sem a heroizáló jelleg, szempont 
azonban, hogy az emlékmű gondolkodásra kész-
tesse közönségét.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2015. 
augusztus 31. A beadás kizárólag postai úton le-
hetséges, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Főépítészi Iroda (1113 Budapest, 
Zsombolyai utca 4., 5. emelet) címre. A díjak  
összértéke bruttó 3 millió forint, a legmagasabb 
jutalom bruttó 900 ezer, a legalacsonyabb bruttó 
400 ezer forint. A pályázat ezen az oldalon érhető 
el: http://1956.ujbuda.hu/

(Újbuda)

Páskándi szinte gyerekfejjel került az 
irodalmi életbe. 1953-ban beiratkozott 
a kolozsvári egyetemre, ám felsőfokú 
tanulmányait nem fejezhette be, mert 
az 1956-os magyar forradalom mellet-
ti kiállásáért 1957-ben letartóztatták. 
A vád: állam és közrend elleni izgatás. 
Hat év börtön után, 1963 februárjá-
ban amnesztiával szabadult Salciáról. 
A következő két esztendőben rako-
dómunkásként, majd egy bukaresti 
könyvlerakatban raktári beíróként 
dolgozott.

A börtönt követő évek (1963–1974, 
Bukarest, Kolozsvár) a beérést hoz-
ták; versben, drámában, politikai, sti-
lisztikai és nyelvfilozófiai esszéiben 
egyaránt öntörvényű világot teremtett. 
1974-ben települt át Budapestre és lett 
a Kortárs szerkesztője, majd 1991-től 
a Nemzeti Színház dramaturgja. Az 
áttelepülés utáni két évtized (1974–
1995, Budapest) az életmű kitelje-
sedését eredményezte. 1992 és 1995 
között a Magyar Művészeti Akadémia 

elnökségi tagjává választották. Halála 
után felesége, Páskándiné Sebők Anna 
jelentette meg hátrahagyott kéziratait.

2015. május 14-én és 15-én kétnapos 
rendezvénnyel emlékezett az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület Par-
tiumi Alelnöksége – a Magyar Művé-
szeti Akadémiával és a Petőfi Irodal-
mi Múzeummal közösen – Páskándi 
Gézára, immár a költő, próza-, dráma- 
és esszéíró halálának 20. évfordulóján.  
A XVIII. alkalommal megtartott 
megemlékezésnek az előző évekhez 
hasonlóan társszervezői a Páskándi 
Géza Baráti Társaság, Szatmárhegy 
Polgármesteri Hivatala, Szatmárhegy 
RMDSZ-szervezete, valamint a Szat-
márnémeti Kölcsey Kör.

Május 14-én délután a költő szülő-
falujában Megyei Páskándi Vers- és 
Prózamondó Versennyel indult a ren-
dezvénysorozat. Másnap Szatmárné-
metiben, az alkotó iskolavárosában,  
a Megyei Múzeum dísztermében „Húsz 
év után” címmel irodalomtörténészek, 
levéltári kutatók és írók tanácskoztak 
Páskándi Géza életének és szellemi ha-
gyatékának problémáiról. Késő délután 
pedig Szatmárhegyen, az 1998-ban a 
szülőház helyén elhelyezett emléktáb-
la, valamint a Szatmárhegy központ-
jában 2003-ban felállított szobor előtt 
folytatódott és zárult a megemlékezés.

Páskándi Géza emléktáblája a XI. 
kerületben a Nagyszalontai utca 50. 
szám alatt található, melyet 1997-ben 
az önkormányzat állíttatott az író em-
lékére. A koszorúzással egybekötött 
megemlékezést 2015. május 23-án 16 
órakor tartják.

Újbuda  Önkormányzata és a FONÓ Budai Zeneház
családi programokkal, kézműves  foglalkozásokkal, zenével és táncházzal

vár minden érdeklődőt  2015. június 5-én, péntek délután
16 órától a Nemzeti Összetartozás  Napja alkalmából.

A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!
Program:

2015. JÚNIUS 5.
PÉNTEK

HELYSZÍN: FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
(1116 Budapest, Sztregova utca 3.) 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Újbudán

16.00 - 17.00 széki rongybaba készítés 
kézműves foglalkozás gyerekeknek széki Zsuzsival
17.00 - 18.00 gyerektáncház,
gyerekjátékok Gubik József vezetésével
18.00 - 19.00 beszélgetés:
magyar-magyar kulturális kapcsolatok
– a trianoni határokon kívül és belül

19.00 - 20.30 Bekecs Néptáncegyüttes (Erdély), 
Vadvirág Hagyományőrző Együttes (Vajdaság) és 
Sodró Együttes (Kárpátalja) - határon túli vendég-
előadások a Buda Folk Kvartett hangulatkoncertjével 
20.30-tól a Berka Zenekar moldvai, valamint
a Buda Folk Kvartett vonós táncházakét helyszínen
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A XI. kerület sikeralbumaA XI. kerület sikeralbuma

Különleges facsemetével 
gazdagodott a bükköny utcai 
óvoda
A Bükköny Óvoda már hosszabb ideje 
keresett megoldást arra, hogy a perzselő 
napsugarak káros hatásaitól megóvja a 
gyerekeket. A faültetés kézenfekvő meg-
oldásnak bizonyult, ám a hagyományos 
fák komótos növekedési tempójuk miatt 
nem jelentettek volna gyors és hatékony 
megoldást. Éppen ezért fogadta nagy 
örömmel az óvoda vezetése a felajánlott 
három Oxyfacsemetét. Kamrás Ria, az 
Oxyprogram egyik alapítója nemcsak a 
kis facsemetéket adta át a gyerekeknek, 
hanem azt is felvázolta az óvodásoknak, 
miért fontos a környezetvédelem és a fa-
ültetés. – Az ajándékültetéssel az volt a 

célunk, hogy 
már most ki-
alakítsunk a 
kicsikben egy 
olyan szem-
l é l e t m ó d o t , 
amit egy éle-
ten át maguk-
kal vihetnek 
– mondta.

Az Oxyfa gyors növekedésű lombos fa, 
olyan hihetetlen sebességgel nő és lom-
bosodik, hogy mire a mai kiscsoportosok 
végeznek, addigra a három fa méretében 
felveszi a versenyt a több évtizedes töl-
gyekkel. Szokatlanul nagy, akár 50 centi-
méteres, szőrös leveleivel rendkívül nagy 
mennyiségű port és szén-dioxidot köt 
meg, kellemesen párásítja a levegőt, így 
nagyban hozzájárul közvetlen környezete 
tisztántartásához. Így a Bükköny Óvoda 
kis lakói a fákkal egyben „gyors” árnyé-
kot, tiszta levegőt és környezettudatos 
szemléletmódot is kaptak.

a gárdonyis lányok 
remekelnek sakkban 
Három éve versenyzik együtt a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola alsós leány sakk-
csapata: Mészáros Márta 4. a, Kósa An-
nabella 4. b, Kreiter Lilla 3. a és Zajzon 
Fanni 4. b osztályos tanuló. Mindannyian 
Jakobetz László FIDE mester, mesteredző 
tanítványai. A lányok a rendszeres gya-
korlásnak köszönhetően eddig minden 
évben eljutottak az országos döntőig. So-
kat készültek az idei versenyre is, hiszen 
utoljára játszhattak együtt ebben a kor-
osztályban. Az országos megmérettetésre 
a megyei bajnokok és a fővárosi első öt 
helyezett jutott be, idén a gárdonyis lá-
nyok voltak a budapesti legjobbak. 

Két napon át mindegyikük 8 partit 
játszott, és a maximális 24 pontból 18,5 
pontot szereztek, ezzel megnyerték a 
versenyt. A kupa mellé Kósa Annabella 
megszerezte a legjobb harmadik táblás-
nak járó tábladíjat is. Mészáros Márta pe-
dig két héttel korábban egyéni országos 
második helyezést ért el. A lányoknak 
nem kevés izgalomban volt részük, az él-
mezőny nagyon szoros volt, de mindany-
nyian a lehető legjobb teljesítményt nyúj-
tották. Végül korosztályában a gárdonyis 
leánycsapat a 2014/2015-ös tanév diák-
olimpiáján az ország legjobbja lett.

REÁLIS ÁRAK, KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!

EGY ÉLELMISZERBOLT 
A MINDENNAPOKRA!

ARANY
ÁSZOK

0.5L 

189, 
- Ft/doboz

*az ajánlat nem vonatkozik,  
az akciós termékekre  

és a vonaljegyre valamint  
szombat, vasárnap  

és munkaszüneti napokra.

MUNKANAPOKON
11-15 ÓRÁIG  

MINDEN TERMÉKRE  
10% KEDVEZMÉNYT  

ADUNK* 
MAGNUM 

+ AJÁNDÉK 
CORNETTO 
479, - Ft/db

*a képek csak illusztrációk.

Frissíto ízek,  frissíto árak!

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

1119 BUDAPEST, CSÚRGÓI U. 22-26. 
Telefon: 06 30 336 9994, 06 1 877 4638 Fax: 06 1 877 4639 
E-mail: hjalpkft@gmail.com

NYITVATARTÁS: 
HÉTFŐ-SZOMBAT 6-22 ÓRÁIG, VASÁRNAP 8-20 ÓRÁIG

Mászófal: a jó megoldás
Van egy iskola, amely lassan minden négyzetcentimétert kihasznált, amit sportolásra 
lehet szánni. Ezért aztán meglepő ötlettel álltak elő: mászófalat adtak át az újbudai 
Grosics Gyula Általános Iskolában a Magyar Sport Napja alkalmából, május 7-én.

– A Sportért Felelős Államtitkárság egymillió 
forintot adott a mászófalra, a másik milliót az 
Erőss Zsolt özvegye, Sterczer Hilda által alapí-
tott Hópárduc Alapítvány biztosította – mond-
ta Simicskó István sportért felelős államtitkár. 
Az ünnepélyes átadót követően Sterczer Hilda 
bemutatót tartott az iskola pedagógusainak, 
hogy milyen gyakorlatokkal lehet a gyerekek 
fizikai és szellemi képességeit fejleszteni a 
mászófalon.

– Azért érdekes ez a sportág, mert a mai 
urbánus környezetben keveset másznak  
a gyerekek fára vagy más magas helyekre.  
A falmászás pedig helyettesíteni tudja ezeket. 
Azzal, hogy egyensúlyi helyzetet teremt, nem-
csak a fizikumra hat, hanem az idegpályákat is 
különös mértékben aktiválja. Azt is kimutat-
ták, hogy a falmászás gyógypedagógiai szem-
pontból nagyon eredményes tanulási zavarok-
nál, fejleszti a koordinációs és koncentrációs 
képességet, valamint a tartáshibákra is hat. 
Egy pécsi kutatás szerint bármilyen gyógytor-

nánál eredményesebb a mászás. Arról nem is 
beszélve, hogy a gyerekek sokkal szívesebben 
járnak falat mászni, mint gyógytornára, hiszen 
ez egy új, izgalmas, divatos sportág – mondta a 
Hópárduc alapítója. 

A Grosics ezzel az újítással minta szeret-
ne lenni más intézmények számára is. – Mint 
módszertani központ és sportiskola meg tudjuk 
mutatni, milyen diverzifikált mozgásokat lehet 
végeztetni a gyerekekkel egészen kis területen – 
mondta Kiss Mihály, az Újbudai Grosics Gyula 
Sport Általános Iskola igazgatója. – A mászó-
falat minden helyhiánnyal küzdő iskola meg-
engedheti magának, hiszen mindegyiknek van 
fala, és hozzá egy nagyjából húszszor tízméte-
res területe. Ezeket a lehetőségeket nem csupán 
magunknak szeretnénk megteremteni. Példát 
szeretnénk mutatni más intézmények számára 
is, hogy viszonylag kis befektetéssel, milyen 
mozgásformákat tudnak a diákoknak a minden-
napos testnevelés alkalmával felkínálni.

(H. L.)
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Két lábbal a földön

GASZTrONEGyED

 ................................Ica MaMa HúSboLTja 
 Bartók Béla út–Vasvári Pál utca sarok.

Kategória: ............................................................. Talponálló/Lacikonyha
Jelleg: ....................................................................................................amerikai
Miliő, rendezettség, praktikum: ....................................

Szervírozás, tálalás, kivitelezés: ....................................

Étel íze, alapanyag frissessége, harmóniája: .......

Árszint: ..................................................................................................                         
Kínálat:..................................................................................................közepes
Összpontszám: .......................................................................................12 p
(A kritikai észrevételeket a látogatás során  
aznap kialakult benyomások befolyásolják a helyről.)

ÉRTÉKELÉS

Érdemtelenül kevés szó esik az interneten a 
Móricz Zsigmond körtér közvetlen szomszéd-
ságában működő Ica Mama Húsboltjáról. Pe-
dig a hely története annyira izgalmas, mint a 
gondosan (szó szerint) egymáshoz komponált 
választék.

Miliő: Bútorzatában, konyhatechnológi-
ájában modern talponálló, tiszta, belátható, 
könyörtelenül őszinte kis konyha, gondos, 
családias hangulatot teremtő, egymással jól 
kommunikáló személyzet.

Kiszolgálás: Gyorsan hozzájutottunk az 
ételhez, ami a műanyag tányérok ellenére sincs 
degradálva, az őszinteség itt is tetten érhető.

Vasalt csirkemell, steak burgonya, kovászos 
uborka: A várakozást felülmúlóan zaftos ízle-
tes hús – éttermi magaslat. A köret valódi steak 
burgonya, nem túlfűszerezett, héjában főtt és 
sült. Sajnos hidegen nem tudta a csirkét igazán 
magasba emelni, ahogyan az uborka sem.

Sült kolbász: tökéletesen sült, a végén kitürem-
kedő darált hús, íze harmonikus, állaga kissé szá-
raz, erősen igényli a mustárt és a savanyúságot.

Saslik: Kellemesen füstös, res grillzöldség, ve-
lük harmonikus, omlós hús, a szalonna üveges, 
az étel éttermi szintű.

Grillezett tarja, grillzöldség, joghurtos jég-
saláta: Tökéletes, éttermi minőségű, alig fű-
szerezett zöldség, mellé száraz, túlsütött tarja. 
Íze kiegyensúlyozott, lédús saláta nélkül „fo-
lyadékigényes”. A jégsaláta friss, jó alapanya-
gokból készült ayrannal, talán kicsit vizezett 
joghurttal leöntve. Íze semleges, kiválóan el-
lensúlyozza a hús és a zöldség füstösségét.

Grillezett füstölt gomolya, görög padlizsán-
püré-saláta: A gomolya minőségi, kézműves 
alapanyag, vastagra vágott, emberes adag 
(főételként), nem tolakszik, kiegészítőnek sok. 
Az alig fűszerezett, fanyar padlizsánpüré tö-
kéletes választás a sajt mellé, fine diningban 
is megállná a helyét, a kolbásszal is cimborál.

A tiszteletet a házi limonádé is kivívta. Men-
tával „foltozott”, nem savas, nem cukros, nem 
szirup – Ica Mamánál a kevesebb több elve 
maximálisan érvényesül.

(Újbuda)

Tankolj felTankolj fel
a nyárra!

BORKÓSTOLÁS,
MESTERKURZUSOK,
VIP KÓSTOLÓSZOBA
INFORMÁCIÓ: WWW.HEGYVIDEKKOZPONT.HU,
INFO@HEGYVIDEKKOZPONT.HU, 06-1-951-0578
1124 BUDAPEST, APOR VILMOS TÉR 11-12.

2015. JÚNIUS 4. 10.00-20.00
N YÁ R I  B O R B Ö R Z E

BORVÁSÁR

KEDVEZMÉNNYEL!
20%

EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNERÜNK:

MÉDIA-
PARTNERÜNK:

Budapest, 2015. május 14. – A MOL megnyitotta első 
MOL Bisztró jellegű Fresh Cornerét. A vállalat új kon-
cepciójának keretében országszerte 10 töltőállomást 
és annak üzleteit újítja meg első körben, a következő 
években pedig gyorsabb ütemben a hálózat további 
számos üzletét alakítja át. A múlt héten átadott, frissen 
átalakított Prielle Kornélia úti töltőállomáson a MOL 
a vásárlók mindennapi fogyasztási igényeihez jobban 
igazodó termékválasztékkal és szolgáltatásokkal bőví-
tette korábbi kínálatát.

A Fresh Corner márkájú MOL Bisztrók minőségi, 
kényelmi szolgáltatásokkal és 
a hétköznapi bevásárláshoz 
szükséges, a szupermarketek-
hez hasonló árú termékekkel 
várják nemcsak az úton levő-
ket, a helyi közönséget is. Belső 
dizájnjuk, berendezésük kiala-
kításakor az volt a cél, hogy az 
ügyfél a lehető leggyorsabban 
és legkényelmesebben intéz-
ze el heti bevásárlását, autója 
megtankolását, fogyasszon egy 
finom kávét, szendvicset vagy 
péksüteményt. Mindezt mo-
dern, stílusos környezetben. 

A MOL kiterjedt kiskereske-
delmi hálózattal rendelkezik, 
és úgy gondolja, hogy az ebben 
rejlő lehetőséget jobban ki tud-
ja használni. A régiós töltőál-
lomás hálózat portfólióval az 
üzemanyag-kereskedelem mel-
lett kiskereskedelmi téren is 
vezető szerepet tölthet be a cég. 
A vállalat célja, hogy az értékes 
kiskereskedelmi hálózatát job-
ban kihasználja, és a fogyasztói 
igényeknek megfelelő kínálatot 
biztosítson a vásárlók számára. 
Az új stratégiával a cél, hogy 
az ügyfelek számára mind az 
üzemanyag, mind pedig a kis-
kereskedelmi árucikkek terén 
a legkézenfekvőbb megoldást 
nyújtsa a társaság az ügyfelei 
számára. 

A Fresh Corner márka az új 
shop koncepció alapja, kitünte-
tett figyelemmel a kávéra, friss 
pékárura és az élelmiszerekre.

A MOL-töltőállomásokat és a töltőállomásokon levő 
MOL Shopokat nem érinti a vasárnapi zárva tartás, 
hiszen a MOL kúthálózatában működő töltőállomá-
sok nagy részét vállalkozók üzemeltetik. Tehát a 
shopokat ugyanaz a szerződéses partner üzemelteti, 
aki magát a töltőállomást. Éppen ezért a MOL-töl-
tőállomások nyitva tartanak vasárnap, és a töltőállo-
másokon levő összes MOL Shop is nyitva tart a hét 
utolsó napján.

A MOL további akvizíciókat tervez, hogy tovább 
növelje értékesítési hálózatát Közép-Európában, 
ahol az üzemanyag iránti igény tovább növekedhet. 
Ugyanakkor szeretné, hogy az ügyfelek számára első 
számú választást jelentsen üzemanyag és kiskereske-
delem terén egyaránt. Ezzel együtt a piac meghatá-
rozó márkájává kíván válni. A Prielle Kornélia úton 
elsőként bevezetett Fresh Corner márka a kiváló mi-
nőségű kávékra, a mindennapi élelmiszer árucikkek-
re, a helyben készült szendvicsekre és hot dogokra 
fókuszál a fő profil, a kiváló minőségű üzemanyagok 
mellett. Az új Fresh Corner Shop megnyitása mérföld-
kő számunkra – írta a cég közleményében. Ezzel az a 
célja, hogy megváltoztassa a töltőállomásokról jelen-
leg kialakult képet, miszerint ezekre a helyekre csak 
üzemanyagokért érdemes beugrani.

• Hány kút átalakítását tervezik hasonló módon?
A mostani átalakítás egy tesztprojekt, jelenleg ennek 
a kísérletnek az eredményeit várjuk. A teszt eredmé-
nyétől függően szeretnénk felgyorsítani kútjaink átala-
kításának folyamatát. Amennyiben a tesztek igazolják 
várakozásainkat, akkor hálózatunk jelentős hányadát 
átalakítjuk az új kiskereskedelmi koncepció szerint a 
következő évek alatt.

• Milyen új termékekkel találkozhat majd a vásárló?
A MOL Fresh Corner márkanév égisze alatt létrejött 
töltőállomásokon a vásárlók mindennapi fogyasztási 
igényeihez jobban igazodó, teljesen átalakult shop ter-
mékválasztékkal és kibővült szolgáltatásokkal várjuk 
nemcsak az úton lévőket, de a helyi közönséget is. Kiváló 
minőségű kávéval, frissen készült szendvicsekkel, min-
dennapi fogyasztási cikkekkel, beleértve a helyben sü-
tött, prémium minőségű pékárukínálattal (mint például 
kenyérrel, zsemlékkel, bagettekkel, édességekkel és sós 
termékekkel) várjuk mind a helyben fogyasztó, mind pe-
dig az elvitelre vásárló ügyfeleinket. Azért, hogy vásár-
lóink a lehető legkellemesebb atmoszférában tölthessék 
el az időt töltőállomásainkon, kívül és belül is teljesen 
megújítottuk shoppunk dizánját.

(X)

MoL Fresh cornerek nyílnak a közeljövőben 10 kúton
•	 MOL	–	365 kút	Magyarországon

•	 10 kutat	alakítanak	át	MOL Fresh Cornerré		
a	következő	két	hónapban

•	 Nemcsak	az	úton	lévőket,		
hanem	a helyi lakosokat is várják

•	 Kényelmes, gyors bevásárlás,	hétköznapi	alap	élelmiszerek,	
kávé	és	szendvicsek	a	szupermarketekéhez	hasonló	áron

•	 A	benzinkutakat	nem érinti a vasárnapi zárva	tartás



borítékban postázva, illetve elektronikus űr-
lapként az Ügyfélkapun keresztül.

A civil szervezeteket 7,23 milliárd forinthoz 
segítették hozzá előző évben 1 százalékos fel-
ajánlásaikkal az adófizetők, akik közül össze-
sen 1,87 millióan rendelkeztek érvényesen.

A tavalyi rangsort a korábbi második Gyer-
mekrák Alapítvány vezette, amely csaknem 
tizedével nagyobb összegű felajánláshoz ju-
tott. Hasonló bővülésnek örülhetett a negye-
dik helyről ezüstérmes pozícióba került Heim 
Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány. 
A toplistás csoportban az Együtt a Leukémi-
ás Gyermekekért Alapítvány lett harmadik 
a korábbi nyolcadikból úgy, hogy több mint 
egyharmadával ugrott meg a számára rendelt 
összeg. Kimagasló, 20 százalék fölötti javulást 
könyvelhetett el az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány és a Gyermekétkeztetési Alapít-
vány is.

Többen segítették négylábú és tollas társa-
ink, valamint élő környezetünk megóvását; 
állat- és természetvédelemre 23 szervezet 500 
millió forint támogatást kapott.

Az évekig listavezető Daganatos Beteg 
Gyermekekért Alapítvány (később Dagana-
tos.hu Alapítvány) ellen a Kormányzati Elle-
nőrzési Hivatal súlyos pénzügyi visszaélések 
miatt tett feljelentést, így a szervezet neve 
tavaly lekerült a potenciális kedvezményezet-
tek listájáról. Ugyanez vonatkozik az előbbi 
szervezettel – vezetőik révén – összefonó-
dottnak tekinthető Gyermekmentő Támogató 
Alapítványra is. A két alapítvány 2008 és 2012 
között együtt csaknem egymilliárd forinthoz 
jutott az 1 százalékokból.

Fentiek miatt a segédkezés céljában nem, ám 
a támogatott szervezetek tekintetében változ-
tattak az adófizetők.

 Idén januártól csak olyan szervezetek kerül-
hetnek a listára, amelyek 2014. szeptember 30-
áig kezdeményezték az előzetes regisztrációs 
eljárást és igazolták a feltételek meglétét. To-
vábbra is meg kell felelniük a szervezeteknek 
az alábbi szempontoknak is:
• magyarországi székhellyel rendelkezik
• működésével a magyarországi lakosság vagy 

a határon túli magyarság érdekeit szolgálja

Nyilatkozni kell arról, hogy
• közvetlen politikai tevékenységet nem végez,
• nem volt köztartozása (a rendelkező nyilat-

kozat évének augusztus 1. napja és az általa 
tett nyilatkozat időpontja között)

• megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú 
tevékenységet folytat (előző év január 1-jétől)

• eleget tesz minden rá vonatkozó jogsza-
bálynak.

 A http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1 oldal-
ról a 2015-ben felajánlásra jogosult civil szer-
vezetek, egyházak és a kiemelt költségvetési 
irányzatok, valamint technikai számaik köny-
nyen elérhetők.

A felajánlott összeg sikeres kiutalásáról 
2015. szeptember 30-át követően a NAV elekt-
ronikus úton tájékoztatja az Ügyfélkapuval 
rendelkező magánszemélyeket.
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2014-ben a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) 4,58 millió magánsze-
mély szja-bevallását dolgozta fel. 
3,96 millióan nyilatkozhattak volna 
nulla forintnál magasabb összegről, 
ezzel összesen 23,2 milliárd forintot 
juttathattak volna az erre jogosult 
civileknek, egyházaknak, illetve  
a kiemelt előirányzatként megjelölt 
Nemzeti Tehetség Program javára. 
Rendelkezések hiányában azonban 
az elvi keret alig fele, bő 12 milliárd 
forint ért csak célba.

Tavaly a jogosult 31 egyház, feleke-
zet és vallási közösség számára 1,1 
millióan rendelkeztek, összesen 4,31 
milliárd forintról. A 661 ezer adózó 
által támogatott Magyar Katolikus 
Egyház 2,5 milliárdhoz jutott, ez  
a teljes összeg 58 százaléka. A Ma-
gyarországi Református egyháznak 
234 ezren 910 millió forintot, míg a 
Magyarországi Evangélikus Egyház-
nak 62 ezren 268 milliós összeget 
adományoztak. 100 millió forintot 
meghaladóan támogatták mind a 
Magyarországi Krisna-Tudatú Hívők 
Közösségét, mind a Magyarországi 
Baptista Egyházat. Kiemelt költ-
ségvetési előirányzatként ezúttal 
is a Nemzeti Tehetség Programot 
lehetett támogatni. Erre 353 ezren 
szavaztak, ami 1,4 milliárd forint-
tal – a korábbi évinél 11 százalékkal 
többel – gazdagította a forrásokat.

Most dönthetünk az 1%-os felajánlásokról
Május 20-áig, az szja-bevallás határide-
jéig lehet választani, hogy a személyi 
jövedelemadó egy-egy százalékával 
milyen célokat, civil vagy egyházi szer-
vezeteket támogatnak az adófizetők. 
Már több mint 15 éve él a választás 
lehetősége, de még tavaly is 10 milliárd 
forintot meghaladó összeg került 
vissza az államkasszába a rendelkezés 
hiánya miatt.

A személyijövedelemadó-bevalláskor kis 
oda figyeléssel komoly segítség nyújtható a 
rászorulóknak, hiszen a megjelölt szerveze-
tek az egy százalékokból látják el karitatív 
tevékenységüket, illetve fejlesztik rendszerü-
ket. A kétszer egy százalék adomány költsé-
gek nélkül juttatható el a civil szervezetek-
nek, és a történelmiként elismert egyházak 
valamelyikének, továbbá a kiemelt költség-
vetési előirányzatnak.

Összeállításunkkal (lásd táblázatainkat) az 
Újbuda területén működő szervezetekből válo-
gattunk segítve a döntést és erősítve a „rendel-
kezési” hajlandóságot. Természetesen a felso-
rolás kerületi szinten sem teljes körű, érdemes 
tájékozódni a NAV honlapján is.

A kétszer egy százalék felajánlásakor plusz-
költség nélkül lehet dönteni a támogatásról. 
Amennyiben nincs rendelkezés, vagy hiányos, 
hibás a leadott adat a nyomtatványon, az ösz-
szeg akkor sem marad az adófizetőnél, auto-
matikusan az államkasszába kerül.

Ugyanakkor a felajánlás egyszerűen meg-
oldható az adóbevallással együtt. Ha a be-
vallás már elkészült, de a támogatásról ott az 
adózó nem rendelkezett, május 20-áig a NAV 
honlapjáról letölthető a 14EGYSZA jelű for-
manyomtatvány, amellyel pótlólag kiegészít-
hető (a rendelkezéssel) az adóbevallás. Ki-
nyomtatva, adóazonosító jellel ellátva, lezárt 

Május 20-án éjfélig lehet feladni az adóbevallásokat

• 

2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvános 
pályázati felhívásT tesz közzé BUDAPEST XI. kerület ŐRMEZŐ 

több pontján elhelyezkedő zárt parkolóinak üzemeltetésére.

pályázati felhívás ( ŐRMEZEI CSOMAG )

SZEMÉLYESEN
az Újbuda Prizma 

Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

biztonságtechnikai
részlegén, A

1113 Budapest, 
Hamzsabégi út 60. 

szám alatt.

1. 2.

ELEKTRONIKUSAN 

www.ujbuda.hu és 
www.UJBUDAPRIZMA.hu

weboldalakon.

A pályázati dokumentációkat kérjük, keressék: 

vÁrjuk azon pályázók jelentkezését, akik maradéktalanul megfelelnek a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeknek, és az üzemeltetés során előtérbe helyezik a kerületi lakosság érdekeit.

Igmándi úti parkoló

hrsz.: 809/27, 

parkolóhelyek száma: 

81 db személygépjármű, 

10 db motorkerékpár

Menyecske utcai parkoló

hrsz.: 853/26, 

parkolóhelyek száma:

49 db személygépjármű

Cirmos utcai parkoló

hrsz.: 3853/26, 

parkolóhelyek száma: 

72 db személygépjármű,

10 db motorkerékpár

XII.
ÚJBUDAI 
ÜNNEPI

KÖNYVHÉT

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

helyszín

Kőrösy József utca / Alle bevásárlóközpont melletti sétány

2015. JÚNIUS
 04 - 07.

A rendezvény főszervezője BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

és az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

MEGHÍVÓ.................. 
2015. június 1-jén, hétfőn 17 órakor  

Kowacsics Rita becsüs 
tart előadást a Szenior Akadémián

 Előadásának címe: 
Kincsek a padlásról, avagy 

rejtett értékek otthonunkban
 Mindannyian őrizgetünk  

családi örökségből származó régi 
„holmit”, amiről valójában nagyon 

keveset tudunk.  
Mikori? Milyen stílust képvisel? 
Mit érhet, ha el szeretném adni? 

Az előadás gyakorlati 
megközelítésből ad választ  

e kérdésekre, elkalauzolva minket 
a régi bútorok, szőnyegek  

és könyvek világába a becsüs  
és gyűjtő szemével.

 Helyszín: Villányi úti 
Konferenciaközpont, Bp., XI., 

Villányi út 11–13.

Az előAdás nyilvános  
és ingyenes.
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ISKOLÁK
Szervezet adószáma Neve Címe Szervezet neve

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

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

Iskoláért” Közhasznú Alapítvány

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

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

Alapítvány

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

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

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

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

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

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

Alapítvány

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

Alapítvány

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

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

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

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

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

Fogócska u. 4. Fogyatékos Kisiskolásokért 
Alapítvány

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

18240232-1-43 Újbudai Petőfi Sándor  
Általános Iskola Kiskőrös u. 1. „Petőfi” Jövőjéért Alapítvány

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

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

neveléséért

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

Iskolaalapítvány

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

18232699-1-43 Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium Villányi út 27.

Alapítvány a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium Fenntartásának 
Támogatására

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

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

18147304-1-43 Szent Benedek Iskolaközpont Mezőkövesd út 10. Anima Una Alapítvány

18228366-2-43 BME Műegyetem rkp. 3. Pro Progressio Alapítvány  
az egyetemi oktatásért, kutatásért

ÁLLATOKAT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK
Szervezet adószáma Szervezet neve Címe

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

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

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

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

EGYÉB SZERVEZETEK

Szervezet adószáma Intézmény Címe

18234426-1-43 Egyesített Bölcsődei Intézmények,  
Bölcsődei Kisgyermekek Ellátásáért Alapítvány Tétényi út 46‒48.        

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

19805528-1-43 BEAC Sportegyesület Bogdánfy Ö. u. 10.

18529904-2-43 Humusz Szövetség Saru u. 11.

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

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

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

18056824-1-43 Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület Jégvirág u. 6/B

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

18520572-1-43 Kulturális Tizenegy Egyesület Bartók Béla út 15/c.

19673460-1-43 Szent Imre Kórház Fejlesztési Alapítvány Tétényi út 12–16.

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

18136610-1-41 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány Hauszmann A. u. 5.

EGYHÁZAK
Technikai szám Egyház neve

0011 Magyar Katolikus Egyház

0066 Magyarországi Református Egyház 

0035 Magyarországi Evangélikus Egyház

0358 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

0286 Magyarországi Baptista Egyház

Szervezet adószáma Szervezet neve Címe

GYERMEKEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK
Szervezet adószáma Szervezet neve Címe

18233566-1-43 Angolna Úszó és Gyógyúszóiskola Oktatási  
és Rehabilitációs Alapítvány Tűzkő u. 6. IV. 19.

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

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

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

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

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

18264416-1-43 Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány Radvány u. 34.

18051283-1-43 Gyermekláncfű Alapítvány Csíki-hegyek u. 11.

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

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

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

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

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

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

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

18682238-2-43 SOS Leukémiás Gyermekekért Alapítvány Etele út 17. VII. 23.

18264784-1-43 Titkos Pál Alapítvány a gyerekek egészségéért,  
neveléséért és oktatásáért  Hunyadi M. u. 56.

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

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

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

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

18253681-1-43 Szentimrevárosi 
Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20‒22. Gesztenyéskert Óvodáért Alapítvány

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

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

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

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

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

18250406-1-43 Újbudai Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17‒25. Kanizsai Gőzös Alapítvány
18251548-1-43 Újbudai Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. Pajkos Óvodásokért Alapítvány
18096882-1-43 Újbudai Palánták Óvoda Mérnök u. 42. Mesekert Alapítvány
18051283-1-43 Gazdagréti Pitypang Óvoda Csíki-hegyek u. 11. Gyermekláncfű Alapítvány
18234866-1-43 Tesz-Vesz Óvoda Zólyomi u. 20‒22. Zólyomi Óvoda Alapítvány
18256347-1-43 Törcsvár Utcai Óvoda Törcsvár u. 19‒21. Álomvár Óvodasegítő Alapítvány
19638593-2-43 Szent Gellért Óvoda Ibrahim u. 20. Szent Gellért Óvoda Egyesület
18230817-1-43 Rózsátnevető Waldorf Óvoda Bártfai u. 31. III. 4. Dél-budai Waldorf Egyesület

18034501-1-43 Szent Gellért Templomépítő Alapítvány Magyar Katolikus Egyház,  
Kelenföldi Szent Gellért-plébánia

18055971-1-43 Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért Magyar Katolikus Egyház,  
Magyarszentek Plébánia

19666275-1-43 Karitászt Támogató Alapítvány Katolikus Karitász
18232118-1-43 Kelenföldi Református Gyülekezeti Alapítvány Kelenföldi Református Egyházközség
18100961-1-43 Gazdagréti Református Alapítvány Gazdagréti Református Egyházközség
18006173-1-43 Kelenföldi Evangélikus Templomépítő Alapítvány Kelenföldi Evangélikus Egyházközség
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Ajánló az Újbuda 
60+ közel 270 havi 
programjából
Ízületi torna Horváth Péter tanár vezetésével 
Időpont: 2015. május 26. 9.00–10.00
Helyszín: Csíki-hegyek utcai Általános Iskola
Költség: 2500 Ft/5 alk.; 5000 Ft/10 alk.     
További információ: Valentin Ferencné 60+ 
Program önkéntes, 06/30/831-8102
 
Digitális fotók számítógépes javításának  
lehetőségei. Laptop ajánlott!
Időpont: 2015. május 26.10.00–12.00
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház. A részvé-
tel ingyenes! További információ: 351-4276
 
Gazdagréti Kézimunkázók Klubja
Horgolt és vert csipke, valamint hímzések készí-
tése. Időpont: 2015. május 27. 9.00–12.00
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház. A részvé-
tel ingyenes. További információ: 246-5253
 
Bűnmegelőzési előadás
A kerületi rendőrkapitányság előadása az aktuá-
lis bűnügyi kérdésekről, a megelőzés módjairól. 
Időpont: 2015. május 27. 13.00–14.00. Helyszín: 
Újbudai Szenior Programközpont. A részvétel in-
gyenes. További információ: minden hétköznap 
9.00–14.00 óra között a 372-4636 telefonszámon  
 
Ismerkedés a számítógéppel.  
Levelezés, internethasználat.    
Időpont: 2015. május 27. 14.00–17.00       
Helyszín: USZOSZ Szentimreváros Idősek Klub-
ja (1113 Bp., Bocskai út 43–45.). A részvétel 
ingyenes. További információ: 789-3022     
 
 „Női Sarok” – Jó anya-gyermek kapcsolat
A gyermeknap előtt gondolkozzunk el róluk. 
Hogyan javíthatunk gyermekünkkel való kap-
csolatunk minőségén? Mit könnyű és mit nehéz 
észrevennünk gyermekeink életéből? Mi az, amit 
sosem késő megtanulnunk? A beszélgetés vendé-
ge: Juhász Ibolya gyógypedagógus, fejlesztőpe-
dagógus, logopédus, perinatális szaktanácsadó, 
nagycsaládos édesanya. Időpont: 2015. május 
27. 18.30. Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház 
(1116 Bp., Gyékényes u. 45.). További informá-
ció: 204-6788
 
AKH Videokészítő Kör
Időpont: 2015. május 27. 19.00. Helyszín: Al-
bertfalvi Közösségi Ház. A részvétel ingyenes! 
További információ: 204-6788

Kerületünk új nevezetessége: Boldog  
Meszlényi Zoltán-templom megtekintése
Találkozó: 2015. május 28. 9.45 az Etele út–Fe-
hérvári út sarkán (Kínai áruház előtti parkban). 
Szervező: Buliczka Jutka (Ezüstnet) – buliczka-
jutka@ gmail.com. Részvételi költség: díjtalan, 
a templom adományokat elfogad. Jelentkezés 
minden hétköznap 9.00–14.00 óra között az 
Újbudai Szenior Programközpontban (1117 Bp., 
Bölcső u. 3., tel.: 372-4636) és a buliczkajutka@ 
gmail.com e-mail címen lehet.
 
Társasjáték- és kártyaklub
Időpont: 2015. május 28. 18.00 óra. Helyszín: 
Hadik Kávéház, galéria. A részvétel ingyenes! 
További információ: borsothy.edit@gmail.com
 
60+ mentálhigiéné
Előadás és csoportos beszélgetés szakember 
vezetésével. Téma: Idősödő családtagként a 
családban. Időpont: 2015. május 29. 12.30–14.00. 
Helyszín: Újbudai Szenior Programközpont.  
A részvétel ingyenes! További információ: min-
den hétköznap 9.00–14.00 óra között a 372-4636 
telefonszámon  
 
Kelenvölgyi Muzsikus Szalon
A házigazdák továbbra is Czettner Vera és Vár-
nagy Mihály hegedűművészek
Hallgassunk ismét sok zenét és beszélgessünk 
együtt a zene nyelvén a közönséggel!
A hangszer hangjaival hogyan tudunk gondola-
tokat közvetíteni, hogy a hallgatók megértsék és 
élvezettel hallgassák? Időpont: 2015. május 31. 
18 óra. Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház 
(1116 Bp., Kardhegy u. 2.) 
További információ: 424-5363

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

programajánló

önkénteseket 
keresünk!
Az Újbuda 60+ Program ön-
kénteseket keres: olyan 60 
év feletti, XI. kerületben élő 
magánszemélyek jelentkezé-
sét várjuk, akik szívesen és 
aktívan vennének részt az Új-
buda 60+ Program életében, 
szívesen végeznének valami-
lyen ingyenes tevékenységet 
(pl. kézimunka-oktatás) vagy 
adnák át tudásukat, tapaszta-
lataikat a többi időskorú ré-
szére.

Jelentkezni személyesen, 
minden hétköznap 9.00–
14.00 óra között az Újbudai 
Szenior Programközpontban 
lehet 2015. május 18. és jú-
nius 5. között, ahol további 
információkat is kaphatnak. 
Szeretettel várjuk az érdeklő-
dők jelentkezését!

Új meridiántorna 
csoport indul  
a bikás parkban 
(kelenföld)
Sok újbudai időskorú számá-
ra nem ismeretlen a meridi-
ántorna, hiszen több százan 
gyakorolják hétről hétre a 60+ 
Programközpontban és más 
helyszíneken a kerületben.  
A nagy érdeklődésre, vala-
mint a jó időre való tekintettel 
a Bikás parkban (a kutyafut-
tató és a domb közötti füves 
területen, a sportpálya mel-
lett) is indítunk új csoportot 
május 30-ától, szombatonként 
9.00 órától.

A hagyományos, kínai 
gyógyászat elvein alapuló 
3-1-2 meridiántorna energe-
tizáló, gyógyító és betegség-
megelőző hatású gyakorlat-
sorozat. A 20 perces program 
mozdulatai egyszerűek, 
könnyen megtanulhatók, ott-
hon is könnyen elvégezhetők, 
előképzettséget nem igényel-
nek. A 3-1-2 meridiántorna  
a kiváló orvos természetgyó-
gyász, Eőry Ajándok révén 
került Magyarországra, és 
néhány év alatt közkedvelt 
programmá vált Újbudán is.

Csatlakozni folyamatosan 
lehet!

 
Újabb hahota jóga 
csoportok  
a bikás parkban 
(kelenföld)
Május 26-ától a Bikás park-
ban (a kutyafuttató és a domb 
közötti füves területen, a 
sportpálya mellett) hahota 
jóga csoportokat is indítunk. 
Keddenként 9.00 órától, 
valamint csütörtökönként 
16.00 órától várjuk a nevetni 
vágyókat.

A foglalkozás játékos gya-
korlatokra épül, amelyek 
során az öngerjesztett neve-
tés hamar átalakul őszinte, 
természetes kacagássá, főleg 
ha az társaságban történik.  
A közös nevetés pozitív hatá-
sait azonnal érezheti magán 
minden résztvevő. A hahota 
jóga egy hatásos módszer a 
stressz negatív hatásainak 
oldására és a betegségek 
megelőzésére.

Csatlakozni folyamatosan 
lehet!

Új forma, változatlan tartalom! 

megújult az Újbuda 60+ 
kedvezménykártya
Újbuda megváltozott logója miatt 2015 májusától – az előző év végén beadott új Újbuda 
60+ kedvezménykártyákra és a pótkártyára vonatkozó igénylések – már az új megjelenéssel 
készültek el. 

Az új megjelenésen kívül nincs semmilyen változás, a 
régi kártyák és a – elfogadóhelyeket jelölő – régi üzleti 
matricák ugyanúgy érvényben maradnak! Bizonyára 
önök is sokfelé találkoztak Újbuda új logójával, amely 
megőrizve korábbi jellegét új színekkel gazdagodott.

A változás érintette a közkedvelt Újbuda 60+ Ked-
vezménykártyát is, a grafikai munkák, nyomdai átállás 
és gyártás miatt a tavasz végére készült el az új ar-
culat, amelyre érdemes volt várni; több idősko-
rú polgár szerint az új kedvezménykártyák 
frissebbek, szebbek és fiatalosabb lettek az 
előzőeknél. A kedvezménykártyákon kí-
vül az igénylőlapok, az elfogadóhelyeket 
jelölő – a partnerüzletek ajtaján megta-
lálható – matricák, de maga az idősbarát 
program logójának külalakja is megújult.

A 60+ Program munkatársai la-
punk megjelenésével egy időben pos-
tázzák a korábban igényelt új kedvez-
ménykártyákat és pótkártyákat, valamint 
az üzleti partnerek részére az új matricákat.  
A 60+ Program tájékoztatása szerint a kedvezmény-
kártyák igénylését, használatát illetően nincs semmi-
lyen változás, a régi kártyákat nem kell lecseréltetni.

még nincs Újbuda 60+ 
kedvezménykártyája?
Az Újbuda 60+ Programnak mára szinte védjegyévé, 
a kerületi időskorúak összetartozásának szimbóluma 
lett az Újbuda 60+ Kedvezménykártya, amely mára 
egy közel 16 000 polgárt maga mögött tudható kez-

deményezés. Jelenleg több mint 200 kerületi üzlet és 
vállalkozás biztosít 5–20 százalék között vásárlási ked-
vezményt a kártyatulajdonosoknak, akik mindemellett 
ingyen vagy nagy kedvezménnyel vehetik igénybe a 

60+ Program közel 300 havi programját 
és szolgáltatásait! A kedvezménykártyát 
minden 60. életévét betöltött, Újbudán élet-
vitelszerűen élő, állandó lakcímmel ren-
delkező polgár igényelheti, akár a cikkünk 
alatt található igénylőlapon is.

A kitöltött igénylőlapokat a Polgármes-
teri Hivatal recepcióin vagy az Újbudai 
Szenior Programközpontban megtalálha-
tó gyűjtőládák egyikébe kell bedobni, de 
visszaküldhető a program számára postán, 
illetve a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen. 
A kedvezménykártya ingyenes, élethosszig 
használható, másra át nem ruházható. To-
vábbi információt a 60+ Programközpont 
munkatársai adnak.

táplálkozási  
(dietetikai) tanácsadás  
az Újbudai Szenior 
Programközpontban
Az Újbudai Szenior Programközpontban (1117 Bp., Bölcső u. 
3.) ingyenes, az egészséges táplálkozással kapcsolatos szemé-
lyes tanácsadáson vehet részt minden olyan 60+ Kedvezmény-
kártyával rendelkező újbudai lakos, aki szeretné egészsége-
sebbé tenni táplálkozási szokásait életmódváltás vagy fogyás 
céljából, vagy emésztéssel kapcsolatos problémájában kíván 
megoldást találni dietetikus szakember segítségével.

A tanácsadáson való részvételhez előzetes jelentkezés szük-
séges: jelentkezni lehet minden hétköznap 9.00–14.00 óra kö-
zött telefonon a 06/1/372-4636-os számon vagy személyesen az 
Újbudai Szenior Programközpontban.

A tanácsadás soron következő időpontjai: 2015. június 3. és 
17. 13.30–15.30 óra között.

előadás  
az időskorúak 
biztonságáért
Az Újbuda 60+ Program Bűnmegelőzési 
Alprogramja előadásokkal kívánja felhívni a 
figyelmet a bűnmegelőzés fontosságára, hi-
szen az időskorúak gyakori áldozatai a külön-
böző átveréseknek, lopásoknak, betöréseknek. 
2015. május 27-én 13.00 órától, az Újbudai 
Szenior Programközpontban (1117 Bp., Bölcső 
utca 3.) a XI. kerületi rendőrkapitányság mun-
katársa tart interaktív előadást bűnmegelőzés-
sel kapcsolatban. Az előadás célja, hogy az 
idősek megismerjék a korosztályukat jellem-
zően fenyegető bűncselekményeket (trükkös 
lopás, zseblopás, besurranásos betörés és lo-
pás), az áldozattá válás kockázatait, valamint 
a megelőzés és a védekezés lehetséges gyakor-
lati módjait. A résztvevőknek is lehetőségük 
nyílik kérdéseiket feltenni a témában.
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Kevés zenekar mondhatja el magáról hazánkban, hogy 
immáron 1972 óta megállás nélkül dübörög, a Lordnak 
azonban mit sem tesz ez a 43 év. Persze a tagság azóta 
már nem keveset formálódott, s jelenleg olyan legendás 
művészek alkotják a bandát, mint Pohl Mihály énekes, Erős 
Attila gitáros, Gidófalvy Attila billentyűs, Gyurik Lajos dobos, 
valamint Apró Károly basszusgitáros. A Barba Negra prog-
ramjai közül számos olyan akad, mely évről évre, szezonról 
szezonra egyszerűen kihagyhatatlan. A klasszikus rockzene 
kedvelőinek egész pontosan ilyenek a szombathelyi zenekar 
koncertjei. Pohl Misiék nem tudnak hibázni, fogós dalszöve-
geikkel, érzelmes melódiáikkal mindig képesek elvarázsolni 
a nagyérdeműt. Nem lesz ez másként június 4-én a Barba 
Negra Track-ben sem, ahol ismét előkerülnek himnuszaik, 
melyeket a csapattal generációk énekelnek közösen minden 
egyes fellépésen, ráadásul most friss levegőn, szabadtéren 
nyílik minderre alkalom. A hangulatot pedig a nagy öregek 
előtt egy fiatal, 2013-ban alakult soproni formáció, a Pair o’ 
Dice alapozza meg ezen az estén.

Lord

Május 21.: Zanzibar
Május 23.: Demjén Ferenc
Május 24.: Ossian – Lélekerő lemezbemutató koncert 
Május 26.: Accept (D) – Blind Rage World Tour 2015 
Május 29.: Bikini

Játék!  Hány éves jubileumát ünnepli idén a VHK?

A. 25     B. 50     C. 40
Küldd el a válaszod és nyerj páros jegyet!   jatek@barbanegra.hu

koncert a Barba Negrában!

Tudta-e Ön, hogy... 
…hogy az ózonréteg vastagságának csök-
kenésével egyre több káros napsugár éri el a 
földet, ami elősegíti a rosszindulatú anyaje-
gyek kialakulását. Ezért is annyira fontosak a 
rendszeres bőrgyógyászati szűrővizsgálatok, 
melyek során könnyen, még időben ki lehet 
szűrni, illetve meg lehet előzni a bőrrákot. A 
melanoma tüneteiről, a szakszerű kezelésről 
és a megelőzésről Dr. Smolcz Katalint, a Budai 
Oltóközpont és Magánorvosi Centrum bőrgyó-
gyászát kérdeztük:

- Az első szemrevételezés után dermatos-
coppal tetőtől talpig alaposan átnézzük a bete-
gen lévő anyajegyeket. A nagyobb anyajegyek-
nél a színük, nagyságuk, illetve szélük alapján 
szinte azonnal megállapítható, hogy fenn áll-e 
a rosszindulatúság veszélye. 

Egy anyajegy három kategóriába sorolható: 
normális, kicsit elváltozott, már rosszindulatú. 
A legjobban a világos szemű, világos bőrű, vö-
rös hajú embereknek kell vigyázniuk maguk-
ra, de a 2-es kategóriába tartozó szőke hajúak, 
világos bőrűek és szeműek részéről sem árt az 
óvatosság. Azaz mindazok részéről, akik az 
első napozáskor biztosan leégnek, bármilyen 
rövid ideig tartózkodjanak is a napon. A szo-
láriumnak ugyanolyan káros hatása lehet, mint 
a napozásnak – hangsúlyozza a szakorvos. - 
Amennyiben a fénykárosodás jelei már meg-
mutatkoznak valakinek a bőrén, azt nem lehet 
visszafordítani. Már a heti egyszeri szoláriu-
mozás is ráncosodáshoz, pigment foltokhoz, a 
bőr kiszáradásához vezethet.

Rendkívül fontos a prevenció, a fényvé-
delem. Egyrészt csakis a gyógyszertárakban 

vásárolt minőségi 
készítményekben 
lehet megbízni, 
másrészt a 30-
as vagy ennél is 
magasabb fak-
torszámú krémek 
védenek a káros 
sugaraktól. A 
fényvédő kréme-
ket 20 perccel a 
napozás előtt kell 
felkenni a bőrre, amennyiben pedig vízparton 
vagyunk nem elég naponta egyszer bekennünk 
magunkat, hanem a fürdés után meg kell ismé-
telni, akkor is, ha azokra azt írták, hogy vízál-
lóak. A legnagyobb védelmet azonban tovább-
ra is a megfelelő ruházat és a napszemüveg 
biztosítja. Ez utóbbiak közül is a kicsit drágáb-
bakat válasszuk, amelyek valóban kiszűrik az 
UV-sugarakat. A napfénynek persze jótékony 
hatásai is vannak, például elengedhetetlen a 
D-vitamin-képzéshez, amelyre a szervezetnek 
szüksége van, és nem elhanyagolható a han-
gulatjavító hatása sem, így természetesen nem 
kell elbújni a napfény elől, csak nagyon fontos 
a mértékletesség: 11-től délután 4-ig ne napoz-
zunk, valamint megfelelően védekezzünk az 
erős napsugárzás ellen. Évente egyszer men-
jünk el anyajegyvizsgálatra, ezenkívül pedig 
minden olyan esetben, amikor meglévő anya-
jegyünk bármilyen változást mutat. Amennyi-
ben változik a színe, formája, sötétebbé vagy 
világosabbá válik vagy egyenetlen lesz a szí-
neloszlása, változik a szegélye „szétfolyik”. 
Mindenféleképpen keressünk fel szakorvost 
amennyiben az anyajegy kifelé növekszik, 
vérzik, viszket vagy megsérül, illetve újon-
nan keletkezik szokatlan megjelenésű festékes 
anyajegy bárhol a bőrünkön – hangsúlyozza 
Smolcz Katalin Doktornő, a Budai Magánor-
vosi Centrum bőrgyógyásza.

 
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.budaimaganrendelo.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

„A muzsika hangja”

zenés színházi nyári tábor 
a Városmajorban
A Budapesti Nyári Fesztivált 
szervező Szabad Tér Szín-
ház első alkalommal hirdet 
színházi tábort a Városmajori 
Szabadtéri Színpadnál talál-
ható létesítményében. 6 és 12 
év közötti gyerekek jelent-
kezését várják a 2015. június 
22-étől kezdődő nyári tábor-
ba, melynek szakmai vezetője 
Pápai Erika színművész.

A Szabad Tér Színház Non-
profit Kft. igazgatója, Bán 
Teodóra fontos küldetésének 
tartja, hogy a fiatalabb kor-
osztályokat is bevezessék a 
színház világába. A muzsika 
hangja musicalt választották 
tematikának, amely nemcsak 
zenés műfajként kapcsolódik 
a nyárhoz, hanem a Városma-
jori Szabadtéri Színpad egyik 
legnépszerűbb produkciója 

volt néhány évvel ezelőtt, 
éppen Pápai Erika főszerep-
lésével. 

A foglalkozásokat és az 
órarendet úgy alakították ki, 
hogy a résztvevők bepillan-
tást nyerhessenek egy előadás 
megszületésének folyamata-
iba, valamint a színházi és 
drámajátékokon keresztül mi-
nél több előadói készség elsa-
játításában kipróbálhassák 
magukat. Az egyhetes inter-
vallumokban meghirdetett tá-
bor végén A muzsika hangja 
című előadás egy részletének 

bemutatásával adnak számot 
a tanultakról.

Pápai Erika vezetésével, va-
lamint tapasztalt drámapeda-
gógus és színházi szakembe-
rek bevonásával tanulhatnak 
a gyerekek színpadi mozgást, 
beszédet, éneket, de a bábozás, 
a sminkkészítés, a szinkron, a 
díszlet- vagy a jelmeztervezés 
műhelytitkaiba is beleshetnek. 
Mindehhez a Városmajori 
Szabadtéri Színpad környeze-
te adja a helyszínt. A kurzuson 
résztvevők a színház vendégei 
a vasárnap délelőtti matiné 
előadáson, valamint kedvez-
ménnyel vásárolhatnak jegyet 
a teljes nyári kínálatból.

A foglalkozások 5–10 fős 
kis csoportokban zajlanak, a 
férőhelyek korlátozott száma 
miatt érdemes minél előbb je-
lentkezni.

Helyszín: Városmajori Sza-
badtéri Színpad

Időpontok 2015. június 22–
26., június 29–július 3., július 
6–10., július 13–17.

A tábor díja tartalmazza a 
foglalkozások, az étkezések, 
az anyagköltségek, a próba-
nézés, a kulisszajárás és a 
matiné előadás költségeit is.

Jelentkezés a 06-1/3755-
922-es telefonszámon vagy 
a titkarsag@szabadter.hu 
e-mail címen Báthory Zsu-
zsannánál. Jelentkezési hatá-
ridő: 2015. május 28.

Árak és kedvezmények: 
www.szabadter.hu

(X)

Fiatal Alkotók 
Színházi Fesztiválja 
a Csontváry 
Színházban
2015. május 26–31.
A FAL Fesztivál célja be-
mutatkozási lehetőséghez 
juttatni autonóm, önműkö-
dő, amatőr és professzio-
nális színházi társulatokat.  
A rendezvény számos ismert 
társulat népszerű, vagy éppen 
méltatlanul keveset játszott 
darabját is bemutatja. A fesz-
tiválprogramban a független 
színházi társulatok között 
megtalálhatjuk a jól ismert 

Picaro Társulatot Az utolsó 
Csárdáskirálynő című elő-
adással, a Trainingspot Tár-
sulat Új hídavatás-szvitjét, 
valamint az egyre nagyobb 
szakmai elismerést kivívó 
Szín Medias Res Szinkron-
szerető című darabját. A fia-
talok körében nagy népsze-
rűségnek örvendő KoMod, 
GlobART és Szisz Társulat 
szintén egy-egy előadással 
képviselteti magát. A színhá-
zi programok után közönség-
találkozó és műhelybeszélge-
tések várják az érdeklődőket, 
Regős János színész, rendező 
szakmai vezetésével.

Fise textil tárlat  
a Csontváry művé-
szeti udvarházban
A Fise Textil című kiállítás 
az anyagtervező, a ruhater-
vező és a kiegészítő tervező 
tagok munkáiból ad ízelítőt. 
A tárlat a tradicionális és in-
novatív textil kapcsolatára,  
a textil területén létrejött újí-
tásokra fókuszál. A kiállítás 
június 12-éig tart nyitva.
 
kelenvölgyi 
gyermeknap
2015. május 30., szom-
bat 10.00–13.00 óráig, 

Kelenvölgy, Kéktó tér. 
Bábelőadás és interak-
tív bábjátszóház, kerekítő  
a legkisebbeknek, ügyessé-
gi bringaverseny, kézműves 
foglalkozás, ugráló vár, ki-
állítás a kelenvölgyi ovisok 
rajzaiból, horgászbemutató, 
hajómodellek a tó vizén és 
sok-sok ajándék várja a ki-
csiket-nagyokat!
 
Állati jó gyermeknap 
gazdagréten
2015. május 30.,  
szombat,  
10.00–14.00 óráig 
Gazdagréti Közösségi Ház
Bohókás-bohócos frissítő 
reggeli tornával, az Őrme-
zői Kutyaiskola műsorával 
és óriásbuborék-bemutató-
val szórakoztatják a gyere-
keket.

ajánló

A rising Star nyertese és az r-go 
is fellép a gyermeknapon
(Folytatás az 1. oldalról)
A Rising Star nyertese, a 18 éves Várhegyi Lucas Pal-
mira (Mira) már kiskorában vonzódott a zenéhez. Az 
afrikai származású lány elsős korától fogva ének-zene 
tagozatos osztályba járt, később a zeneiskolában pe-
dig magánének tanszakra iratkozott be. A 2013-mas 
X-Faktorban is szerencsét próbált ugyan, de a zsűri-
tagok szerint hangja akkoriban még nem volt elég 
képzett, ezért nem juthatott tovább a show-ba. 2015-
re viszont akkorát fejlődött hangja és tudása, hogy  
a nézői szavazatoknak köszönhetően nemcsak az él-
mezőnyben, hanem egyenesen az első helyen végzett a 

TV2 Rising Star című tehetségkutató műsorának első 
szériájában. Azóta már „szakértőként” is feltűnt a te-
levízióban: az Ének Iskolája 16 tanulójának vizsgáján 
a tantestület egyik legfiatalabb tagjaként osztályozta 
a produkciókat. A 18 éves énekesnő az idén érettsé-
gizett, ami nem kis kihívás volt számára, hiszen éj-
jel-nappal koncertekre készül. Facebook-bejegyzései-
ből viszont kiderül, nagyon élvezi: „egyre több helyen 
ér az a megtiszteltetés, hogy a közönség velem énekel! 
Számomra ez hatalmas élmény!” Tehát hangszála-
kat felkészíteni, hogy május 31-én az ország legjobb 
előadóival énekeljünk együtt!  (Újbuda)
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Bodorkós Bencének hívnak, 
2013. december 5-én jöttem 
a világra, szüleim nagy örö-
mére. Nagyon huncut, vi-
dám baba vagyok. Szeretek 
a Bükköny utcai izgő-moz-
gó játszótéren hintázni, 
labdázni, és este apával na-
gyokat fürdeni. Szeretem, 
ha anya mesél, és együtt 
mondókázunk. Én vagyok a 
család szeme fénye, velem 
teljes és boldog a család.

Én, T. Péter hűségesen foga-
dom, hogy a XI. kerületi srácok 
rosszasságaiból a részemet ki-
veszem, és büntetésemet hun-
cut mosolyommal csökkenteni 
igyekszem. Félévesen már na-
ponta igénylem idegen nénik 
mosolyát is, melyet legtöbbször 
háromszorosan is viszonzok. 
Családunk körében még nincs 
egyetértés, hogy anyára vagy 
apára hasonlítok-e inkább. Min-
denesetre szüleim boldogságára 
nem vagyok válogatós, sőt, nem 
értem, a reggeli kávéjukból én 
miért nem kapok.

közös

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.

Családias légkör,  
gyermekcentrikus környezet,  
állandóan megújuló akciók! 
Önt is várja  
a Savoya Park BeváSárlóközPont  
a Hunyadi jános út 19. szám alatt. 

ingyenes gyermeknap május 30-án, 11:00 Űr-ZŰr interaktív 
meseelőadás, 15:00 sZalóki ági gyerekZenekar konCertje!

Új lakóink rovatunkat a Savoya Park támogatja

HOZZA BE HOZZÁNK!
ELADNÁ ARANYÁT?

lehet hibás is

a benne lévő foggal is átvesszük

FOGARANYAT
IS VÁSÁROLUNK

Törtarany:
6 900–10 800* Ft

Fazonarany:
9 960–26 500* Ft

BLAHA LUJZA ÉKSZERHÁZ
AZ ÉKSZEREK 99%-ÁT

FAZONARANYKÉNT VÁSÁROLJUK MEG, 
ATTÓL FÜGGETLENÜL, 

HOGY HIBÁS AZ ÉKSZER.

fo
ga

ra
ny

VII., Rákóczi út 52.

06-1/951-6825
www.aranyhungary.hu

Blaha Lujza téren
A volt ÉJJEL-NAPPALI közért mellett

MOST CBA
a Blaha Lujza téri buszmegállóban.

nyitva tartás: h-p: 09-18, sz.: 09-14

*a feltüntetett ár tájékoztató jellegű

HOZZA BE HOZZÁNK!
ELADNÁ ARANYÁT?

lehet hibás is

a benne lévő foggal is átvesszük

FOGARANYAT
IS VÁSÁROLUNK

 Törtarany: Fazonarany:
 6 900–10 800* Ft 9 960–26 500* Ft

BLAHA LUJZA ÉKSZERHÁZ
AZ ÉKSZEREK 99%-ÁT FAZONARANYKÉNT 
VÁSÁROLJUK MEG, ATTÓL FÜGGETLENÜL, 

HOGY HIBÁS AZ ÉKSZER.

fo
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ny

VII., Rákóczi út 52.

06-1/951-6825
www.aranyhungary.hu

Blaha Lujza téren
A volt ÉJJEL-NAPPALI közért mellett MOST CBA

a Blaha Lujza téri buszmegállóban.
nyitva tartás: h-p: 09-18, sz.: 09-14

*a feltüntetett ár tájékoztató jellegű

A PEUGEOT 308 ÉS 308 SW MODELLEK MOST AKÁR 2,5% THM-TŐL* ÉS KÜLÖNÖSEN KEDVEZŐ FLOTTAAJÁNLATTAL 
IS ELVIHETŐEK, MÁR EGY AUTÓ VÁSÁRLÁSA ESETÉN IS, A PEUGEOT FÁBIÁN XI. KERÜLETI SZALONJÁBAN! 
Az innovatív i-Cockpit vezetőhely szakít a műszerfal-kialakítás hagyományaival, hogy új, minden eddiginél könnyebb kezelhetőséget bizto-
sítson a vezető számára. További különlegességei a kategórián felüli belső méretek, a 610 literes (VDA szabvány) csomagtér, amelybe minden 
belefér, a pakolást pedig az egyetlen gombnyomással sík padlóvá alakítható Magic Flat hátsó ülések könnyítik meg.
*A jelen finanszírozási ajánlat a Retail Prod Zrt. Peugeot Finanszírozás forint alapú, változó kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű pénzügyi lízingajánlata, az ajánlat más finan-
szírozási konstrukciókra nem vonatkozik. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A THM meghatározása az aktuális 
Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. THM: 2,5%-9,09%. A THM-mutató nem tükrözi a finanszírozás 
kamatkockázatát. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A finanszírozás teljes futamideje alatt casco biztosítás fenntartása szükséges. A Peugeot Finanszírozás az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvé-
nyesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. A kép illusztráció. A 
jelen akció visszavonásig érvényes és más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Peugeot Finanszírozás fenntartja 
a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon a Peugeot Fábián XI. kerületi kereskedéséhez, illetve keresse fel a http://szolgaltatasok.peugeot.hu/peugeot-thm-
ajanlat honlapot.

Vágja ki ezt a kupont, hozza el magával a Vasmacska Teraszra, és 10% egyszeri  

kedvezményt adunk a teljes fogyasztás árából 5.000 Ft számlaérték felett!

Ami kihagyhatatlan... Ami elengedhetetlen...
Megújult étlap, házias ízek Gyors vendéglátás, családias hangulat
2 személyes Vasmacska bőségtál, messze 
földön híres házi somlói galuska

Tapasztalt rendezvényszervezés, családi  
és céges események

Házi limonádé, jéghideg sörök, rozéfröccs Gyerek-, kutya-, bicikli- és sportbarát
Hekk, Vasmacska tócsni, töltött húsok Pálmafák, napsütés, sportközvetítések 
Duna-part, teraszozás, csocsó Az év minden napján nyitva tartunk

A VASMACSKA TERASZ 
RENGETEG ÉLMÉNNYEL VÁRJA! – 10%

A K C I Ó

22
10

73

Tel: 0630 4134334, 0630 6957430, E-mail: vasmacskaterasz@gmail.com
Kövessen minket a Facebookon is: facebook.com/VasmacskaTerasz, 
vasmacskaterasz.hu, Budapest, 1222 Fékező u. 1.

Az akció visszavonásig érvényes. A kupon kizárólag a’la carte étkezés esetén hétköznapokon használható fel.

egres és bodzavirág,  
a nyárelő nyerő párosa

Párosunk első tagját biztosan nem kell 
bemutatni, előfordulhat azonban, hogy 
más néven ismerik. Mivel igazi ősho-
nos növényről van szó, hazánkban tá-
jegységenként más-más néven került a 
köztudatba. Ismertebb elnevezései még 
a köszméte (egyébként ez a hivatalos), 
pöszméte, piszke, de még büszkének és 
prüszkének is hívják. Féléretten kemény, 
savanykás ízű zöld bogyó, amit szószok-
hoz, mártásokhoz, gyümölcslevesekhez 
használhatunk. A fagyasztást nagyon 
jól tűri, ezért magunk is rakhatunk el a 
mélyhűtőbe, de bátran vehetünk fagyasz-
tottat is a szezonon kívül. Érdekesség, 
hogy Franciaországban annyira mellő-
zött gyümölcs, hogy még saját neve sincs 
az egresnek. Egyszerűen csak „groseille 
de maquereau”-nak, azaz „makrélához 
való ribizlinek” hívják, mivel szinte ki-
zárólag makrélához kínált mártásként 
készítik.

A bodzát már kevésbé kell bemutat-
nunk. Tenyérnyi, hófehér, illatozó virá-
gokkal borított bokrok kínálják magukat 
úton-útfélen késő tavasszal. A legnépsze-
rűbb ilyenkor a bodzaszörp vagy bodza-
ital. Bodzaszörpreceptből nagyon sok 
létezik. Van jó és még jobb. A legjobb 
része a bodzavirág „szüretelése”. A kis-
nagy család vagy barátok összecsődí-
tése, aztán el a világ végére egészséges 

bodzabokrot vadászni telis-tele virágok-
kal. Innentől már tényleg ízlés kérdé-
se. Ha magunk szedtük és készítettük, 
akkor így is, úgy is ízleni fog. Mi egy 
bevált alapreceptet kínálunk, amit ked-
vünk szerint variálhatunk is: 1 liter víz, 
10 nagyobb bodzavirág, 1 darab felkari-
kázott citrom, 1 dkg citromsav, 50 dkg 
cukor. A vizet felforraljuk, a cukrot és 
a citromsavat feloldjuk benne, ráöntjük a 
citromra és a virágokra, majd 4–5 napig 
áztatjuk. Készíthetjük több vagy keve-
sebb cukorral, mézzel, édesítőszerrel. 
Tovább ízesíthetjük egy kevés gyömbér, 
menta vagy bazsalikom hozzáadásával. 
Ha szebb színt és teltebb ízt szeretnénk a 
szörpünknek, a cukor kb. ¼-ét karamel-
lizáljuk aranybarnára, mielőtt feloldjuk a 
vízben.

Most következzen Bukszár Tamás, a 
VakVarjú vendéglő konyhafőnökének re-
ceptje, amiben a fenti két finomság egy 
tányérba kerül.

bodzás egresleves vaníliás 
túróbonbonnal
Hozzávalók 4 adaghoz:
• 50 dkg egres
• 5 dl víz
• 1 dl bodzaszörp
• 2 dl zsíros tej

• 1 ek. étkezési keményítő
• egy csipet őrölt fahéj

Túróbonbonhoz:
• 25 dkg tehéntúró
• 1 nagyobb narancs leve (kb. 1 dl)
• 1 ek. hidegen keverhető vaníliás pu-
dingpor

Az egrest mossuk meg, majd tegyük fel 
főni a vízzel és a fahéjjal. Alacsony hő-
fokon főzzük forrástól számítva még 5 
percig. Adjuk hozzá a bodzaszörpöt, és 
turmixszoljuk le alaposan. Tésztaszűrőn 
szűrjük át az apró magok miatt. Kóstol-
juk meg, ha nem elég édes, még továb-
bi szörppel, cukorral vagy mézzel éde-
sítsük. Végül a keményítővel kikevert 
tejjel habarjuk be a levest. Keményítős 
habarásnál ne forraljuk túl a levest, ha 
besűrűsödött, egyből húzzuk le a tűzről, 
mert ha túlforraljuk, a hőtől újra híggá 
válhat. A levest hűtsük le jól, és hidegen 
kínáljuk.

A túróbonbonhoz a hozzávalókat ro-
botgéppel vagy botmixerrel dolgozzuk 
el sima krémmé. Ízlés szerint a narancs 
héjából is reszelhetünk bele. A krémet 
hűtőben hagyjuk kicsit keményedni. 
Tálaláskor kiskanállal formáljunk go-
lyókat a túrókrémből, úgy rakjuk a hi-
deg levesbe.

VakVarjú Vendéglő
1116 Budapest, Érem utca 2.

+ 36 1 208 40 27
buda@vakvarju.com   www.vakvarju.com

Hangulatos
terasszal!
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Az első alkalom ingyenes!

1114 Budapest, Bocskai út 16. fsz1.
Bejelentkezés:  06   1 791-6104 
 06 30 277-3157
www.slenderyoubudapest.hu Testharmónia Stúdió

nes!nes!

skai út 16. fsz1.f 1skai út 16. fsz1.

Nálunk 
lehetséges! 

Ízületi gondokkal 
tornázni?

Gyors és 
szakszerű 
szolGáltatás  
a kártevők 
ellen. 

Fülemüle fülelés
Lakossági kezdeményezésre fülemüle fülelésen vettek részt a Day-
ka Gábor utca környékén lakók május 9-én, szombaton. A Sas-hegy 
Védő Egyesülettől és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától 
kértek segítséget és vezetőt az esti sétához.

A környéken lakók kíváncsiságát az keltette fel, hogy megér-
keztek a Sas-hegy déli oldalába a varázslatos hangú fülemülék, 
és szerettek volna többet megtudni a lakóhelyükhöz közel fész-
kelő, rejtőzködő természetű énekes madarakról. Több mint ötven 
fő gyűlt össze a környékről a Sas-hegy lábánál, Sass Szilárd kép-
viselő is csatlakozott az érdeklődőkhöz.

A fülemülék a telet a mediterrán térségben töltik, és április kör-
nyékén térnek haza. A helyfoglalás után kezdetét veszi a szakadat-

lan dalolás, ami nem más, mint a territórium, a szaporodási terü-
let kijelölése, gyakorlatilag az egymással veszekedő szomszédok 
hangja édes a számunkra. Egészen addig lehet benne gyönyörködni, 
amíg el nem foglalják fészkeiket, és le nem rakják tojásaikat. Amíg 
a hímek igyekeznek egymást távol tartani és „bevonzani” a nősté-
nyeket, addig éjjel-nappal lehet hallani a fülemüléket. Van olyan 
időszak, amikor elhallgatnak, de csendes párás helyeken nappal is 
nagyon szépen fütyülnek.

A madár gégéje négy hangot képes egyidejűleg kiadni, zeneileg 
tökéletes akkordokat. Az udvarló hímek hangjában a langyos éj-
szakákon lehet leginkább gyönyörködni, nagyjából április végétől 
május végéig. (H. L.)
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apróhirdeTés
Lakás, ingatlan
MAGÁNSZEMÉLYKÉNT felújítandó örök-
lakást vásárolnék. 06/20/496-6601.
KÉSZPÉNZMEGFIZETÉSSEL vásárolnék 
Budán és Pest belvárosában lakást. 06/30/729-
7546.
TETŐTERET vagy lapos tetőt keresek, 2–5 
lakás kialakítására alkalmasat. Lengyelné 
06/30/484-5000.
69 IRODÁBÓL álló ingatlanhálózat segít 
Önnek értékesíteni lakását, vagy megtalál-
ni álmai otthonát. Hívjon bizalommal! 1114 
Budapest, Kosztolányi D. tér 11.  nagykekseg.
gdn-ingatlan.hu 06/70/681-4500.
BIATORBÁGYON, Katalin-hegyen 700 nm-
es üdülőtelek eladó 24 nm-es lakható kőépü-
lettel (pincézett), ir.ár: 4.9 M. Ft. 06/30/919-
0022. 
KISGYEREKES család 100 nm körüli vilá-
gos lakást keres Budán. 06/20/220-0691. 
1,5 SZOBÁS tégla, emeleti lakást keresek 
magamnak készpénzzel. 06/20/942-4307, ka-
liopi@freestart.hu
ELADÓ LAKÁST keresek saját részre a ke-
rületben! Téglaház, min. 1. em., 2 szoba, er-
kély, rendezett tulajdoni lap! Kizárólag tulaj-
donossal tárgyalok: 06/20/357-7670.   

oktatás
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, fel-
zárkóztatást vállal. 06/30/674-0421.
 
Víz, gáz, villany, fűtés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! 
06/30/9210-948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhá-
rítástól a teljes felújításig. Petrás József mes-

ter. ELMŰ-minősített! 246-9021, 06/20/934-
4664.

Lakásszerviz
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Teljes körűen, 202-
2505, 06/30/251-3800.
 
Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS, 06/20/288-5148.
 
tV, antenna, számítógép
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírus-
irtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.
 
Szolgáltatás
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. 
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU ab-
lakok, ajtók javítása, zárak cseréje, festése, 
szigetelése garanciával, felmérés díjtalan. 
Horváth Ákos, 06/70/550-0269.
SZOBAFESTŐ munkát vállal. 06/30/913-
8245.
LAKATOSMESTER: 06/30/299-1211, 
nonstop.
TAVASZI nagytakarítást, ablaktisztítást vál-
lalunk. 06/20/595-3057.
KONTÉNERES sittszállítás, zöldhulladék, 
sóder, homok, murva, termőföld, 06/20/944-
4759.
KÖZÖS KÉPVISELET hozzáértően, olcsón, 
referenciával 06/20/940-6622.
REDŐNY, reluxa szalagfüggöny készítése, 
javítása garanciával, 06/30/9648-876.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A–Z-ig. Minden mun-
ka egy kézben, 06/30/479-2776.

PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakko-
zás, festés. 06/30/9488-909.   
KÖZÖS KÉPVISELET több mint 10 éves tapasz-
talattal, társasházak kezelése, könyvelése. www.
hazkepviselet.hu 06/1/302-4252, 06/70/338-6722.
KÖNYVELÉS egyéni vállalkozóknak, cé-
geknek. Tel.: 06/20/919-3800.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
zöldhulladék, termőföld. 06/20/4646-233.
 
gyógyászat
GYÓGYPEDIKŰR otthonában. 06/30/206-
4801.

Arany rovat
FAZON ARANYAT 10 000 Ft-tól vásárolunk, 
lehet hibás is, hozza be hozzánk! VII., Rákóczi 
út 52. (a Blaha Lujza téren), Tel.: 951-6825.

régiség
19–20. SZÁZADI magyar és régi külföldi 
festmények, műtárgyak vétele készpénzért. 
Díjmentes értékbecslés. Tel.: 06/30/949-2900. 
E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu 
Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet 
fasor 3.
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 266-
4154 Nyitva: H–SZ: 10–17, CS: 10–19.
ARANY-EZÜST, drágakő, mechanikus órák, 
borostyán (golyó forma és mézsárga színű) 
bútor, festmény, asztali-fali óra. Herendi-Zsol-
nay porcelánok folyamatos felvásárlása 
1117 Fehérvári úti Csarnok földszint (virág-
sor) Porcelán-Ezüst Üzlet; 06/1/20942-45, 
06/20/200-6084.

BOROSTYÁN ékszert arany áron vásáro-
lunk! 10 000–100 000 Ft-ig a sárga golyós akár 
1000/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásár-
lása. V. ker., Haris köz 1. LUCIA Galéria. Tel.: 
780-5624. E-mail: luciagaleria@gmail.com
 
Állás
II. KERÜLETI szállodába keresünk alkalmi 
szobalányt, londinert. Ápolt megjelenés, meg-
bízhatóság, pontosság, tüdőszűrői lelet. Tel.: 
06/30/483-5524.
XI. KERÜLETI szállodába keresünk alkalmi 
kisegítőt, mosogatót, szobalányt. Ápolt meg-
jelenés, megbízhatóság, pontosság, tüdőszűrői 
lelet. 06/70/443-9632.
 
társkeresés
70/164/60 özvegyember keresem Páromat, 
tartós kapcsolatra, 06/70/508-6006
 
könyvek
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és új kiadá-
sú könyveket, könyvtárakat, hanglemezeket 
azonnali ingyenes kiszállással. 06/30/742-
4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit bol-
dogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 
06/20/956-4084.
 
Vegyes
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali kész-
pénzfizetéssel, állapottól függetlenül. 
06/30/682-1390.
FRÖCCSBOR akció a körtéri borüzletben. 
-10%, ingyenes kóstolás. T.: 06/70/293-4347.

fogadóorák

párTok eseményei
A Xi. kerÜLeti FideSz ProgrAmjAi
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439. Nyitva tartás: hétköznap 14–18 óráig 
Hétfőnként 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás, 17–18 óráig ingatlanel-
adás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen. 
Minden első szerdán 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás. Minden páros 
hét keddjén 16–18 óráig dr. Oláh András Sándor ügyvéd tart ingyenes 
jogi tanácsadást. 

A Xi. kerÜLeti mSzP ProgrAmjA
Mérnök u. 40. Tel.: 371-0022; 06/30/941-5336
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi tanácsadás (telefonos 
egyeztetés alapján). Képviselőink állandó fogadóórája: minden hónap 
első keddjén 17 órától. Vécsei Éva képviselő fogadóórája minden hónap 
első csütörtökén 16.30-tól a Keveház utcai iskolában. Görög András 
képviselő fogadóórája telefonos egyeztetés alapján. Molnár Gyula kép-

viselő fogadóórája minden hónap utolsó keddjén 10 órától a Mérnök utca 
40. szám alatt. Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.
blog.hu Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

A Xi. kerÜLeti kdnP ProgrAmjAi 
Karinthy F. út  9. Tel.: 209-0474. Nyitva hétköznap 14–18 óra között

A Xi. kerÜLeti LmP ProgrAmjAi 
Fadrusz utca 2. Tel.: 06/30/833-5354. Web: delbuda.lehetmas.hu, face-
book.com/ lmpujbuda e-mail: bp1122@lehetmas.hu

A Xi. kerÜLeti jobbik ProgrAmjAi 
Villányi út 20/A. Tel.: 06/70/3799-701, 365-1488. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig 8.30–16 óráig. Fogadóórára való időpontfoglalás Kálló Ger-
gelynél a 06/70/372-5854-es számon.

mozaik
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okmányiroda nyitva tartása
 Hétfő: 8–19 Szerda: 8–19
 Kedd: 8–18 Csütörtök: 8–18

Péntek: 8–16

BARABÁS RICHÁRD (EGYÜTT-PM) 
Időpont-egyeztetés: 06/70/947-4091, 
barabas.richard@parbeszedmagyarorszagert.hu

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

BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv. 
Minden hónap második csütörtökén 17 órától. 
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.) 
Bejelentkezés: 06/30/948-9341.

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

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

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv. 
Minden hónap első szombatján 12–13 óráig. 
Vahot piac mellett, a Montázs Arc Caféban  
(Vahot u. 14/B)

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) önk. képv. 
E-mail: mail@gorogandras.hu. Tel.: 30/966-2187

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

HAIDAR NORBERT (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap első hétfőjén 16.30–18.00 óráig. 
Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17–23.) 
haidar.norbert@ujbuda.hu

HINTSCH GYÖRGY ISTVÁN (MSZP–DK) 
06/30/655-3015, hintsch.gy@gmail.com

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv. 
janko.istvan@fidesz.hu, előzetes telefonos egyeztetés 
alapján: 06/30/655-3033

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

KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: kerekgyarto.gabor@ujbuda.hu, 
06/30/817-2313

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) alpolgármester 
Alpolgármesteri fogadóóra: telefonos egyeztetés 
alapján, Zsombolyai utca 5. Tel.: 372-4620 
www.kiralynora.hu

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

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

MOLNÁR GYULA (MSZP–DK) 
Időpont-egyeztetés: gy.molnar@t-online.hu, 371-0022

NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv. 
E-mail: n.antal.aniko@ujbuda.hu  
Telefon: +36/70/383/7230. Fogadóóra: minden hónap első 
keddjén 17–18 óráig, Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Gimnázium (Bartók Béla út 141.)

NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv. 
Fogadóóra: február 12. 17–20 óráig. Időpont-egyeztetés: 
06/70/372-5854, kallo.gergely@jobbik.hu

SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv. 
Minden hónap harmadik hétfőjén 17.30–19.00 óráig. 
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.)

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) ogy. 
képv. Minden hónap első csütörtökén 16 órától. 
Zsombolyai u. 5. Bejelentkezés: 06/20/200-0781

SZABOLCS ATTILA (FIDESZ) ogy. képv. 
Minden hónap első csütörtökén. XXII. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal (I. em. 44.) Bejelentkezés: 482-0188

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

SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu

TURBÓK JÁNOSNÉ (FIDESZ) önk. képv. 
Időpont-egyeztetés: 06/70/902-1836 
Minden hónap első hétfőjén, 16–18 óráig.  
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 

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

WENDLERNÉ DR. PIRIGYI KATALIN (FIDESZ) 
önk. képv. Minden hó első keddjén 16–18 óráig, KULTI 
Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.). Telefonon 
történő egyeztetés alapján. 70/902-1839. 
Kamaraerdei Idősek Otthona (Kamaraerdei út 16.) min-
den hónap első szerdáján 16–18 óráig, telefonon történő 
előzetes egyeztetés alapján, tel.: 70/902-18-39

X. Szenior orSzÁgoS 
rejVÉnYFejtŐ VerSenY  2015.
Ideje: 2015. június 14., vasárnap 10.30 óra  

Helye: Újbuda Polgármesteri Hivatal  
(Bp., XI., Zsombolyai u. 5. földszinti Tanácsterem) 

Kategóriák: 1. Sudoku (logikai) rejtvény
2. Rejtvényfejtés (kezdő, középhaladó, haladó)

Korcsoport:  60 éves kor felett
Nevezés:  2015. május 23-tól június 10-ig személyesen az Újbudai Szenior 
Programközpontban (Bölcső u. 3.) vagy június 1–10. között a 06/20-573-1839 
telefonszámon személyesen, illetve sms-ben, valamint a neva40@freemail.hu 
e-mail címen.
Verseny rendezője: Újbuda Önkormányzata és a Rejtvényfejtők Országos 
Egyesülete
Lebonyolítás:  Valamennyi kategóriában 2-2 rejtvényt kell megoldani, emelke-
dő nehézségi szinttel. A fejtési idő max. : 1,5–1,5 óra
A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a több számban induló ver-
senyzők megfejtett rejtvényeiket folyamatosan adhatják le, illetve vehetik át a 
következőt.
Díjazás: Valamennyi kategóriában az I. helyezettek kupa, I-III. helyezettek 
érem és oklevél díjazásban részesülnek. Továbbá a kerületi és nem kerületi la-
kosokat külön díjazzuk.
Nevezési feltételek: A nagy érdeklődésre tekintettel sudokuban két kategóriát, 
illetve rejtvényfejtésben azok számára, akik a haladóban többször voltak elsők, 
egy „haladóbb” kategóriát indítunk. ROE-versenyzők minősítésüknél alacso-
nyabb kategóriában nem indulhatnak, valamint a haladónál magasabb minősíté-
sűek a versenyen csak „haladóbb” kategóriában vehetnek részt. Akik a korábbi 
versenyeken legalább kétszer első, illetve legalább háromszor az első 3 hely 
valamelyikén végeztek, csak egy kategóriával feljebb indulhatnak!
 

A kategória választás megkönnyítése érdekében  
tájékoztatást adunk a rejtvénytípusokról:

Kezdő Rejtvények:  Skandináv típusú • Hagyományos
Középhaladó Rejtvények: Hagyományos Olasz (betűs segítséggel)
Haladó Rejtvények: Olasz módra • Félig folyamatos
„Haladóbb” Rejtvények: Folyamatos Olasz • Félig kevert
Sudoku 1: könnyebb feladatok • Sudoku 2: nehezebb feladatok
 
Eredményhirdetés: kb. 14.30 órakor
 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!!

Flórián-napi jutalomosztás
Jutalmat kaptak a kerületben kimagasló munkát végző tűzoltók 
május 4-én. Ez a nap Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének 
ünnepe, ő az önfeláldozás és a bátorság megtestesítője.

– A három szolgálati csoportból három-három főt terjesztet-
tem fel, valamint egy főtisztet a készenléti állományból. Hosszú 
ideje kimagasló teljesítményt nyújtanak, megérdemlik az elis-
merést az önkormányzattól – mondta Pócsik Attila tűzoltó alez-
redes, a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. A 
XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tíz tűzoltója nem 
csupán erkölcsi, anyagi elismerésben is részesült. A jutalmakat 
Kerékgyártó Gábor képviselő adta át az önkormányzat és a la-
kosság nevében. Egyikük, Erdész Attila tizenkilenc éve tűzoltó. 

– 2006-ban volt a műegyetemi lőtértűz, és emlékezetes volt az 
is, amikor a Gellért Szállót egy csőtörés alkalmával elöntötte a 
víz. Sajnos mi voltunk jelen az akkor még Lágymányosi hídon 
történt balesetnél is, amikor több jászberényi népitáncos meghalt 
– emlékezett vissza Erdész Attila főtörzsőrmester, a Dél-Budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség beosztott tűzoltója. A néha 
borzalmas látvány, az embert próbáló helyzetek és a folyamatos 
készenlét ellenére csodálatosnak tartja hivatását, és büszke kol-
légáira, akikből időről időre erőt meríthet.        (H. L.)

gyógytornászok  
továbbképző napja
Május 8-án rendezték meg a Magyar Gyógytornász-Fizioterape-
uták Társasága ezen belül is a Geriátriai Munkacsoport tovább-
képző napját. Az esemény helyszínét Újbuda Önkormányzata 
biztosította, mivel támogatni kívánta idősbarátprogramjának, az 
Újbuda 60+ egyik kiemelt szakmai partnerét.

Hoffmann Tamás polgármester nyitotta meg a rendezvényt, be-
szédében elmondta, Újbuda 145 ezer fős lakosságából 40 ezren 
hatvan év fölöttiek, akiket fontos segíteni abban, hogy tudatosan 
tudják megélni az idősödést. 

A résztvevők osteoporosissal, azaz csontritkulással, esésmeg-
előzéssel és a 60+ Program tapasztalatival kapcsolatban hallgat-
tak meg különböző szakmai előadásokat. – Kiválóan fémjelzi ez 
a rendezvény azt a kitűnő szakmai kapcsolatot, amit a Magyar 
Gyógytornászok Társaságával, valamint a Semmelweis Egye-
tem Egészségtudományi Karának Dietetika és Gyógytorna Tan-
székével évek óta folytatunk – mondta Toldi Tamás, a 60+ Prog-
ram idősügyi referense.  (H. L.)
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május 31., 
   vasárnap Sztárfellépő: 

    R-GO

MINDEN PROGRAM
INGYENES!

A színpadon: 

10:15 BÁBELŐADÁS

11:15 NAPVIRÁG ZENEKAR 

11:45 KISS KATA ZENEKAR

13:15 FREESTYLE FOCI – SPORTBEMUTATÓ   

13:45 KISPÁRNA ZENEKAR 

14:20 BARTÓK TÁNCEGYÜTTES TÁNCHÁZ

15:20 BEBE
16:00 VÁRHEGYI LUCAS PALMIRA

16:30 KÖKÉNY ATTILA

17:00 EREDMÉNYHIRDETÉS

18:30 SZIKORA RÓBERT 

 és az R-GO 

 ÉLŐ KONCERT

További 
    programok: 
CSALÁDI VETÉLKEDŐ 
ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!

CSÚSZDÁS UGRÁLÓ • EUROBUNGEE 

MÁSZÓFAL • ASZFALTRAJZVERSENY

AUTÓS BEMUTATÓ • PÓNILOVAGLÁS 

MÓKAJÁRGÁNY • ÁLLATSIMOGATÓ

ARCFESTÉS • KÖNYVVÁSÁR • ALKOTÓHÁZ 

ÉS MÉG SOK MÁS SZÍNES JÁTÉK! 
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