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Összeállításunkban bemutatjuk, 
hogyan segít az újbudai pedagó-
giai intézményrendszer 
a beiskolázás folyamatában.

írásunk a 9. oldalon

GyermekkgondokBrüsszel

interjúnk a 6. oldalon

Az EU-nak nincs alternatívája, 
éljünk választási jogunkkal 
– biztat a „Jóska” volt diákja, a 
Brüsszelben dolgozó Fáy Eszter.

Tegnap vagy holnap?

cikkünk az 5. oldalon

Európa több országában nem 
„leírt” nemzedékként kezelik az 
ezüstkorúakat, erre igényük van 
a magyar ötveneseknek is.

Egy nem normális családba született 
saját bevallása szerint Karinthy Már-
ton. Ahogy lapunknak elmondta, se 
nagyapja, Karinthy Frigyes, se édes-
apja, Karinthy Ferenc nem voltak jó 
apák, és ő sem az. – Nem azért mert 
rossz emberek lennénk, hanem mert 
egyszerűen későn növünk fel a fel-
adathoz – magyarázta a XI. kerületi 
gyökereire büszke család legfiatalabb 
irodalmi alakja. A Karinthy Színház 
vezetője, tulajdonosa, Márton idén 
ünnepli 60. születésnapját.

 Emlékszik-e arra a pillanatra, amikor először 
tudatosult önben, hogy milyen családba 
született?

Amióta az eszemet tudom, meghatározta 
az életemet ez a név. Már az óvodában is 
piszkáltak vele. Persze nem mindig rossz 
szándékkal, csak hát megjegyezték, 
hogy ez a Cininek a fia, meg a Frici-
nek az unokája. Ráadásul már akkor 
sem lehetett végigmenni úgy a vá-
rosban, hogy ne találtunk volna egy-
egy relikviát Karinthy címszó alatt.  
Így az évek távlatából azt kell monda-
nom, gyermekként jó volt Karinthynak 
lenni, amikor viszont önálló művésszé 
akartam válni – akár színházi szakember-
ként, akár íróként – akkor bizony szembe-
sülnöm kellett ennek a névnek a terhével, 
hiszen az elvárások sokkal nagyobbak 
voltak velem szemben, mintha mondjuk 
Kovácsnak hívtak volna.

a teljes cikk a 7. oldalon olvasható

Karinthya

„Jó könyv csakis valódi 
szenvedélyből, szenve-
désből és őszinteségből 
születhet meg”

A Kelenföldi pályaudvar környéke 
néhány éven belül a város meghatá-
rozó közlekedési csomópontjává, egy-
ben egyfajta városkapuvá is válik. 

A jelentős forgalmi változások terület-
rendezési intézkedéseket is szükségessé 
tesznek. Ennek érdekében Újbuda Önkor-
mányzatának Városgazdálkodási Bizott-
sága már elfogadta a Kerületi Szabályozási 
Tervnek (KSZT) ezen területre vonatkozó 
módosításait. Az anyag jelenleg a szak-
hatóságoknál van, a képviselő-testület 
elé május-júniusban kerülhet. Tényle-
ges fejlesztés csak a testületi döntés után 
lehetséges.
 – Hosszan húzódott a KSZT bizottsági 
elfogadása, hiszen több vitás pontja is volt, 
de egy keretterv megléte nélkül nem lehet 
továbblépni – mondta Budai Miklós, a 10. 
választókerület szocialista önkormányzati 
képviselője, a Városgazdálkodási Bizott-
ság alelnöke. – Így most már heteken belül 
hatályba léphet az Etele térre és környéké-
re vonatkozó KSZT,  amely meghatározza 
a fejlesztési irányokat. Ez az összes felszíni 
rendezést tartalmazza. Az Etele tér fejlesz-
tése nagyon is szükséges volt – hangsú-
lyozta Budai Miklós. 
 A 4-es metró megépítésén túl is je-
lentős infrastrukturális beruházásra van 
szükség, állami és magántőke bevoná-
sával. A környék nagyobb része főváro-

si, MÁV- vagy BKV-tulajdon,  mintegy 
20 százalékban magán, így számítanak 
magánberuházókra is a fejlesztéseknél. 
A fejlesztésnek köszönhetően az Etele té-
ren egy új városrészközpont születhet, 
amely kedvező feltételekkel teszi lehető-
vé az eszközváltást az utazók számára, 
és helyet biztosít a napi tevékenységhez 
szükséges szolgáltatáshoz (reggeli infor-
mációkhoz jutás, banki és postai szol-
gáltatások, délutáni napi bevásárlás, 
kulturált várakozás). 
 – A legfontosabb fejlesztési pontok: 
elengedhetetlen a MÁV-pályaudvar re-
konstrukciója, különös tekintettel az utas 
peronokra, valamint akadálymentes kap-
csolatot kell kiépíteni a metró és a vas-
útállomás között. Szükség van korszerű 
villamosmegálló és -végállomás kialakí-
tására, megfelelő P+R parkolók kiépítésé-
re, a kerékpárutak fejlesztésére (hiszen itt 
kapcsolódhat egymáshoz az észak-déli és 
a kelet-nyugati útvonal). Biztosítani kell a 
terület gyalogos átjárhatóságát is, hogy a 
különböző közlekedési módok között a le-
hető legrövidebb és legközvetlenebb legyen 
az út – tette hozzá Budai Miklós, aki úgy 
látja, a közlekedési fejlesztések jó hatással 
lesznek Kelenföld belső forgalmának csök-
kentésére is. Megújul az Andor utca, kiépül 
a Somogyi út teljes hossza az Andor utca és 
a Bartók Béla út között. Ezáltal lecsökken a 
Hadak útja és az Etele út forgalma. 

A 
gaz-
dasági 
válság ha-
tásáról szól-
va a képviselő 
elmondta, ez érinti 
a metróberuházást is, és 
annak csúszása kihatással van 
az egész térség, így az  Etele tér fejlesztésére 
is. Várhatóan egy-két év késéssel lehet szá-
molni az eredeti elképzelésekhez képest.
 Lényeges változás, hogy szeretnének 
minél nagyobb zöld felületeket kialakíta-
ni, például a föld alatti járműtelep felszíne 
is zöldövezetté válhat. Az Etele tér sem 
pusztán a nevében lesz tér, valódi közössé-
gi térré kívánják átalakítani. 
 Budai Miklós fontosnak tartja, hogy az 
Etele térnek megjelenésében is városkapu 
jellege legyen, ezért szorgalmazta, hogy a 
KSZT tegye lehetővé magasházak építését is. 
Nem toronyházakra kell azonban gondolni, 

hanem 45–50 méteres impozáns épületekre, 
amekkora három is van Kelenföldön (ösz-
szehasonlításul, egy tízemeletes panelház 
úgy 33 méter magas). Ez az ötlet egyéb-
ként már a ’90-es években is felmerült, de a 
magasházak építése egyelőre csak lehetőség.
 A Kelenföldi pályaudvar és környéké-
nek fejlesztési terveit a Budapest Főváros 
Városépítési Tervező Kft. készítette. A 
Városgazdálkodási Bizottság elé terjesz-
tett anyagukban részletesen bemutatták, 
milyenné válhat az Etele tér. 
 – Az új városrészközpont emblematikus 
köztere az Etele tér, amely jelenlegi forgalmi 

funkcióját nagyobb részben elveszíti, a tér 
felszíni fórum jellegűvé válik. Új térfalai 
révén a tér szabályos négyzetes formája ki-
hangsúlyozódik. A tér köré jelentős városi 
funkciók csoportosulnak. Déli oldalán az 
intermodális csomópont bejárati épülete, 
keleti oldalán bevásárlóközpont, északi 
oldalán új irodaház, földszintjén vendéglá-
tási funkciókkal. Az Etele úttengelyben álló 
régi pályaudvari épületben vendéglátási, 
vasúttörténeti vagy kisebb vasúti kiszolgáló 
funkciók kaphatnak helyet – áll a tervezői 
dokumentációban. 

folytatás a 4. oldalon

Igazi tér 
lesz az Etele
Hamarosan megkezdődhet az új kelenföldi 
városrészközpont fejlesztése

Leállt a 4-es metró alagútjainak építé-
sével a Bamco cégcsoport, mert nem 
tud megegyezni a beruházó DBR Met-
róval. A magas szintű tárgyalásokat 
lapzártánkkor kezdték el: ha a hónap 
végéig nem tudnak megállapodni, fel-
bonthatják a szerződést. 

Közben kiderült, hogy a 4-es met-
ró befejezésének határideje tovább 
csúszik, ezúttal egy évet: a jelenlegi 
állás szerint – és ez még a Bamco le-
állása előtti állapot – 2012 második 
felétől utazhatunk majd a földalatti 
szerelvényeken. 

Húsvét keddjén, korán reggel még fölvet-
te a munkát a 4-es metró alagútjait fúró 
Bamco cégcsoport. Néhány órával később 
azonban a francia–magyar–német tulaj-
donú konzorcium hivatalosan bejelentette: 
felfüggeszti a munkát, mert nem látja bizto-
sítottnak, hogy a BKV ki tudja fizeti. Hírek 
szerint azt kérte, hogy a főváros adjon egy 
igazolást arról, van fedezete a munkák ki-
fizetésére. A Bamco arra hivatkozott, hogy 
Budapestnek nincs elfogadott költségveté-
se, hitelt pedig a gazdasági válság, valamint 
az ország és a főváros leminősítése miatt 
igen nehezen kapna az önkormányzat.

cikkünk a 2. oldalon

Leálltak az alagútépítők 
Tovább csúszik a 4-es metró átadása

Magyar Kupa elődöntőt 
játszott az Újbuda TC

16. oldal

Fizetnie kell a Zöld Pardonnak és a 
Riónak, csak chippel azonosítható 
kutyákat lehet sétáltatni Újbudán, a 
jövőben éjszaka nem lehet szeszesital 
kapni a kerületben – egyebek mellett 
ezek a döntések születtek meg az 
áprilisi képviselő-testületi ülésen.

A Fidesz frakcióvezetője, Kupper András 
a testületi ülés elején bejelentette, hogy 
Szőke László eddigi független képviselő 
mostantól a Fidesz-frakció tagja.

Szintén napirend előtt Sölch Gellért Fi-
deszes képviselő a térfigyelőrendszerrel 
kapcsolatban interpellált. Arra várt 
választ, hogy mit tesz a polgármester 
azért, hogy a kerületben élők bizton-
ságban érezzék magukat. Molnár Gyu-
la ismertette a térfigyelő-kamerák 70 
millió forintos bővítésének tervét, és 
elmondta, hogy a következő év végére, 
de legkésőbb 2011 elejére a teljes kerü-
letet lefedik a kamerák.

cikkünk az 5. oldalon

Budapesten Újbuda költi 
a legtöbbet a közbiztonságra

70 millió új térfigyelő- 
kamerákra

KÖRNYEZETÜNK
VÉDELMÉVEL
FOGLALKOZÓ
ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK
A LAP 3. OLDALÁN

Egy nem normális családba született 
saját bevallása szerint Karinthy Már-
ton. Ahogy lapunknak elmondta, se 
nagyapja, Karinthy Frigyes, se édes-
apja, Karinthy Ferenc nem voltak jó 
apák, és ő sem az. – Nem azért mert 
rossz emberek lennénk, hanem mert 
egyszerűen későn növünk fel a fel-
adathoz – magyarázta a XI. kerületi 
gyökereire büszke család legfiatalabb 
irodalmi alakja. A Karinthy Színház 
vezetője, tulajdonosa, Márton idén 

 Emlékszik-e arra a pillanatra, amikor először 
tudatosult önben, hogy milyen családba 

Amióta az eszemet tudom, meghatározta 
az életemet ez a név. Már az óvodában is 
piszkáltak vele. Persze nem mindig rossz 
szándékkal, csak hát megjegyezték, 

nek az unokája. Ráadásul már akkor 

rosban, hogy ne találtunk volna egy-
egy relikviát Karinthy címszó alatt.  
Így az évek távlatából azt kell monda-
nom, gyermekként jó volt Karinthynak 
lenni, amikor viszont önálló művésszé 
akartam válni – akár színházi szakember-
ként, akár íróként – akkor bizony szembe-
sülnöm kellett ennek a névnek a terhével, 
hiszen az elvárások sokkal nagyobbak 
voltak velem szemben, mintha mondjuk 

a teljes cikk a 7. oldalon olvasható

désből és őszinteségből játszott az Újbuda TC
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Elkezdték építeni a belváros új főutcáját a 
Kálvin tértől a Szabadság térig. A Kecs-
keméti utca–Károlyi Mihály utca–Pe-
tőfi Sándor utca–Erzsébet tér–Október 
6. utca útvonalon, valamint a környező 
mellékutcákban csillapítják az autófor-
galmat, díszburkolatot fektetnek le, új 
közvilágítást építenek ki, valamint nö-
vényeket ültetnek. A belvárosi önkor-
mányzat azt szeretné, hogy az új főutca 
elsősorban a gyalogosoké legyen. Az öt 
és fél milliárd forintos költséget uniós pá-
lyázaton nyerte a kerületi önkormányzat. 
Komolyabb terelésekre június közepétől 
kell számítani, a munkát a tervek szerint 
jövőre fejezik be.

   

Kerékpárkölcsönző-hálózatot akar ki-
alakítani a Fővárosi Önkormányzat, el-
sőként a belső kerületekben. Májusban 
dönthet arról a Közgyűlés, hogy miként 
lehessen bérelni a közösségi bicikli-
ket. A szakértők bécsi és párizsi példát 
vizsgálnak. Körülbelül ezer kerékpárt 
helyeznének el az utcákon, átlagosan 
600–800 méterenként lenne egy lerakó. 
Aki regisztrál, egy saját kóddal vehetné el 
a lerakatokból a biciklit, amelyért mini-
mális alapdíjat és a használattal arányos 
útdíjat kellene fizetnie. Külföldön olcsó 
ilyen bicikliket bérelni, mert az önkor-
mányzatok célja az, hogy csökkentsék 
az autóforgalmat. Elsőnként Pesten, a 
Nagykörúton belüli területeken, Budán 

pedig a Szabadság és a Margit híd közötti 
partközeli sávban alakítanák ki a tárolókat. 
Mindennek a költsége nagyjából 1,2 milli-
árd forint, ebből egymilliárdot uniós pénz-
ből akarnak fedezni.

   

Folytatódik az utasszámlálás a BKV járata-
in, amely érint több, Újbudán is közlekedő 
buszt. Az utasokat sajátos módszerrel, egy 
átlagos súly alapján számolják, ezért speciá-
lis buszokkal végzik a munkát, amelyekben 
egy különleges mérleg van. Ilyen műszerek 
a régi típusú, nem alacsony padlós buszo-
kon vannak. Ezért a BKV ideiglenes, sárga 
színű menetrendeket ad ki azoknál a jára-
toknál, ahol éppen utasszámlálást végez, 
így továbbra is lehet tudni, mikor érkeznek 
alacsonypadlós buszok. 

   

Tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Földmű-
velésügyi Minisztérium az erdőkben és az 
erdők 200 méteres közelében a száraz idő 
miatt. Ez érintheti a lakott területeket is, 
ahol a kerttulajdonosok most égetnék el a 
leveleket, a lemetszett ágakat. A tárca azzal 
indokolta a döntést, hogy a szárazság és a 
gondatlanság miatt egyre több az erdő- és 
az avartűz. Tavaly majdnem tizenötezer-
szer riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűz-
höz. A Tűzoltó Szövetség arra kér minden-
kit, hogy bárhol is gyújt tüzet, azt ne hagyja 
őrizetlenül. 

   

Aláírták a budai villamosvonalak ösz-
szekötésének támogatási szerződését. Így 
az összesen 6 és fél milliárd forintos be-
ruházás nagy részét uniós pénzből fizet-
hetik majd. A tervek szerint a 17-es vil-
lamos vonalát összekötik a körútival, így 
Óbudáról közvetlenül el lehet majd jutni 
a Moszkva térre. Emellett újra lefektetik 
a síneket a Margit híd és a Batthyány tér 
között, így összekötik a 17-es és a 19-es 
villamos vonalát. A II. kerületi Önkor-
mányzat azonban jelezte: nem fogja 
kiadni a szakhatósági engedélyt, mert a 
Margit híd alatt átvezetett villamossínek 
miatt kétszer egy sávra szűkülne az út, 
amivel a több ezer autós közlekedése le-
hetetlenülne el. 

   

A Fővárosi Gázművektől 3 milliárd, a 
Fővárosi Vízművektől 2,2 milliárd fo-
rint osztalékbevételhez jut a Fővárosi 
Önkormányzat mint résztulajdonos. Ez 
derült ki a Gazdasági Bizottság legutóbbi 
ülése után. Az évről évre nyereséget hozó 
cégek közül a főváros vezetése eladná a 
Budapest tulajdonában lévő Főgáz rész-
vényeket, hogy így egyszeri alkalommal 
jusson nagyobb bevételhez. A terv már 
többször szóba került, legutóbb a válság 
miatt halasztották el a részvények meg-
hirdetését. 

HÍREK

Leállt a 4-es metró alagútjainak építé-
sével a Bamco cégcsoport, mert nem 
tud megegyezni a beruházó DBR Met-
róval. A magas szintű tárgyalásokat 
lapzártánkkor kezdték el: ha a hónap 
végéig nem tudnak megállapodni, fel-
bonthatják a szerződést. Közben kide-
rült, hogy a 4-es metró befejezésének 
határideje tovább csúszik, ezúttal egy 
évet: a jelenlegi állás szerint – és ez 
még a Bamco leállása előtti állapot 
– 2012 második felétől utazhatunk 
majd a földalatti szerelvényeken. 

Húsvét keddjén, korán reggel még fölvet-
te a munkát a 4-es metró alagútjait fúró 
Bamco cégcsoport. Néhány órával később 
azonban a francia–magyar–német tulaj-
donú konzorcium hivatalosan bejelentet-
te: felfüggeszti a munkát, mert nem látja 
biztosítottnak, hogy a BKV ki tudja fize-
ti. Hírek szerint azt kérte, hogy a főváros 
adjon egy igazolást arról, van fedezete a 
munkák kifizetésére. A Bamco arra hivat-
kozott, hogy Budapestnek nincs elfoga-
dott költségvetése, hitelt pedig a gazdasá-
gi válság, valamint az ország és a főváros 
leminősítése miatt igen nehezen kapna az 
önkormányzat.
 A DBR Metró azonnal felszólította a 
Bamcót, hogy folytassa a munkát. A közle-
ményben a beruházó kijelentette, hogy tud 
fizetni, ha azonban a cég két héten belül 
nem veszi föl a munkát, akkor a DBR bont 
szerződést, és saját maga fejezi be a fúrást, 
vagy más céget bíz meg azzal. A Bamco és 
a DBR között hónapokkal ezelőtt állan-

dósult a vita az alagutat fúró cégcsoport 
követeléseiről. A konzorcium 35 milliárd 
forintot követel többletmunka címén – a 
munkát eredetileg 59 milliárdért vállalta. 
A főváros a pluszigényt irreálisnak tartja, 
és nem hajlandó fizetni. A cégcsoport és a 
BKV magas szintű egyeztetéseket kezdett 
lapzártánkkor. Egyelőre csak az derült ki, 
hogy április végéig naponta tárgyalnak. 
Úgy tudjuk, hogy a cégcsoport francia ve-
zetője és a BKV vezérigazgatója is találko-
zik majd. 
 A Bamco akkor jelentette be a leállást, 
amikor éppen folytatni lehetne a fúrást. 
Most az egyik legnehezebb szakasz, a Du-
na alatti rész következne. Kovács Levente, 
Újbuda metróbiztosa elmondta: a déli 
pajzs akár azonnal el tudna indulni, min-
den technikai feltétel adott ehhez a Szent 
Gellért téri oldalon és a Fővám téren is fel-
készültek a szerkezet fogadására. 

Újabb csúszás
Az még a Bamco leállása előtt kiderült, 
hogy előreláthatólag csak 2012 elején kez-
dődhet meg a 4-es metró próbaüzeme, ami 
fél évig is eltarthat. Erről Klados Gusztáv, a 
DBR Metró Projekt Igazgatóság vezetője 
beszélt, amikor a nagyhéten bemutatta az 
épülő a Fővám téri állomást. A mostani, 
már nem először módosított határidő azt 
jelenti, hogy két és fél évet csúszik az épít-
kezés befejezése az eredeti, 2009. decem-
beri határidőhöz képest. A munkáknak 
eddig kevesebb, mint felét (40 százalékát) 
végezték el a kivitelezők, igaz, néhány ál-
lomás szerkezetének építése már a végéhez 
közeledik. 
 Most úgy számolnak a szakemberek, 
hogy a pajzsok valamikor 2010 elején érik 
el a Keleti pályaudvart. Ezután kell meg-
építeni a sínpárokat (ezt egyébként a budai 
oldalon rövidesen el tudják kezdeni, Pes-
ten azonban csak akkor, ha a pajzsok elér-

ték a Baross teret), be kell fejezni az össze-
kötő alagutakat. Ki kell építeni az elektro-
mos hálózatot, a biztonsági eszközöket és 
azt a vonatbefolyásoló rendszert, amelyik 
irányítja majd az automata szerelvényeket. 
Ezután kezdődhet csak a próbaüzem. 
 A késés egyik oka, hogy az alagutak 
fúrása sokkal lassabban halad, mint azt 
tervezték. A francia–magyar–osztrák 
Bamco cégcsoport eredetileg azt vállalta, 
hogy két év alatt elérnek a fúrópajzsok a 
Keleti pályaudvarhoz. A fúrást 2007 áp-
rilisában kezdték, így mostanra kellene 
elérniük a szerkezeteknek a Baross térre. 
A két pajzs azonban a Szent Gellért téren 
áll. A késést a DBR Metró részben a saját 
hibájának tudja be: néhány területet nem 
tudtak határidőre átadni a kivitelezőnek 
és csúsztak az engedélyek megszerzésével. 
Ugyanakkor a DBR szerint a Bamco is fe-
lelős: a Szent Gellért tér előtt több hónapot 
álltak a pajzsok, mert a cég egy tervmódo-
sítást nem engedélyeztetett a hatósággal, 
amely így megtiltotta a munkát. Emellett 
egy időre a Bamco magától is leállt, mi-
után vitába keveredett a DBR-rel. 

Állomás a Duna  
és a Közgáz alatt
Közben április elejére elkészült a Fővám 
téri metróállomás két peronalagútja, így 
az állomásra már be tudnának futni a 
fúrópajzsok. Helyszűke miatt a megállót 
nem tudták végig a felszínről lemélyíte-
ni – mint a legtöbb most épülő állomást 
–, hanem 20 métert be kellett fúrni a Köz-

gazdasági Egyetem épülete, 20 métert 
pedig a Duna medre alá. Különösen ez 
utóbbi volt nehéz, mert vízbetöréstől tar-
tottak a szakemberek. Egy ideig az is szóba 
került, hogy egy mesterséges szigetet ala-
kítanak ki a Dunán az építkezés idejére, 
ez azonban lassú és drága lett volna. Végül 
fagyasztásos technológiát alkalmaztak: fo-
lyékony nitrogént fecskendeztek a földbe a 
peronalagút építése közben. 
 A Fővám téri állomás peronja van a 
legmélyebben a most épülő metrószaka-
szon: 33 méterrel a felszín alatt. Külön ér-
dekesség, hogy a néhol egészen a felszínig 
ki lehet látni (a peronok üvegtetőkön ke-
resztül természetes fényt is kapnak majd), 
ezért viszont nagyon bonyolult tartószer-
kezeteket kellett építeni, hogy megtartsák 
a 30 méter mély falakat. A vasbeton tartó-
gerendák keresztül-kasul futnak a térben. 

Kezdődik a járműtelep  
építése a Kelenföldi  
pályaudvar mellett
Rövidesen elkezdik építeni a 4-es metró 
járműtelepét az Etele tér és az Andor utca 
között, a Borszéki út melletti területen. A 
metrószerelvényeket befogadó csarnok és 
a többi épület alapterülete összesen több 
mint 10 ezer négyzetméter lesz, és a tervek 
szerint 2011 tavaszára készül el teljesen. 
A telepet a Swietelsky építi majd meg 12 
milliárd forintért. Ez a cég dolgozik pél-
dául a Bocskai úti állomásnál, és az összes 
megálló külső és belső munkálatait is ők 
fejezik be. 
 Ezenkívül elképzelhető, hogy má-
jusban újra teljesen lezárják a Műegye-
tem rakpartot. Erről még nincs végle-
ges döntés, de valamikor még meg kell 
építeni a Szent Gellér téri metróállomás  
kijáratát. 

(G. P.)

Leálltak az 
alagútépítők 

Tovább csúszik a 4-es metró átadása

Gázos ürügy

Két 30-40 év körüli férfi lopott meg egy 
hölgyet, amikor – gázkészülékek ellen-
őrzésének ürügyével – bekéredzkedtek 
a Bukarest utca egyik lakásába. A sértett 
figyelmét elterelték, majd a gardrób-
szekrénybe tett barna színű neszeszert, 
– amelyben a hölgy az ékszereit és kész-
pénzét tárolta – ellopták majd elmene-
kültek a helyszínről. Az elkövetők négy 
női aranygyűrűt és három karkötőt  
vittek el.

Biciklitulajdonos kerestetik
Egy fiatal férfi surrant be a kerületben ta-
lálható Mohai úti tárolóhelyiségbe, ahon-
nan egy kerékpárt, nagy értékű jövedéki 
termékeket, valamint tartós élelmiszere-
ket lopott el. A nyomozás során a rend-
őrök házkutatást tartottak a gyanúsított 
férfi XI. kerületi lakásában, valamint 

ezzel összefüggésben egy VIII. kerületi 
pincehelyiségben is, ahonnan több kerék-
párvázat foglaltak le, melyek feltehetően 
bűncselekményből származnak.  A rendőr-
ség keresi az egykori tulajdonosokat, akik a 
vázak alapján tudják azonosítani ellopott 
kerékpárjukat.
 
Papírgyűjtésnek álcázott lopás
Egy ismeretlen elkövető a Fehérvári út 
egyik lakásába csöngetett be azzal az in-
dokkal, hogy papírt gyűjt beteg gyerekek 
számára. Arra kérte az ott lakó hölgyet, 
hogy a feleslegessé vált újságpapírokat, 
telefonkönyvet szedje össze. A hölgy been-
gedte a nőt, összegyűjtötte az előszobában 
található papírokat, majd a konyhába in-
dult egy másik köteg papírért. Az elkövető 
utána ment, majd kért egy pohár vizet és 
beszélgetésbe elegyedett a sértettel. Ezalatt 
társa észrevétlenül besurrant a lakásba és 
több ezer eurót valamint nagyobb összegű 

2009 legnagyobb újbudai közterület-
fejlesztése kezdődött el Őrmezőn. A 
Menyecske utcánál, az orvosi rendelő, 
a gyógyszertár és a pizzéria környeze-
tében lévő parkot több mint 38 millió 
forintból építi újjá az Önkormányzat a 
közbeszerzési eljárásban kiválasztott 
Főkert Zrt. közreműködésével.

Június 30-áig elkészül Őrmezőn a parkfej-
lesztés, amelynek nyomán árnyas pihenő-
helyek, kulturált gyalogos közlekedők és 
rendezett zöld felületek lesznek a mostani 
rendezetlen közterület helyén.
 Az idős nyárfákat, egy fűzet és né-
hány nyírfát megtartanak, ezek árnyéká-
ban helyezik el a padokat, kerti székeket, 
sakkasztalokat. Ugyancsak megtartják a 
tér jellegzetességét, a csoportba ültetett fe-
ketefenyőket. A korábban megszokott tér-
motívumok mellett olyan térszerkezet jön 
létre, amelyben a fő közlekedési irányokat 
térburkolattal hangsúlyozzák. A tervek 
szerint a szeparált zöld terület egyik olda-
lán az újonnan burkolt felületek a jövőben 
közösségi rendezvényeknek is helyet ad-
hatnak. 
 A közlekedő utak mentén 40 centi-
méter széles, döntött mészkőlapokon je-
lenítik meg a lakótelepen élt három költő, 
Kálnoky László, Kormos István és Zelk 
Zoltán verssorait. A későbbiekben a há-
rom költő szobrát is elhelyezik ezen a terü-
leten. A téren új hulladékgyűjtőket is elhe-
lyeznek. A fejlesztés második ütemében a 
közvilágítást is megújítják. 
 Lakos Imre alpolgármester a beruhá-
zás kapcsán elmondta, hogy ez a parkfel-
újítás az őrmezőiek régóta ismert igénye, 
és mostanra sikerült is a kerület költség-
vetésében ehhez forrást biztosítani. Ez 
lesz ennek az évnek a legnagyobb szabású 
közterületi fejlesztése. Az alpolgármester 
nem titkolta, hogy a munkálatok elején 
nem volt szerencsés, hogy a környékbe-

liek  nem  kaptak megfelelő tájékoztatást 
a munkák megkezdéséről és tartalmáról. 

Ma már a parkot körbekerítették és táb-
lákon jelenítik meg a beruházás legfonto-
sabb információit.
 Lakos Imre a 38 milliós fejlesztés 
kapcsán elmondta azt is, hogy a közte-

Parkfejlesztés Őrmezőn
A legnagyobb közterületi beruházás

rületi munkák sorában a kisebb léptékű, 
de alapvető átalakítások sem maradnak 
el. Ezek közül kiemelte azt a járdaprog-
ramot, amelyen belül a közelmúltban 
a kerület hat helyszínén újították fel és 
akadálymentesítették a járdafelületeteket. 
A Bártfai utca, a Kovászna utca, a Sósfür-
dő utca, a Halmi utca, a Szádelő utca és a 
Szádelő köz egy-egy járdaszakasza már 
elkészült. Még ebben a hónapban az Egry 
József utcában is kicserélik a burkolatot és 
akadálymentesítik a járdát. Az alpolgár-
mester a járdaprogrammal kapcsolatban 
elmondta, hogy ezek a munkálatok időn-
ként háttérbe szorulnak, pedig a kerület-
ben élők hétköznapjaiban fontos szerep 
jut a gyalogosközlekedés feltételeinek. 
Különösen az idősebbek szempontjából, 
valamint a babakocsival, kerekesszék-
kel közlekedők számára elengedhetetlen, 
hogy korszerűek és kényelmesek legyenek 
Újbuda gyalogútjai.

B. A.

A Duna medre alá benyúló egyik peronalagút - Az alagút neve Mariann

Elkészült a Bártfai utcában az akadálymentes járdaszakasz

Elkezdődik a Minerva utca, a Tarcali 
utca és a Zólyomi utca felújítása. Az 
aszfaltozási munkák miatt nehéz-
kes lesz a közlekedés ezeken a 
helyeken, ezért az Önkormányzat a 
lakosság türelmét és együttműkö-
dését kéri. Április 16-án kezdenek a 
Minerva utcával, amelynek aszfal-
tozásával párhuzamosan nekiállnak 
a Tarcali és a Zólyomi utcának. Az 
utak felújítást legkésőbb május  
31-éig befejezik.

készpénzt lopott el, amit a sértett csak 
este vett észre. A nyomozás során kide-
rült, hogy a két elkövető több idős lakó-
hoz is becsöngetett a házban.

Sportkocsi csapódott  
az oszlopnak 
Lámpaoszlopot döntött ki egy sport-
kocsi április 12-én a XI. kerületben. A 
Budafoki úton, a Kondorosi úti keresz-
teződés közelében a Galvani utca felé 
haladó Opel Tigra az út jobb oldalán 
csapódott az anyósülésének ajtajánál a 
betonoszlopnak, ami körül megpördült 
és menetiránnyal háttal a járdán landol-
va állt meg. Az oszlop a tövénél kitörve 
az egyirányba kétsávos út külső sávjá-
ra dőlt, szerencsére más járművet nem 
rongált meg. A sofőr a tűzoltók kiérke-
zése előtt a saját lábán szállt ki az össze-
roncsolódott autóból. A férfit a mentők 
kórházba szállították. 

RENDŐRSÉGI ÜGYEK
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Számos programmal készül Újbuda 
Önkormányzata is a Föld Napjára. 
Reggel negyed 9-kor lesz a hivatalos 
megnyitó a Budai Parkszínpadon, ahol 
Molnár Gyula polgármester és Gyurcsó 
Gyuláné, az Újbudai Pedagógiai Inté-
zet vezetője mond köszöntőt. 
Ezt követően az Újbudai 
Grosics Gyula Általános 
Iskola tanárai és diákjai 
közreműködésével 
reggeli tornát tartanak 
időseknek-fiataloknak 
egyaránt. 

A TIT Stúdió is fontos 
helyszíne lesz a napnak, itt 
reggel 9-kor felállítják a Jókí-
vánságok Fáját, majd kiosztják az 
óvodások rajzpályázatának díjait. A dél-
előtt során rengeteg gyerekprogrammal 
várják az érdeklődőket, lesz például Orient 
Art művészeti képességfelmérő program 
és kézműves-foglalkozás, növényrajzo-
lás, ásványbemutató, gombakavalkád, 
virágkö(l)tészet, valamint tobozmanó- és 
csuhébábkészítés is. Az ovisokat külön 

„szigeten” várják, sok-sok érdekes játék-
kal. A TIT-ben rendezik meg a „Vers a 
Föld Napjára” ünnepélyes díjkiosztóját is, 
12.30-kor. 
 A Feneketlen-tó körül reggeltől dél-
után 4-ig zajlanak a föld napi progra-

mok, köztük „madarat tolláról” 
– madárgyűrűzés, „zsebla-

boros” vízvizsgálat, íjászat, 
lovaglás.
 Délelőtt fél 10-kor 
kezdődik a tájfutó és tá-
jékozódási futóverseny 
a Gellérthegyen, vár-
hatóan közel ezer diák 

részvételével. 
 Az Önkormányzat a 

Föld Napjához igazította aktu-
ális környezetvédelmi fejlesztéseit 

is, így délelőtt adják át öt gazdagréti ház-
ban a megújuló energiarendszert és a sze-
lektív szintenkénti paneleket, hivatalosan 
is elindul a Zöld Újbuda program, délután 
pedig felavatják a második önkormány-
zati napelemrendszert, a Zsombolyai u. 4. 
szám alatti hivatali épületben. 

(rózsa)

A Föld Napja Újbudán
Programok kerületszerte április 22-én

A Föld Napján adják át a Zöld Sarok 
Tankert pályázat díjait. Idén tizenhá-
rom óvoda és kilenc iskola nevezett 
az Önkormányzat által kiírt környe-
zetvédelmi pályázatra. A részt vevő 
intézmények feladata az volt, hogy 
alakítsanak ki egy-egy „zöld sarok” 
tankertet, lehetőséget biztosítva ezzel 
az óvodás-iskolás gyermekek számára 
az intézmény területén a természet 
napi megfigyelésére, tényleges ápo-
lására. 

A kiírás értelmében az intézmények 
adottságaitól függően lehetett fákat, egy-
nyári vagy évelő növényeket ültetni, 
gyógynövénykertet, konyhakertet, 
kerti tavat vagy sziklakertet 
kialakítani. A tankertek a 
pedagógusok, a gyerekek 
és a szülők közös munká-
jának gyümölcse. A részt 
vevő intézmények azt is 
vállalták, hogy a „zöld 
sarkokat” a jövőben 
is fenntartják, gon-
dozzák. 
A beérkező 
pá ly á z a-
tokat az 
Önkor-
m á n y -
zat hét-
tagú bi-
zottsága 
értékelte, 
a lapelv-
k é n t  a 
– pályázati 
k i í r á s n a k 
megfelelően – a hozzá-
adott eszmei értéket, valamint az 
épített környezet-alkotás esztétikai, 
egészségügyi, rekreációs, nevelési, oktatá-
si célok megvalósulását tartva szem előtt. 
Az elnyerhető pályázati összeg maximum 
százezer forint egyszeri, vissza nem térí-
tendő hozzájárulás volt, a programra ösz-
szesen egymillió forintot különített el az 
önkormányzat.
 A Föld Napján megrendezésre kerü-
lő díjátadón a Kelenvölgyi Általános Is-
kola, a Csikihegyek Általános Iskola, az 
Ádám Jenő Gyakorló Általános Iskola, a 

Montágh Imre Általános Iskola, a Fürkész 
Óvoda, a Csicsergő Óvoda, a Napraforgó 
Óvoda, a Palánták Óvoda, a Mozgolóda 
Óvoda, a Gazdagréti Szivárvány Óvoda, 
a Gesztenyéskert Óvoda, a Tesz-vesz Óvo-
da, a Cseperedő Óvoda és a Szent Gellért 
Óvoda képviselői vehetik át hivatalosan is 
jutalmukat. De a gyerekek természetesen 
már ettől függetlenül is élvezhetik a kiala-
kított tankertek nyújtotta lehetőségeket. 
A környezetvédelmi pályázat fővédnöke 
Fodor Vince alpolgármester volt.

R. M.

Zöld sarok

Biztos, hogy mindig szükség van 
arra, hogy autóval közlekedjünk? A 
gyaloglás nemcsak a szervezetnek, 
hanem a környezetnek is jót tesz. Ter-
mészetesen nem lehet mindenhová 
gyalogszerrel eljutni, de akkor is van 
alternatíva: a tömegközlekedésen túl 
ott a kerékpár vagy a közös autóhasz-
nálat, akár szomszédokkal vagy mun-
katársakkal összefogva. 

Rövid utakra érdemesebb otthon hagyni 
az autót, mert az üzemanyag-fogyasztás 
és a szén-dioxid-kibocsátás aránytalanul 
magasabb, ha a motor még hideg. Ne me-
legítsük az autót álló helyzetben sem, hi-
szen a bemelegítéshez használt üzemanyag 
mennyisége még nagyobb, mint amit a 
hideg motorral induló autó fogyaszt. A 
kutatások azt mutatják, hogy minden má-
sodik, városon belül kocsival megtett út 
rövidebb, mint három kilométer. Ennyit 
nyugodtan lehet sétálni vagy biciklizni! 
 Ha mégis autóztunk, gyakran ellen-
őrizzük a guminyomást az abroncsban: ha 
a nyomás 0,5 barral csökken, az ellenállás 
leküzdése miatt a fogyasztás és a szén-di-

oxid-kibocsátás is 2,5 százalékkal nő. Ne 
hagyjuk fenn az üres tetőcsomagtartót 
sem, a légellenállás és a többletsúly meg-
szüntetésével akár 10 százalékot is spórol-
hatunk magunknak és környezetünknek.
 Száguldozni sem kifizetődő: 120 km/
óra sebesség felett ugyanis az üzemanyag-
fogyasztás 30 százalékkal magasabb, mint 
a 80 km/óra sebesség esetén. Ki lehet pró-
bálni az úgynevezett ökovezetést is, ami 5 
százalékkal csökkentheti az üzemanyag-
fogyasztást. Az autót a gázpedál túlzott 
lenyomása nélkül hozzuk mozgásba, és 
amint lehet, kapcsoljunk magasabb sebes-
ségfokozatba, majd tartsuk folyamatosan 
a sebességet. 
 Ha klímát használunk az autóban, az 
is mintegy 5 százalékkal növeli a fogyasz-
tást és a szén-dioxid-kibocsátást. Ha túl 
meleg van, vezessünk néhány percig le-
eresztett ablakokkal, majd húzzuk fel, és 
csak ezután kapcsoljuk be a légkondicio-
nálót. Ezzel megtakarítjuk azt az üzem-
anyag-mennyiséget, amely a hőmérséklet 
kezdeti csökkentéséhez szükséges.

(az Európai Bizottság 
környezetvédelmi tájékoztatója nyomán)

Autó helyett 
van lábunk is!

Ha mégis kocsiba ülünk, figyeljünk oda pár apróságra

Egyre Zöldebb 
Pardon 

Ismét nyitva van a Zöld Pardon. Újdonság, 
hogy a nyitott szórakozóhely egy hangerő 
szabályozó készülékkel kívánja minimali-
zálni a zajszennyezését. A berendezés mé-
ri a ZP zajszintjét, és egy adott határérték 
túllépése esetén kikapcsolja a hangfalakat. 
A szórakozóhely működtetői ígéretük sze-
rint igyekeznek minél nagyobb figyelmet 
fordítani környezetük tisztaságára is. A 
Zöld Pardon Újbudáért Program kere-
tében a járdákat minden éjjel takarítják, 
valamint saját költségükön a környező 
parkok tisztaságára is ügyelnek.

Tankertek az újbudai óvodákban, iskolákban 

lására. 

A kiírás értelmében az intézmények 
adottságaitól függően lehetett fákat, egy-
nyári vagy évelő növényeket ültetni, 
gyógynövénykertet, konyhakertet, 
kerti tavat vagy sziklakertet 
kialakítani. A tankertek a 
pedagógusok, a gyerekek 
és a szülők közös munká-
jának gyümölcse. A részt 
vevő intézmények azt is 
vállalták, hogy a „zöld 
sarkokat” a jövőben 
is fenntartják, gon-
dozzák. 
A beérkező 
pá ly á z a-
tokat az 
Önkor-
m á n y -
zat hét-
tagú bi-
zottsága 
értékelte, 
a lapelv-
k é n t  a 
– pályázati 
k i í r á s n a k 
megfelelően – a hozzá-
adott eszmei értéket, valamint az 
épített környezet-alkotás esztétikai, 
egészségügyi, rekreációs, nevelési, oktatá-
si célok megvalósulását tartva szem előtt. 
Az elnyerhető pályázati összeg maximum 
százezer forint egyszeri, vissza nem térí-
tendő hozzájárulás volt, a programra ösz-
szesen egymillió forintot különített el az 
önkormányzat.
 A Föld Napján megrendezésre kerü-
lő díjátadón a Kelenvölgyi Általános Is-
kola, a Csikihegyek Általános Iskola, az 
Ádám Jenő Gyakorló Általános Iskola, a 

Fodor Vince alpolgármester volt.
R. M.

Négy írásunk különböző témakö-
rökben foglalkozik a környezetvéde-
lemmel. Fontosnak tartjuk a környe-
zettudatos életvitel népszerűsítését. 
Következő számainkban továbbra is 
kiemelten foglalkozunk a témával. 
Ehhez várjuk olvasóink javaslatait, 

észrevételeit: mit tapasztalnak saját 
környezetükben, mit tehetünk mi 

magunk lakóhelyünkért, tágabb érte-
lemben a közös jövőnkért, a városré-

szért, a bolygóért. 
„Zöld Újbuda” jeligével leveleiket 

küldjék el a web@ujbuda.hu e-mail 
címre, vagy hagyományos levélben 

erre a címre: Újbuda Média, 1111 Szent 
Gellért tér 1–3. 

Könnyebben és gyorsabban indíthatják 
az ipari vállalkozások új telephelyüket 
egy új jogszabály bevezetése révén. Áp-
rilis 1-jén lépett hatályba a telepengedé-
lyek kiadásáról szóló 358/2008. (XII.31.) 
Kormány rendelet, melynek révén a 
telepengedély köteles tevékenységek je-
lentős részét egy egyszerű – jegyzőnél 
tett – bejelentést követően azonnal lehet 
végezni, az eddig megszokott 60 napos 
engedélyezési eljárás helyett, így például 
egy autószerelő műhely, vagy egy var-
roda a bejelentést követően máris meg-
kezdheti működését, mindössze egy 
formanyomtatványt kell kitölteni. 
 Természetesen az újítás nem jelen-
ti azt, hogy helyszíni ellenőrzés, vagy 
szakhatósági kontroll nélkül lehet bár-
hol, bármifajta ipari tevékenységbe 
fogni. Az illetékes jegyző a bejelentést 
követően haladéktalanul megvizsgálja, 

hogy a terület övezeti besorolása meg-
engedi-e az adott tevékenység adott 
helyszínen történő folytatását. Ha nem, 
akkor a tevékenységet megtiltja, a tele-
pet bezáratja. Ajánlatos tehát a Polgár-
mesteri Hivatalnál – még a telephely 
beindítása előtt jóval – megérdeklődni 
a telephely övezeti besorolását. Az új 
kormányrendelet a jegyző részére az 
ipari tevékenységekről új nyilvántartá-
si rendszer felállítását írja elő, melynek 
kapcsán, ha szükséges, a hivatal meg-
keresi a már telepengedély birtokában 
működő telephelyek üzemeltetőit.

Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy 
bármilyen kérdés felmerülése esetén a 
Polgármesteri Hivatal Vállalkozói Cso-
portjának munkatársai készséggel áll-
nak rendelkezésükre.

Dr.Filipsz Andrea, jegyző

Könnyítés a vállalkozásoknak – 
egyszerűbb telepengedély-eljárás

Május 16-án, szombaton kilenc, egyidejű gyalogos zarándoklat 
indul, egy-egy szakasz húsz kilométer hosszú. 
4. szakasz: 7.30 óra indulás Farkasrét – Makkosmária– 
Budaszentlőrinc – Máriaremete 
5. szakasz: 7.30 óra indulás Farkasrét – Gazdagrét – Kelenvölgy 
– Budatétény – Nagytétény 
További részletek lapunk következő számában.

Élő rózsafüzér zarándoklat
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06-80-ÚJBUDA 
(06-80-852-832)

KÁTYÚ, RONCSAUTÓ, SZEMÉT, RENDEZETLEN KÖZTERÜLET? 
HÍVJA ÚJBUDA ZÖLDSZÁMÁT!

06-80-ÚJBUDA06-80-ÚJBUDA
RONCSAUTÓ, SZEMÉT, RENDEZETRONCSAUTÓ, SZEMÉT, RENDEZET
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DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-
irodában (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadó-
óráját 16 és 17.30 óra között a Bethlen 
Gábor Általános Iskolában (Bartók 
Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP LISTA) április 28-
án 17 órakor tartja fogadóóráját, a 
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben 
(bejárat a Mészöly utcából).

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI
Helyszín: MSZP-székház. Mérnök ut-
ca 40. Telefon: 204-2806
Időpont: 2009. május 6-án (szerda) 17 
óra 
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
10–18, pénteken 11–17 óráig. Minden 
hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, 
gyessel, adózással, nyugdíjazással kap-
csolatos tanácsadás. Dr. Oláh András 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart 
május 13-án 16 órától a Fidesz Fejér 
Lipót u. 63. sz. alatti irodájában. A 
Budafoki irodában a jogsegély szol-
gálat április 21-én és 28-án elmarad. 
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás. Minden hónap első csü-
törtökén délelőtt 10 órától Szeretet 
Klub működik. Életmód-tanácsadás 
és gyakorlati ügyintézés. Hétfőnként 
16–18 óra között Rozgonyi György hi-
telbróker díjmentes lakáshitel és pénz-
ügyi tanácsadása magánszemélyek-
nek. Társasházak részére hitelprogra-
mok, önkormányzati támogatások: 
felújítás, ökoprogram, távfűtésről levá-
lás. Ingyenes internetelérhetőség várja 
a böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.
Program:
Április 23-án 18 órakor közéleti est. 
Vendég: Boros Bánk Levente politoló-
gus. Házigazda: Kristóf József önkor-
mányzati képviselő, 16 vk. elnöke.

MDF–IDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodá-
ja (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u. 
felől) minden hétfőn és szerdán 15 és 
18 óra között nyitva tart. Ugyanitt dr. 
Tóth László ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden hónap 1. és 3. hétfőjén. Az 
Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi 
szervezetének elérhetőségei és legfris-
sebb hírei a www.idf-buda.hu cím alatt 
találhatók.

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 
hétköznapokon 14–18 óra között vár-
ja az érdeklődőket. Minden hónap 
első hétfőjén 18 órakor tartja összejö-
veteleit a Szentimrevárosi Kertbarát 
Kör. Mindenkit szeretettel várnak.
Látogassa meg az Országházat! Dr. 
Rétvári Bence vezetésével parlamen-
ti látogatást szervezünk. Jelentkezni 
lehet a Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti 
irodában. Tel.: 209-0474.

  

Fogadóórák, programok

ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önkormány-
zati képviselő következő fogadóóráját 
május 7-én 16 és 17 óra között tartja a 
KDNP irodájában (Karinthy F. út 9.)
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: min-
den hó harmadik hétfőjén 15–17 
óráig a XI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai 
u. 5.) III. emeleti 307-es tárgyalójá-
ban. Bejelentkezés az alpolgármesteri 
fogadóórára az Igazgatási Csoportnál 
személyesen, vagy telefonon a 372-
4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) április 
23-án 17 órakor tartja fogadóóráját, a 
Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvi-
selő minden hónap első péntekén 
17-től 18 óráig tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban, (Cirmos 
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személye-
sen, vagy a 372-4577-es telefonszá-
mon lehet. Önkormányzati képvise-
lői fogadóóra: minden hónap utolsó 
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi 
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő április 23-án 17-től 
18 óráig tart fogadóórát az MSZP ke-
rületi irodájában (Mérnök u. 40.).

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

   Eleven Center, Rétköz u. 7. 
Nyitva tartás: hétfőn 15–19, kedden 
9–13, szerdán 14–18, csütörtökön  
14–18, pénteken 9–13 óráig. 
Tel.: 248-0777, 248-0778.

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
   Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.  
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.  
Tel.: 372-3497.

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-
főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken 
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA
Bántalmazott, erőszak áldozatává vált, 
krízishelyzetben lévő gyermekek és 
felnőttek számára készenléti telefon 
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ün-
nepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.
KATASZTRÓFAVÉDELEM
A katasztrófahelyzetek megoldásában 
Újbuda Önkormányzata Polgári Vé-
delmi Kirendeltsége segítséget nyújt. 
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600 
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218 
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-385-
0078 (munkaidőben).

Előző számunkban beszámoltunk 
arról, hogy Hilton Szálloda építését 
tervezik a Rupp-hegyre. A környéken 
lakók aggódva figyelik az előkészü-
leteket, és szeretnének többet tudni 
a beruházásról. A témáról lakossági 
fórumot rendezett Kupper András, a 
Fidesz kerületi frakcióvezetője.

A lakossági fórumon csaknem 70-en vet-
tek részt, köztük az érintett terület tulaj-
donosa, a Reax Invest Zrt. vezérigazgatója, 
Tóbiás Zoltán is. Bár a kerület főépítésze 
is kapott meghívót, a hivatal jegyzője, az 
EP-választás kampányára hivatkozva, el-
lenezte Schreffel János részvételét. 
 Mint kiderült, az érintett Pösinger-
major városrész lakóinak nézőpontjából 
alapvetően két sarkalatos pontja van a te-
rület fejlesztésének. Az egyik az, hogy az 
épületek ne a feltöltésekkel megemelt terep-
szintre, hanem az eredeti szintre épüljenek, 
a másik pedig, hogy a területtel határos 
Törökbálinti utat szélesítsék ki, mert an-
nak zsúfoltsága már most is elviselhetetlen, 

nem is beszélve a rendszeres balesetekről. E 
két fő szempont mellett természetesen sze-
retnék azt is, hogy az új épületek ne törjék 
meg drasztikusan a jelenlegi családi házas, 
kertvárosi hangulatot. 
 Tóbiás Zoltán részletesen ismertette a 
fejlesztési elképzeléseket, de azt is elmond-
ta, hogy jelenleg a bankok – a gazdasági 
válság következményeként – nem tárgyal-
nak olyan hitelekről, amelyek ingatlanfej-
lesztést finanszíroznak, márpedig ők bank-
hitel nélkül nem kezdik el a beruházást. 
 A vezérigazgató beszélt a terepszint-
emelésről is, állítása szerint nem a cég 
teherautói végezték el a feltöltést, noha az 
ott lakók azt állítják, a teherautókon Reax 
Invest feliratú matrica volt. A Törökbá-
linti úttal kapcsolatban pedig úgy nyi-
latkozott, hogy a Reax fél hektárral már 
hozzájárult az út kiszélesítéséhez, ezért 
nem gondolja, hogy további teendőik 
lennének ez ügyben. 
 A témáról külön megkérdeztük a fej-
lesztésekért felelős alpolgármestert, Lakos 
Imrét, aki elmondta, hogy a Reax-szal is 

Fórum a rupp-hegyi Hiltonról
Még nincs építési engedély

településrendezési szerződést akar kötni 
majd az Önkormányzat, és ebben a ke-
rület feltételként szabja az út átépítését és 
forgalomszabályozását, amelyhez a Fővá-
ros együttműködése is kell. A feltöltéssel 
kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, ki-
zárólag az eredeti terepszintre építkezhet 
a beruházó, ugyanis a szabályozási terv is 
erre vonatkozóan határozza meg a maxi-
mális épületmagasságot. 
 Kupper András a mintegy másfél 
órás, rendkívül kulturált vita lezárásakor 
kompromisszumra biztatta a cég képvi-
selőjét és a környékbelieket is. Tóbiás Zol-
tánt arra ösztönözte, hogy a következő, a 
Polgármesteri Hivatalban megrendezen-
dő fórumra mutassa be építészeti elképze-
léseiket, hogy mindenki tájékozódhasson, 
pontosan milyen tervek várják az építési 
engedélyt. A képviselő leszögezte, hogy a 
beruházástól függetlenül is az a legsürgő-
sebb önkormányzati feladat, hogy a Tö-
rökbálinti út autós és gyalogos közlekedé-
sét biztonságossá tegye. 

B. A.

folytatás az első oldalról
A pályaudvar épülete egyébként műem-
lék, így azt csak a szigorú előírások betar-
tásával lehet át-
alakítani, illetve 
felújítani.
 A l b r e c h t 
Ute, a tervező 
cég vezetője 
arról tájékozta-
tott, a tervezés 
folyamatának 
két előzmé-
nye volt: az a 
hatályos terv, 
amely feltárta 
az intermodális, azaz tömegközlekedé-
si csomópont helyzetét, valamint az ezt 
követő ötletpályázat. Ezeket figyelembe 
véve készítették el a terveket. Az ügyve-
zető asszony az alapkoncepciót úgy hatá-
rozta meg, hogy az épülő metró előnyeit 
kihasználva olyan új városrészközpont 
jöjjön létre, amely nemcsak Újbuda, de 
az egész főváros számára meghatározó 
jelentőségű. A metró adottságaira alapoz-
va ideális tér alakítható ki olyan irodai és 
munkahelyi funkciók számára, amelyek 
eddig hiányoztak a környékről. Albrecht 

Ute kiemelte, a vasúti területen, ami je-
lenleg elválasztja egymástól Kelenföldet 
és Őrmezőt, fontos kapcsolat létesül a két 
terület között.
 Jellinek János, a 17. választókerület ön-
kormányzati képviselője  szintén érintett a 
témában, hiszen a fejlesztés Őrmező egy 
részére is vonatkozik. Az itt élők tartanak 
attól, hogy a megnövekedő forgalom és a 
buszpályaudvar őrmezei oldalra kerülése 
negatív jelenségeket is magával hozhat, 
például hajléktalanok jelenhetnek meg a 
környéken, mondta el a képviselő. Jellinek 
szerint ugyanakkor mindenképpen pozi-
tív fejlemény, hogy Őrmező eddigi közle-
kedési elszigeteltsége megszűnik, hiszen 
a csomóponthoz új bekötőutak épülnek, 
meghosszabbítják a Péterhegyi utat, vala-
mint a volt Autóklub mellett futó, jelenleg 
csonka Boldizsár utcát is. Az is lényeges 
eleme a fejlesztésnek, hogy a metróállo-
máshoz az őrmezei oldalról is le lehet majd 
menni.
 A metróállomás egyik közvetlen kijá-
rata (három is lesz) a vágányok alatt hú-
zódó új építésű gyalogos aluljáróba csat-
lakozik. Ennek az aluljárónak lesz mind 
az Etele térre, mind az őrmezei oldalra 
kapcsolata, és innét a MÁV-peronokra is 

közvetlenül fel lehet jutni. Minden szintet 
el lehet érni lifttel és mozgólépcsővel, úgy 
a metró peronszintjét, mint a MÁV-pe-
ronokat, valamint az őrmezei és az Etele 
téri oldalt, tudtuk meg a 4-es metrót épí-
tő DBR Metró Projekt Igazgatóságtól. A 
tőlük kapott információk szerint az Etele 
téri állomás átadását a metróátadással 
együtt, a legutóbbi ütemtervek szerint 
2011-re tervezték. A próbaüzem azonban  
egy évet csúszik. 
 A BKV Zrt. célja a felmerült 
utasigényeknek megfelelő tömegközleke-
dési csomópont létrehozása az Etele téren, 
figyelembe véve a terület forgalomtechni-
kai adottságait. Ezáltal korszerű átszállási 
lehetőség nyílna a közeljövőben az elővá-
rosi autóbuszjáratok és a BKV-járatok (au-
tóbusz, villamos, metró és vasút) között, 
tájékoztatott a BKV sajtóosztálya.
 A Kelenföldi pályaudvar vágányainak 
és peronjainak mostani átépítési munkái a 
4-es metróállomás építése kapcsán történ-
nek. A beruházás részeként az elővárosi 
forgalom fejlesztésére két új peron is készül, 
tudtuk meg a MÁV Zrt. Kommunikációs 
Igazgatóságának közleményéből. Sor kerül 
a metróépítéssel nem érintett Kelenföld ál-
lomási pályarészek felújítására is, valamint 
a fejlesztéshez kapcsolódóan megvalósul a 
Budapest–Székesfehérvár vasútvonal re-
konstrukciója uniós forrásból. Így a pályát 
63 kilométer hosszan korszerűsítik, ami 
ezután Tárnoktól kezdődően 160 km/órás 
sebességet tesz majd lehetővé a vonatok-
nak. Környezetvédelmi okból ezalól csak a 
Velencei-tavi szakasz lesz kivétel.

Rózsa Melinda

Budai Miklós

Igazi tér lesz az Etele

Hamarosan megkezdődhet az új kelenföldi 
városközpont fejlesztése

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélye-
zési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. szerint 
véleményezésre megküldte a 4-es metróvonal I. szakasz 
– Kelenföldi pályaudvar térsége (Kelenföld nyugati kijárat 
– Őrmező) M1-M7 közös bevezető szakaszához kapcsolódó 
úthálózat, autóbusz-végállomás és P+R parkoló létesítésé-
nek környezeti hatásvizsgálatát.

A közlemény teljes szövege a KDV-KTVF honlapján (http://
kdvktvf.zoldhatosag.hu, Archív hírek 2008. március 30.) 
található. 
A mintegy 90 oldalas dokumentáció helybenolvasással 
május 20-áig tekinthető meg a Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(VII. ker. Nagydiófa u. 10–12., hétfő, szerda 9.00–12.00 és 
12.30–16.00, péntek 9.00–12.00 óráig), valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (XI. ker. Zsombolyai u. 5. 
II. em. 211. szoba), ahol előzetes időpont-egyeztetés esetén 
ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben várjuk az 
érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 37-24-684 vagy 37-
24-633).

A közmeghallgatás időpontja: 2009. május 20. 14 óra 30 
perc, helyszíne: Budapest XI. kerületi Önkormányzat ta-
nácsterme.
Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a felügye-
lőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes 
önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

Közmeghallgatás

A következő országgyűlési választások 
biztos Fidesz-győzelmet hoznak, véle-
kedett Kövér László a Fidesz XI. kerüle-
ti szervezetének közéleti estjén. A párt 
választmányi elnöke szerint a mostani 
kormányváltás nem biztosíték arra, 
hogy az MSZP jövő tavaszig „kihúzza”. 
A politikus a kerületi frakcióvezető, 
Kupper András meghívására vett részt 
a fórumon.

– Minden egyes választókerület fontos 
része a Fidesz politikájának, a XI. kerület 
azonban egy olyan hely, amelynek megnye-
rése nélkül, aligha beszélhetünk budapesti 
győzelemről – mondta az Újbuda Média 
kérdésére válaszolva Kövér László a Fidesz 
XI. kerületi szervezetének rendezvénye 
előtt. Kijelentette azt is, hogy az országos 
belpolitikai helyzet a XI. kerületi választó-
kat sem hagyja hidegen.
 A nyilvános fórumon először az euró-
pai parlamenti választások jelentőségéről 
beszélt. Mint mondta, nehéz a választó-
polgárok érdeklődését felkelteni, pláne ak-
kor, amikor legkisebb gondjuk is nagyobb 
annál, semmint hogy az unióval foglal-
kozzanak. Ennek ellenére nagyon fontos, 
hogy minél többen szavazzanak, mert nem 
mellékes, kik képviselik Magyarországot az 
Európai Parlamentben. Ezt alátámasztva 
utalt arra, hogy ha az elmúlt öt évben nem 
lettek volna a Fidesz képviselői az uniós 
parlamenterek között, akkor ma nem lenne 
ismert a kisebbségi kollektív jogok fogalma, 
és nem tudnák Európában, kik a határon 
túli magyarok.
 Az EP-választások jelentőségéről szólva 
Kövér László kilátásba helyezte azt is, hogy 
a szocialisták kénytelenek lesznek levonni a 

végeredmény erkölcsi konzekvenciáit. Az 
EP-választás tehát lépcső az országgyűlési 
választás előtt, amelyre egyáltalán nem biz-
tos, hogy jövő tavaszig várni kell. 
 Kövér László a belpolitikai helyzetről 
szólva a kisebb pártok politizálására is ki-
tért. Az SZDSZ-ről azt mondta, a demok-
ráciánk második születésnapja lesz, amikor 
kiesnek a magyar politikai életből, hiszen 
ha nem lett volna SZDSZ, ma Magyaror-
szág sokkal jobb lelki, fizikai és gazdasági 
kondícióban lenne. A kispártok közül az 
MDF-nek van esélye a Parlamentbe ke-
rülésre, hiszen szavazói ma már az MSZP 
felől érkeznek, döntően a kormánypártból 
kiábrándult baloldaliak találnak rá a magát 
tudatosan nekik felkínáló pártra.

Kövér László azt mondta: a Jobbik a Fi-
desznek nem szövetségese, nem barátja, 
és legjobb esetben is csak ellenfele lehet. 
Egyúttal utalt arra, hogy a jobboldal egy-
ségét veszélyezteti a Jobbik kártékony te-
vékenysége.
 A jelenlegi politikai helyzetet elemez-
ve a Fidesz Országos Választmányának 
elnöke úgy fogalmazott, a mostani kor-
mányátalakításból nem következik az, 
hogy a szocialisták „kihúzhatják” jövő 
tavaszig. A mostani időszak számukra a 
visszavonulás előkészítése, idő arra, hogy 
a volt kormánytagok és köreik eltűntessék 
a nyomokat, mondta Kövér László a Fidesz 
XI. kerületének közéleti estjén.

ba

Jövő tavasz előtt választás lehet
Kövér László a XI. kerületi Fidesznél

Kövér Lászlót, a XI. kerületi Fidesz frakcióvezetője, Kupper András látta vendégül
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Fizetnie kell a Zöld Pardonnak és a Rió-
nak, csak chippel azonosítható kutyá-
kat lehet sétáltatni Újbudán, a jövőben 
éjszaka nem lehet szeszes italt kapni 
a kerületben – egyebek mellett ezek a 
döntések születtek meg az áprilisi kép-
viselő-testületi ülésen.

A Fidesz frakcióvezetője, Kupper András a 
testületi ülés elején bejelentette, hogy Sző-
ke László eddigi független képviselő mos-
tantól a Fidesz frakció tagja.
 Szintén napirend előtt Sölch Gellért 
fideszes képviselő a térfigyelő-rendszerrel 
kapcsolatban interpellált. Arra várt vá-
laszt, hogy mit tesz a polgármester azért, 
hogy a kerületben élők biztonságban érez-
zék magukat. Molnár Gyula ismertette 
a térfigyelő-kamerák 70 millió forintos 
bővítésének tervét, hogy a következő év 
végére, de legkésőbb 2011 elejére a teljes 
kerületet lefedik a kamerák. A polgármes-
ter válaszát a testület többsége elutasította.
 A testületi ülés elején a rendőrkapitány 
beszámolójában elhangzott, hogy az Ön-
kormányzattal való együttműködés ered-
ményeként ma a fővárosban a XI. kerületi 
a város legjobban támogatott rendőrsége. 
Ez azért fontos, mert így a jövőben ösztö-
nözni lehet a fiatal és pályakezdő rendőrö-
ket, hogy Újbudán vállaljanak szolgálatot. 
Balázs Norbert beszámolójához csatlako-
zott a kerületi tűzőrség vezetője, Magosi 
Lajos is, aki szintén elismerte a támogatás 
kiemelkedő mértékét.
 A képviselők többsége elfogadta a 
2008-as költségvetés zárszámadását. Ezzel, 

a megmaradt mintegy 3 milliárd forint fel-
osztásáról is döntöttek, így egyebek mellett 
idén elindul a Sportudvar Program. Első 
körben a Petőfi Sándor és a Törökugrató 
Általános Iskolában, valamint a Mozgolóda 
Óvodában alakítják át az udvarokat több-
funkciós közösségi területekké. Lakos Im-
re alpolgármester a zárszámadás kapcsán 
arról beszélt, hogy a tények cáfolják azt a 

vádat, amely szerint Újbudán vagyonfelélés 
zajlana, hiszen az önkormányzati vagyon 
az elmúlt évben több mint egymilliárd fo-
rinttal gyarapodott.
 Meghosszabbították a Nyéki Imre 
Uszoda eddigi igazgatójának megbízását, 
így dr. Csikány József irányítja továbbra is 
az intézményt. Kibővülhet a Papp László 
Sportolói Ösztöndíjra pályázók köre az-

Budapesten Újbuda költi a legtöbbet a közbiztonságra

A XI. Kerület Közbizton-
ságáért Közalapítványt 
kerületünk rendőrka-
pitánysága, tűzőrsége, 
polgárőrszervezeteinek 
és közterület-felügye-
letének támogatására 
hozta létre Újbuda Önkormányzata.

www.11.kozbiztonsagaert.hu
Minden anyagi támogatás számít! Hogy to-
vábbra is segíteni tudjunk, kérjük, ajánlja fel 
személyi jövedelemadója 1%-át.

Számlaszám:
11711034-20433134-00000000
Kedvezményezett a XI. Kerület 
Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18007844-2-43

Áldozza adóját  
a biztonságra!

1%

Az országgyűlés többségének a miniszter-
elnök-váltásra vonatkozó döntését meg-
előzően a Fidesz és a KDNP XI. kerületi 
szervezete felszólították a Parlament ke-
rületi SZDSZ-es és MSZP-s országgyűlési 
képviselőit, hogy mondjanak nemet Bajnai 
Gordon brutális megszorító csomagjára. 
Mint azt már többen megtették a baloldal 
képviselői közül, ők is utasítsák el az or-
szág politikai, pénzügyi és szociális össze-
omlását előidéző intézkedéseket. Kupper 
András, a kerületi Fidesz frakcióvezetője, 
országgyűlési képviselő, három megol-
dást vetett fel Molnár Gyula, Józsa István, 
Szabó Vilmos, Lakos Imre és Bőhm András 

számára: vagy mondjanak le képviselői 
mandátumukról, vagy ne szavazzák meg 
Bajnai Gordon miniszterelnökké válasz-
tását, vagy szavazzák meg a Fidesz előter-
jesztését, amely a Parlament feloszlatására 
vonatkozik. Miután a felszólítás nem volt 
eredményes, az április 16-i testületi ülés 
idején Kristóf József önkormányzati kép-
viselő által szervezett tűntetők érkeztek 
az önkormányzat épületéhez, és petíciót 
adtak át a polgármesternek. A dokumen-
tumban felszólítják Molnár Gyulát, hogy 
„képviselje választókörzete igényeit, vagy 
ha ezt nem tudja megtenni, adja vissza a 
mandátumát.”

Tiltakozott a kerületi ellenzék
Országos politika Újbudán

Elfogadták a zárszámadást  Fizet a Zöld Pardon és a Rio  70 millió térfigyelő-kamerákra  Elindul a Sportudvar Program

által, hogy a képviselők úgy döntöttek, 
nemcsak nappali tagozatos tanulókat tá-
mogathat az Önkormányzat, hanem azo-
kat a kiemelkedő sportolókat is, akik esti 
tagozaton vagy magántanulóként végzik 
tanulmányaikat.
 A testületi ülésen módosították a ke-
rületi bérlakásokkal kapcsolatos rende-
letet, így idén július elseje és 2011. június 

30-a között nem emelkednek a szociális 
alapon megállapított lakbérek.
 Szintén a legutóbbi ülésen született az 
a döntés, amely szerint a XI. kerületben 
csak azonosítható, speciális mikrochippel 
ellátott kutyákat lehet sétáltatni a közterü-
leteken. Ugyancsak a közterületek rendjét 
erősíti az a rendelet, amely szerint éjfél 
és reggel hat óra között nem árulhatnak 
szeszes italt a kerületi kiskereskedők. Bár 
a szórakozóhelyeket és a benzinkutakat 
az új rendelet nem korlátozza, az Önkor-
mányzat abban bízik, csökken az éjszakai 
randalírozás az utcákon.
 A Környezetvédelmi Alap 160 milliós 
költségvetésének felosztását is meghatá-
rozták a képviselők, ezzel párhuzamosan 
minden önkormányzati, környezetvé-
delemmel kapcsolatos feladat egy önálló 
csoport irányítása alá került a hivatalban. 
Újbuda Önkormányzatának testülete 
megszavazta azt is, hogy 600 ezer forinttal 
támogatja a februári, Polgár városban tör-
tént gázrobbanás károsultjait. 
 A testületi ülés legviharosabb témája a 
Zöld Pardon és a Rió területhasználata volt. 
Régóta tart a polgármesteri vezetés és az el-
lenzék között az a vita, amely a szórakozó-
helyek működéséről szól. Részeredmény-
ként most úgy döntött a testület, hogy négy 
évre visszamenőleg fizetniük kell a Petőfi-
híd budai hídfőjénél lévő szabadtéri szóra-
kozóhelyeknek azért, mert jóval nagyobb 
közterületet foglalnak el, mint amekkorát 
a 2001-es szerződés rögzít. A döntést a pol-
gármesteri vezetés egy része is támogatta.

B. A.

A jövőben csak chippel ellátott kutyát lehet sétáltatni  Megszűnik az éjszakai alkoholárusítás

A kommunikációval és marketinggel 
foglalkozó szakemberek számára 
szervezett Magyar Fogyasztó 50+  II. 
konferencia mottója volt a címben 
megfogalmazott kérdés. 

A szervezők a korosztály státusát, fogyasz-
tói szokásait, gondolatait, gazdasági erejü-
ket, elérésük lehetőségeit tekintették át, az-
az valós ismereteket rendszereztek arról a 

3,5 milliós „kisebbségről”, amely a magyar 
lakosság 50 feletti rétegét jelenti. 
 Sas István filmrendező előadásában 
bemutatta, hogy a magyar reklámokban 
szerepeltetett 50 felettiek vagy statiszták, 
vagy fogsorragasztót és potencianövelő tab-
lettát népszerűsítenek. De a számadatok azt 
is mutatták, hogy leginkább Mikulásként 
jelenítik meg a korosztályt. A szakember 
ezzel szemben bemutatta, hogy más euró-

MOLNÁR GYULA: Újbudán törekszünk arra, hogy az itt élő hatvan felettiek a kerület közösségé-
nek részeként sokoldalú támogatást kapjanak saját életük kiterjesztésére

Tegnap vagy holnap? 
Nem Mikulás és nem fogsorragasztó

pai országban nem „leírt” nemzedékként 
kezelik az ezüstkorúakat, rámutatott, hogy 
ugyanerre megvan az igényük a magyar 
ötven felettieknek is. Popper Péter az élet-
kor előrehaladásának hátrányai mellett an-
nak számos előnyéről is beszélt a „második 
ötven év” tartalmát elemezve. 
 A konferencia egyik felkért előadója 
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere volt, 
akit a kerület 60+ elnevezésű projektje kap-
csán hívtak meg. A polgármester beszélt 
arról, hogy Újbuda Önkormányzata az 
országban elsőként lett vezetőpartner egy 
olyan európai együttműködésben, amely-
ben az unio 2,5 millió eurót ad a projekt-
hez egy sikeres pályázat eredményeként. A 
minőségi időskor városi környezetben (Q-
Ageing) programban öt uniós ország kilenc 
önkormányzata és szakmai intézete fogott 
össze. Molnár Gyula hangsúlyozta, hogy a 
hatvan felettieket Újbuda új lehetőségek-
hez, új típusú aktivitáshoz szeretné hozzá-
segíteni.  Idézte Leonardo da Vincit, aki ko-
rát megelőzve számos kérdésre találta meg 
a választ, élete vége felé mégis feltett három 
olyat, melyre nem tudta a megoldást. Köz-
tük az egyik így szól: miért öregszik meg az 
ember? Mi Újbudán nem a miértre, hanem 
a mikéntre helyezzük a hangsúlyt, fejezte 
be előadását Molnár Gyula. 
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Fáy Eszter a Külügyminisztérium 
„Iskolánk Európa” című országos 
középiskolai rendezvénysorozatának 
keretében látogatott vissza egykori 
iskolájába, a József Attila Gimnázi-
umba, ahol az Európai Unióról, az EP-
képviselők szerepéről, valamint a saját 
életútjáról osztotta meg tapasztalatait 
a diákokkal.

Évek óta Brüsszelben él, ritkán jár haza. Milyen 
érzés volt két évtized után újra ellátogatni egykori 
iskolájába, a Jóskába?
Felkavaró. A „jóskás” szellemiség, nyitott-
ság, a gimnáziumban szerzett tudás vé-
gig meghatározó volt a hivatásomban. A 
francia nyelvet Törőcsik Zita tanította, aki 
olyan szilárd alapokat fektetett le, amelyek 
a mai napig jelentősek a szakmai életem-
ben. A magyar tanárom, Péterfyné Jékely 
Adrienn pedig kulturális szellemiségével 
volt nagy hatással a világlátásom kialaku-
lására.

2003-ban költözött az EU fővárosába. Milyen 
munka várta ott, és hogyan jött ez a lehetőség?

1998 óta dolgozom EU-szakterületen. Elő-
ször az Európai Bizottság Magyarországi 
Delegációján, Michael Lake EU-nagy-
követ sajtós munkatársa voltam öt évig, 
tehát már a csatlakozási előkészületekben 
is részt vettem. 2003-ban az új, illetve le-
endő tagországok állampolgárai számára 
is megnyílt a lehetőség, hogy Brüsszelbe, 
az EU-intézményekben dolgozhassanak. 
Így kerültem be tanácsadóként az Európai 
Parlament Főtitkári kabinetjébe, ahol a 
csatlakozási munkacsoportban töltöttem 
be „kommunikációs híd” szerepet. Egy év 

után az Európai Parlament akkori elnöké-
nek, Josep Borrellnek lettem a tanácsadója. 
Ez egy nagyon izgalmas periódusa volt az 
életemnek, hisz személyesen találkozhat-
tam Európa első számú vezetőivel. Az EP-
elnökváltást követően megszületett a kis-
lányom, aki újabb csodálatos színfoltja az 
életemnek. Jelenleg a nemzeti parlamen-
tekkel foglalkozom. Ez a munka gyakor-
latilag az EU törvényhozási folyamatban 

a nemzeti parlamenti tisztviselők szakmai 
tapasztalatcseréjének előkészítését és a jogi 
harmonizáció elősegítését jelenti.

Milyenek a tapasztalatai a kinti munkáról?

Pozitívak. Szívesen emlékszem vissza arra, 
hogy új tagországbeliként – annak ellenére, 
hogy egy hosszú, évek óta működő intéz-
ménybe léptünk be – lehetőséget kaptunk 
a kreativitásra, meghallgatták a gondolata-
inkat, sőt, odafigyeltek a véleményünkre. 
Elismerték a munkánkat és tudásunkat. 
Ezenkívül a gyakorlatban is alkalmazzák 
az élethosszig tartó tanulást. Nemcsak en-

gedik, de színvonalas tréningekkel lehető-
vé is teszik a szakmai fejlődést.

Hogyan élik meg az ott dolgozók a multikulturális 
munkakörnyezetet, hisz 23 hivatalos nyelve van 
az EU-nak?

Két fő nyelvet használunk a mindenna-
pi kommunikációban, leggyakrabban az 
angolt. Példamutató volt azonban a szá-
momra, hogy első főnököm, az EP főtitká-

A Jóskától az Európai Parlamentig
Beszélgetés Fáy Eszterrel, az EP nemzeti parlamentekkel foglalkozó szakértőjével

ra, Julian Priestley, brit létére a megbeszé-
léseken rendszeresen francia nyelven be-
szélt, hogy az anyanyelve miatt ne legyen 
előnye a többiekkel szemben. Ezt egy ne-

mes gesztusnak találtam. A soknyelvűség 
az egyik legnagyobb kihívása az európai 
parlamenti munkának.

Létezik-e, és ha igen, milyen a brüsszeli magyar kö-
zösség? Mi az, ami különösen hiányzik itthonról?

A kinti magyarok összetartanak, nem 
élünk elszigetelten. Az élet praktikus 
dolgaiban például egy magyar virtuális 
internetes közösség keretében segítünk 
egymásnak. A Brüsszeli Magyar Kultu-
rális Intézet rendezvényei pedig a magyar 
kultúrát hozzák el számunkra. A szüleim 
azonban nagyon hiányoznak. Sokszor 

eszembe jut, hogy mindent nekik köszön-
hetek...

Közeleg az EP-választás. Külföldön élő magyar-
ként Brüsszelben is leadhatja voksát. Fog-e sza-
vazni, és ha igen, hol?

Mindenképp elmegyek szavazni. Hazajö-
vök Budapestre, mert aznap este – mint 
minden választás után –, most is a baráta-
immal szeretném a TV-ben megnézni az 
eredményt. Remélem, hogy az emberek 
kihasználják a lehetőséget, és élnek uniós 
jogukkal! Én hiszek az Európai Unióban. 
Ez egy sorsközösség, nincs alternatívája. 
A globalizáció olyan problémákat vet fel, 
amit egy-egy ország egyedül már nem tud 
megoldani. Erről szól az Európai Unió.

Az interjút készítette:  Szentpéteri Mónika, az 
újbudai EU Iroda vezetője

Az alábbiakban az EP 2004–2009-es 
ciklusának jelentősebb döntéseit 
foglaltuk össze témakörönként, 
címszavakban.

Fogyasztóvédelem  
 Olcsóbb mobiltelefonálás másik 

EU-országba 
 Repülőjegyek: a hirdetésekben a tel-

jes árat kell feltüntetni – az összes 
költséggel, díjjal együtt

 Játékok: tilos a rákkeltő és egyéb ve-
szélyt rejtő anyagok használata

 Tévéreklám-szabályok: rugalma-
sabban használható az óránkénti 
maximum 12 perc

Környezetvédelem
 REACH-irányelv: kötelező regiszt-

ráltatni és bevizsgáltatni a vegyi 
anyagokat, és helyettesíteni a legve-
szélyesebbeket

 A háztartási papír-, fém- és üveg-
hulladékok legalább 50, az építőipari 
hulladékok 70 százalékát kell újra-
hasznosítani 2020-ra

 Az elemek legalább 45 százalékát be 
kell gyűjteni

 Büntetőjogi szankciók a súlyos kör-
nyezetszennyezésért

 Szigorúbb határértékek az ipari 
szennyezőanyag-kibocsátásra

Klímaváltozás
 130 g/km-re kell csökkenteni az új 

személyautók szén-dioxid-kibo-
csátását 2012-ig, 2020-ra pedig 95 
g/km-re

 2020-ra 20 százalékra kell emelni 
a megújuló energiák használatát, a 
közlekedésben 10 százalék a cél

 A kibocsátás-kereskedelmi rend-
szer felülvizsgálata és kiterjesztése 
– 2020-tól csak aukción lehet kibo-
csátási jogot szerezni

 2012-től a légi közlekedést is bevonják 
a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe

Egészségügy
 Az orvosi és nővéri képesítések elis-

merése az egész unióban
 Új gyermekgyógyszerek kifejleszté-

sét ösztönözné az EP
 Fürdővizek: szigorúbb tisztasági ha-

tárértékek, több és jobb tájékoztatás
 Betiltják a higanyt tartalmazó mé-

rőműszereket
 Levegőtisztaság: szigorúbb határér-

tékek, ellenőrző állomások

Szolgáltatások
 Szolgáltatási irányelv: 2009 végére 

számos szektorban fel kell számolni a 
szolgáltatások tagállamok közötti sza-
bad áramlása útjában álló akadályokat

 2011 és 2013 között teljesen meg kell 
nyitni a verseny előtt a postai szol-
gáltatásokat

Utasjogok
 Új jogok a vasúton utazóknak: késés 

esetén kártalanítás jár
 A fogyatékkal élő légiutasoknak in-

gyenesen kell segítséget adni a rep-
tereken és a repülőgépeken

Közlekedés
 2010-től szabad verseny a nemzet-

közi vasúti személyszállításban
 Vasúti csomag: összehangolható hálóza-

tok, egységes mozdonyvezetői engedély
 Szigorúbb légi biztonsági előírások 
 Uniós feketelistára kerülnek a nem 

eléggé biztonságos légitársaságok
 Egységes, hitelkártya alakú uniós 

jogosítvány 2013-tól

Foglalkoztatás és szociális ügyek
 Az időszakos munkavállalóknak az 

állandókkal azonos feltételek és jut-
tatások járnak

 Szakmák, képesítések kölcsönös elis-
merése az unió minden országában

 A nemzeti munkajogra és a társada-
lombiztosításra nem terjed ki a szol-
gáltatási irányelv

 500 millió eurós „globalizációs alap” 
a munkahelyüket elvesztők foglal-
koztatásának támogatására

A terrorizmus és a pénzmosás 
elleni harc 
 A telekommunikációs cégeknek a 

terrorizmus elleni harc jegyében 

meg kell őrizniük a hívások adatait, 
de nem a tartalmukat

 A pénzintézetek 15 ezer euró feletti 
számlanyitásnál vagy átutalásnál 
kötelesek ellenőrizni az ügyfél sze-
mélyazonosságát 

 A kaszinóknak ellenőrizniük kell 
a 2000 eurónál többel játszók sze-
mélyazonosságát

 Szigorúbb biztonsági intézkedések a 
reptereken, de testátvilágítás nélkül

Pénzügyi szolgáltatások
 2010-től 100 ezer eurós kötelező 

bankbetét-garancia
 A könyvvizsgáló cégeknek igazolni-

uk kell az általuk auditáltaktól való 
függetlenségüket

Szabad mozgás és bevándorlás
 Az ellenőrzés nélküli határátkelést 

biztosító schengeni övezet kibővíté-
se – Magyarországra is

 Közös szabályok az illegális beván-
dorlók fogadására és visszatérésük 
támogatására

 Büntetés az illegális bevándorlókat 
foglalkoztatóknak

 
Külpolitika, emberi jogok 
 EP-felhívás: az egész világon töröljék 

el a halálbüntetést
 Szaharov-díj: az EP emberi jogi elis-

merése a gondolat szabadságáért

Intézményi döntések, bővítés 
 Az EP csak José Barroso második, 

módosított listáját fogadta el az Eu-
rópai Bizottság jóváhagyásakor

 Támogatás a lisszaboni szerződésnek 
az alkotmánytervezet kudarca után

 Bővítés: EP-igen Bulgária és Romá-
nia EU-csatlakozásához

 EP-támogatás a csatlakozási tárgya-
lások megkezdéséről Törökország-
gal, Horvátországgal és Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársasággal. 

 Parlamenti igen a szlovén, a ciprusi, 
a máltai és a szlovák euróra

Több uniós pénz a kiemelt 
célokra 
 Költségvetési keret 2007–2013 

– négy milliárd euróval több az EP 
kiemelt céljaira: a külpolitikára, az 
innovációra, a strukturális támoga-
tásokra és a környezetvédelemre

 53 milliárd euró a hetedik kutatási 
keretprogramra, 309 millió a buda-
pesti Európai Technológiai és Inno-
vációs Intézetre

 3,4 milliárd euró az európai műhol-
das rendszerre, a Galileóra 

 7 milliárd euró a tanulást támoga-
tó uniós programokra, például az 
Erasmusra. 

Következik... 
Jelentős jogszabályok, amelyekről várha-
tóan még ebben a ciklusban dönt az Eu-
rópai Parlament, illetve azok, amelyek-
nél nézeteltérés van az EP és a tagállami 
kormányokat képviselő Tanács között:
 Munkaidő-irányelv: az EP három 
éven belül véget vetne a tizenkét hóna-
pos átlagban számolt 48 órás maximá-
lis munkahét alóli kivételeknek
 Energiapiac: a képviselők a gáz- és 
a villanyárampiacon a hatékonyság nö-
velése érdekében tulajdonjogilag szét-
választanák a termelést és a szállítást
 Telekommunkációs csomag: a há-
lózatokhoz való hozzáférés megköny-
nyítése a fogyasztóvédelem erősítése 
mellett
 Roaming: olcsóbb SMS-küldés és 
-fogadás másik tagállamban
 Család és munka: javaslat az anya-
sági szabadság 18 hétre történő meg-
hosszabbítására
 Új diszkrimináció elleni irányelv: 
a foglalkoztatáshoz, szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés egyenlőségének biztosí-
tása vallásra, fogyatékra, korra, szexuá-
lis irányultságra való tekintet nélkül
 Új tőkekövetelményi előírások a fe-
lelőtlen hitelezési gyakorlatok ellen
 Határokon átnyúló egészségügy: 
betegmobilitás, könnyebb hozzáférés 
más tagállamok egészségügyi szolgálta-
tásaihoz
 Hajózás: új szabályok a hajók el-
lenőrzéséről, a zászló szerinti országok 
kötelezettségeiről, a balesetek és a ten-
gerek szennyezésének megelőzésről

(További info: www.valasztasok2009.eu )

Mi történt az EP-ben? 

„Az Európai Unió egy 
sorsközösség, mely a 
globalizáció okozta 
problémák egyetlen 
lehetséges megoldása  
számunkra”

Kedves Európai Polgártársaim!
Az európai választások egyedülállóak. A nemzetek feletti demokráciának egyet-
len más gyakorlata sem hasonlítható hozzájuk. Összesen 375 millió szavazó járul 
az urnákhoz 27 európai tagállamban, hogy megválassza az unió minden polgá-
rát szolgáló egyetlen Parlamentet. Ez az egyszerű tény rengeteget elmond föld-
részünk történelméről és fejlődéséről az utolsó fél évszázadban, és önmagában 
is ünneplésre méltó. (…)
A szavazók döntése hatalmas jelentőséggel bír. (…)
Ha érdekli Önöket, hogyan néz szembe Európa a globalizációval, hogyan kellene 
együtt kezelnünk a globális felmelegedést, hogyan szabályozzuk pénzügyi pia-
cainkat, hogyan gondoskodunk biztonságunkról, hogyan foglalkozunk a beván-
dorlás kérdéseivel, miképpen tesszük fenntarthatóvá gazdaságainkat és szociális 
rendszereinket, hogyan biztosítjuk élelmiszereink biztonságát és környezetünk 
tisztaságát, miképpen ápoljuk azt a páratlan kulturális, nyelvi és történelmi gaz-
dagságot és sokféleséget, amit a magunkénak mondhatunk, akkor életbevágó-
an fontos, hogy szavazzanak. A Parlament határoz mindezekben a kérdésekben 
és sok másban is. A következő öt év során számos kiemelkedően fontos döntés 
vár a Parlamentre. Amennyiben érdekli Önöket, hogy milyen határozatok szület-
nek és ki hozza meg őket, adjanak hangot véleményüknek!

Tisztelettel:
Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke

Az Európai Parlament elnökének üzenete

A strasbourgi Európai Parlament épülete
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Egy nem normális családba született 
saját bevallása szerint Karinthy Már-
ton. Ahogy lapunknak elmondta, se 
nagyapja, Karinthy Frigyes, se édesap-
ja, Karinthy Ferenc nem voltak jó apák, 
és ő sem az. – Nem azért, mert rossz 
emberek lennénk, hanem mert egy-
szerűen későn növünk fel a feladathoz 
– magyarázta a XI. kerületi gyökereire 
büszke család legfiatalabb irodalmi 
alakja. A Karinthy Színház vezetője, 
tulajdonosa, Márton idén ünnepli 60. 
születésnapját.

 Így hat évtized távlatából hogyan látja: inkább 
előnyt vagy hátrányt jelentett a Karinthy név?

Ha hat évtizedről beszélünk, akkor ezt két 
részre osztanám, az első harminc évre és a 
második harminc évre. 
Az első három évtizedem nagyon vegyes 
volt, mert „irodalmi” gyerekként meg 
kellett felelnem az elvárásoknak. Ugyan-
akkor rengeteg előnyt is élveztem a Ka-
rinthy névből, hiszen ingyen járhattam 
például színházba, ez pedig meghatározta 
az életemet. A Karinthy Színház megala-
kulásával együtt az én életemben is egy új 
korszak kezdődött. Ez már egyértelműen 
hozzám kötődik. Itt a családi nevemen 
túl már a szubjektumom, a saját szelle-
miségem is megjelenik, mindaz, amit az 
évtizedek alatt sikerült megvalósítani itt, a  
kerületben.

 Emlékszik-e arra a pillanatra, amikor először 
tudatosult önben, hogy milyen családba szü-
letett?

Amióta az eszemet tudom, meghatározta 
az életemet ez a név. Már az óvodában is 
piszkáltak vele. Persze nem mindig rossz 
szándékkal, csak hát megjegyezték, hogy 
ez a Cininek a fia, meg a Fricinek az uno-
kája. Ráadásul már akkor sem lehetett 
végigmenni úgy a városban, hogy ne ta-
láltunk volna egy-egy relikviát Karinthy 
címszó alatt. Így az évek távlatából azt 
kell mondanom, gyermekként jó volt Ka-
rinthynak lenni, amikor viszont önálló 
művésszé akartam válni – akár színházi 
szakemberként, akár íróként –, akkor bi-
zony szembesülnöm kellett ennek a név-
nek a terhével, hiszen az elvárások sokkal 
nagyobbak voltak velem szemben, mintha 
mondjuk Kovácsnak hívtak volna.

 A Karinthy férfiakról köztudomású, hogy nem 
voltak ideális apák. Mesélt-e arról az édesapja, 
hogy milyen szülő volt Karinthy Frigyes? 

Meséket folyton hallgattunk, mert nálunk 
a családi asztal úgyszólván egy „anekdo-
tagyár” volt. Apám folyton felidézte a régi 
sztorikat, de ezekben a legritkább esetben 
fordult elő Karinthy Frigyes mint apa. Ő 
nem volt jó szülő, de hozzá kell tenni, hogy 
a család sem volt normálisnak mondha-
tó. Már maga a környezet is alkalmatlan 
volt a gyerekek nevelésére. Kezdjük ott, 
hogy három gyerek, három felől érkezett 
a családba és élt együtt egy nem minden-
napi helyen: a kávéházban. Apám mesél-
te, hogy ő az apjával életében talán csak 
egyszer volt együtt három órát. Akkor is 
egy békéscsabai riportra vitte magával, 
és a vonaton nyílt alkalmuk egy kis be-
szélgetésre. A mindennapok viszont arról 
szóltak, hogy Frici a Hadikban dolgozott, 
Aranka, a nagyanyám lent volt mellette, 
és a gyerekek néha beugrottak hozzájuk 
pénzt kérni. Ez volt náluk a családi élet.

 Karinthy Ferenc is ilyen apa volt?

Ő egészen másfajta volt. Talán éppen 
abból okulva, amit gyerekként átélt, ő 
megpróbált mindent másképp csinálni: 
megpróbált igazi apa lenni, de ehhez meg 
anyám kellett. Alkatilag ő sem volt igazán 
alkalmas az apaszerepre, egyáltalán mi, 
Karinthyak nem vagyunk jó apák. Nem 
azért, mert rossz emberek lennénk, ha-
nem, mert egyszerűen későn növünk fel a 
feladathoz. Nekem is idestova hatvan éve 
nem sikerült benőnie a fejem lágyának, 
de azt hiszem, ez a „gyerekség” inspiráló 
erő is számomra. Örökös kíváncsiság és 
megfelelni akarás. Ez ad erőt a munká-
ban is. Tehát visszatérve a kérdésre: apám 
nem volt jó apa, de megpróbált az lenni, és 
anyám sokat segített abban, hogy ezt meg 
is tehesse, hiszen ő volt a családban a rend 
és a forma, aki az egészet egybe rántotta, 
apám pedig megtöltötte ezt tartalommal, 
és így tudtunk úgy élni, mintha rendes 
polgári család lettünk volna.

 Az édesapja és az édesanyja már egészen fi-
atalon ismerték egymást. Mégis melyik volt 
az a pont, amikor ez az ismeretség átalakult 
szerelemmé?

Náluk az összekötő kapocs pontosan a 
kerület, Újbuda volt, amit akkor még nem 
így neveztek. Mindketten Lágymányoson 
éltek: apám a Verpeléti út 2.-ben, a mai 
Karinthy Frigyes úton, anyámék pedig a 
Lágymányosi utcai sarokerkélyes lakás-
ban laktak, és valóban gyerekként is tud-
tak egymásról, és – bár ez elég kínos tör-
ténet – később azt is bevallották, hogyan 
ismerkedtek meg egymással. Ez a történet 

az erkélyjelenet karinthys változata. Kezd-
jük ott, hogy a fiúk nagyon rossz gyerekek 
voltak, rettegésben tartották a környéket. 

 Hogyan?

Az a hír járta róluk, hogy meghúzogatják 
a lányok haját, elgáncsolják, vagy éppen 
leköpik őket. Anyám pedig, a hősnő, egyik 
alkalommal megleste, hogy a két gonosz 
Karinthy fiú épp az erkélyük alatt szövi 
az ármányt. Úgy látta, eljött az ideje, hogy 
móresre tanítsa őket, így kiszaladt, leköpte 
őket, majd pedig befutott a lakásba. Akkor 
még egyikük sem gondolta, hogy ebből 
később frigy lesz. Arra csak jóval később, 
a háború alatt került sor, amikor anyám 
először megözvegyült, és egy társaságban 
összekerült a még diák Cinivel. Anyám-
nak akkor már állása volt, látszerészként 
dolgozott, és ő lett a kenyérkereső a csa-
ládban. Apám mondta is mindig, hogy én 
gazdag nőt vettem el feleségül. Már csak 
ezért is érdemes volt megnősülni. Később 
már apám lett a családfenntartó, bár hoz-
zá kell tennem, hogy anyám majdnem 
élete végéig dolgozott valamit. Korábban 
hivatalosan is építette a szocializmust, de 
később, amikor a szocializmus már nem 
akart többet belőle, apámnak lett a pótol-
hatatlan és mindenhez értő titkárnője. Ha 
anyám nem lett volna, akkor apám – aki-
nek az élete ugyanolyan szétfolyós és for-
mátlan génekből állt, mint a nagyszülőké 
– nem rázódott volna így helyre. Úgyhogy 
minden tiszteletem anyámé, aki képes volt 
összekovácsolni a családot.

 Már beszélt a szülőkről és a nagyszülőkről, de 
önről még kevés szó esett. Milyen gyerek volt 
Karinthy Márton?

Nem tudom objektívan megítélni, mert 
belülről az ember mindig másképp látja 
magát. Biztosan nehezen kezelhető gye-
rek voltam. Ez az örökös miérteknek és a 
„minden-lében-kanálságomnak” köszön-
hető. Hiszen – mint mondtam – színhá-
zi gyerekként nőttem fel, és így a múltba 
visszatekintve eléggé undok és kellemet-
len gyerek lehettem; rátelepedtem a szí-
nészekre, nem hagytam őket élni. Emlék-
szem egyszer Siófokon, a Nemzeti Színház 
üdülőjében nyaraltunk, ahol a színészek 
réme voltam, mert állandóan lógtam raj-
tuk és megpróbáltam a színházi titkokat 
kicsalni belőlük. Még nem tudták, hogy 
azért, mert már akkor is bennem mozgott, 
hogy szerettem volna megérteni a színhá-
zi világ működését. Otthon saját színhá-
zam volt: míg más gyerek focizott, engem 
csak ez kötött le. Hatéves koromtól kezdve 
szinte monomániásan csak erre koncent-
ráltam, mígnem függővé váltam. Havon-
ta nagyjából 35 előadást néztem meg, és 
ebbe egy kicsit talán bele is diliztem. Épp 
a közelmúltban mentem fel nosztalgiázni 
a padlásra, a gyerekkori szobámba, ami 
igazi színházként volt berendezve, és ahol 
apám barátainak kötelező volt megtekin-
teniük az aktuális előadásaimat.

 A pályaválasztáshoz mit szóltak a szülők? Mert 
meglepődni – gondolom – nem tudtak rajta.

Meglepődni nem tudtak, de mivel ez foko-
zatosan érlelődött, aggodalommal nézték, 
hogy mi sül ki belőle. Apám határozottan 
lebeszélt mindenféle művészi munkáról. 
„Nézz rám, hogyan élünk: igazi őrület az 
élete egy ilyen írónak!” – mondta. Ugyan-
is csak mi, a családja tudtuk azt, hogy 
mennyire megszenvedte a szövegeit. Az, 
hogy ő csapongó és bohém playboy, csak 
a látszat volt, amikor hazaért és leült az 
íróasztalához, akkor nagyon keményen 
megküzdött a mondataival. Minden erő-
vel le akartak beszélni erről a pályáról. Azt 

akarták, hogy rendes, polgári foglalkozá-
som legyen. Emlékszem, apám mindig 
mondta: orvos, ügyvéd, tanár: ezek ille-
nének hozzád. Nem tudta, hogy akkor én 
már rég eldöntöttem, mi szeretnék lenni. 
Amikor aztán kiderült, hogy mégsem az 
irodalom, hanem inkább a színházi vi-
lág vonz, akkor egy picit fellélegeztek, de 
apám rögtön hozzá is tette: „Egyet ígérj 
meg: nem veszel feleségül színésznőt!”. Ezt 
a kijelentését a tapasztalat mondtatta vele, 
hiszen neki is elég sok színésznővel volt 

munka vagy éppen más jellegű kapcsolata. 
Tudta, hogy a színésznő és a színházigaz-
gató egymás mellett csak akkor tud meg-
maradni, ha egyformán tehetségesek és 
sikeresek, valamint ha a pályájuk egyfor-
ma ütemben tud felszárnyalni. Ha ez nem 
így alakul, akkor életre szóló konfliktusok 
keveredhetnek ebből. Úgyhogy jelentem, 
hogy nagyon sok jó színésznő dolgozik a 
színházamban, nagyon szeretem őket és 
nagyon fontosak az életemben, de egyiket 
sem vettem feleségül.

 Hogyan lesz valakinek saját színháza a nyolc-
vanas években?

Ezt a megoldást a kényszer szülte. Az 
állami színházakban egyszerűen nem 
éreztem jól magam, begörcsöltem. Úrrá 
lett rajtam az alkotói válság. Aztán adó-
dott egy lehetőség – ahogyan mondani 
szoktam: egy picinyke rés keletkezett a 
kommunizmus betonfalán – 1982-ben, 
amikor az új gazdasági mechanizmus 

megbukott és a Kádár-rendszer adott egy 
kis nyitási lehetőséget és megalakulhattak 
a gazdasági kisszövetkezetek. Ez volt az a 
kulcsszó, amely egy magánszínházat élet-
re hívhatott, és kulturális kisszövetkezet-
ként megalakulhatott a Hököm Színpad. 
Ma már teljeséggel nevetségesen tizenöt 
kamu, névleges tagot kellett beléptetnünk, 
ahhoz hogy működhessünk. Mert azt, 
hogy ez egy magánszínház, még kiejteni 
sem lehetett. Büszke is vagyok rá, hogy 
én is jelentősen hozzájárultam a rendszer 

fölbomlásához, hiszen ez a vállalkozás té-
tova és bátortalan lépés volt a piacgazda-
ság felé. A ’80-as évek végén aztán sikerült 
megtalálni a volt Haladás Mozi épületét, 
és ide már a nevemet is ki mertem írni, 
szégyenkezés nélkül. Előtte ugyanis még 
egyáltalán nem lehetett tudni, mi lesz a 
színház jövője. Apám is aggódott, a Karin-
thy névért, ha esetleg megbukunk. Meg is 
buktunk a Hököm Színpaddal. Karinthy 
Színház néven viszont már sikeres lett a 
cég. Ez az a vállalkozás, amelyik magába 
foglalja a családot meg az én életművemet 
is. Ebbe olvadt bele minden színházról al-
kotott vágyam és szenvedélyem. Örülök, 
hogy színházam főszerepet játszott abban 
a folyamatban, hogy megtörve az évszá-
zados hiányt, Újbudán az évtizedek alatt 
pezsgő, izgalmas színházi élet alakult ki. 
Aztán az ezredfordulóra egy új szenvedély 
lépett az életembe: az írás.

 Kényszernek érezte, hogy íróként a család 
nyomdokaiba lépjen, vagy pedig úgy gondol-
ta, annyi a mondanivalója, hogy érdemes ezt 
is papírra vetni?

Nagyon érdekes, mert ahogy a színház 
kényszerből és kínból alakult, úgy az írást is 
a szenvedés szülte meg. A saját színházam-
ban mindig is jól éreztem magam. Az az-
nappal eltűnő játék azonban nem nevezhe-
tő maradandó műfajnak. Úgy gondoltam, 
a szenvedést, amit átéltem azért, hogy mű-
vésszé váljak, csak papíron, csak egy családi 
történeten keresztül tudom megfogalmaz-
ni, érzékeltetni. Így aztán hosszú-hosszú 
évtizedek kutatása során és sok szakiro-
dalom fölhasználásával 2003-ban meg-
született az Ördöggörcs című első művem, 
amely áttörést hozott az életembe. Ezzel a 
könyvvel akkora sikert értem el, amekkorát 
a színházban soha nem élhettem meg és ta-
lán nem is lehet megélni. Olyan sikert, ami-
ért nagyon hálás vagyok a sorsnak. Annak 
ellenére, hogy tudom, ez sem volt egy fák-
lyásmenet, hiszen lényegében egy nagyon 
hosszú öntudatra ébredés történetét járja 
körül. Jó könyv csakis valódi szenvedély-
ből, szenvedésből és őszinteségből születhet 
meg. Így a családom révén önmagammal is 
szembesülhettem. Azt a traumát, amely a 
gyerekkoromtól kezdve mind a mai napig 
meghatározza az életemet, jelesül az ördög-
görcs kialakulását és folyamatos jelenlétét 
kívántam beleágyazni a családom történe-
tébe. Ehhez nagyon jó apropó volt, hogy a 

családom tényleg tele volt őrültekkel és zse-
nikkel. Egy nem szokványos, ugyanakkor 
egy mindenki által átélhető eseménysort 
meséltem el. Magam is döbbent izgalom-
mal tapasztaltam, ahogy ez a könyv beke-
rült a magyar irodalomtörténetbe, és a mai 
napig ott tartja magát. Később született még 
egy könyvem, A vihar kapuja, amelyik már 
szűkebb történet, a Színművészeti Főisko-
lán történt eseményekről. Témáját tekintve 
ennek nem lehetett akkora hordereje, mint 
a családtörténetnek. A visszajelzések mégis 
azt igazolják, a két könyv szervesen kiegé-
szíti egymást. 

 Lesz folytatás?

Sokan kérdezik is, mi lesz a trilógia har-
madik darabja. Na, ez aztán a legnehezebb 
kérdés. Ilyen sikeres írói indulás után ne-
héz újra tollat ragadni. Hiszen most már 
nagyon magasak a saját magam iránti 
elvárások is. Tehát ugyanoda jutottam 
megint, ahonnan gyerekkoromban mene-
kültem. A megfelelni akarás poklába.

 Ha már a trilógiánál tartunk: a beszélgetésünk 
elején két korszakra osztotta az elmúlt hatvan 
évet: az első harminc évre és a második harminc 
évre. Mi várható a következő harminc évben?

Azt nem tudom, mi vár rám a következő 
harminc évben, csak azt, hogy mi lesz a 
következő három hétben. Néhány nap 
múlva megyek Stockholmba, ahol a ma-
gyar követségről már második alkalom-
mal hívtak meg, hogy beszélgessünk a 
könyveimről. Ehhez hozzájön még az az 
öröm is, hogy nagyapám agyműtétjének 
helyszínén, a Karolinska Intézet falán egy 
emléktáblát avatnak fel, amely szerintem 
egy újabb irodalmi zarándokhely lesz a 
magyarok számára. Hiszen valami na-
gyon fontos történt ott az európai iroda-
lomban: ez az Utazás a koponyám körül 
élményének a születési helye. Néhány hét 
múlva pedig újra Párizsba látogatok, aho-
va az ott élő magyarok hívtak meg, szintén 
másodszor. Nem mondom, hogy az elmúlt 
években nem utaztam, mert Oslótól Lon-
donig és Sepsiszentgyörgytől Szabadkáig 
elég sok helyen megfordultam íróként. De 
hogy most visszahívnak mind a két hely-
re, ez azt jelenti, hogy az Ördöggörcs él, 
dolgozik és folyamatosan foglalkoztatja az 
embereket. Ennél nagyobb öröm egy író 
számára nem létezhet.

Kelemen Angelika

Utazás 
Karinthya 
körül
„Jó könyv csakis valódi szen-
vedélyből, szenvedésből és 
őszinteségből születhet meg.”

Interjú Karinthy Mártonnal

Karinthy Márton a nemrégiben elhunyt Bacsó Pétert látja vendégül színházában
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A Gellérthegyi Víztározó működésébe nyerhettek bepillantást a Gárdonyi Géza, a Grosics Gyula, a Csíki-hegyek, az Ádám Jenő és a Kelenvölgyi 
Általános Iskola felső tagozatos diákjai, ahol testközelből ismerkedhettek meg a Budapest vízellátásáért felelős intézménnyel. Az apropót pedig a 
Víz Világnapja adta, melyet Fodor Vince környezetvédelemért felelős alpolgármester is kiemelkedő jelentőségű eseménynek tart. Az ő közremű-
ködése révén valósulhatott meg a nem mindennapi látogatás.

A kisgyermekes családok egyik köz-
ponti kérdése, miként válasszák ki a 
legjobb bölcsödét, majd a legmegfele-
lőbb óvodát a család szeme fényének. 
Ehhez adott kapaszkodót április első 
hét végéjén a Szülők Háza, ahol nyílt 
napot rendeztek erről a témáról.

A Szülők Háza az első napsütéses áprilisi 
hét végén is hozta a tőle megszokott vidám, 
ugyanakkor tartalmas programot. A gaz-
dagréti Eleven Centerben működő klub 
ezúttal kerületi vezető óvónők és gyermek-
pszichológus bevonásával vállalkozott arra, 
hogy hasznos tanácsokkal lássa el a hozzá 
forduló szülőket azzal kapcsolatban, hogy 
gyermekük számára hogyan érdemes böl-
csödét, illetve óvodát választani. 
 A nyílt napon részt vett Veresné Kraj-
cár Izabella alpolgármester asszony, aki 
unokáival érkezett a programra. Az al-
polgármester asszony szerint a kilenc ön-
kormányzati bölcsődei intézmény mellett 
nélkülözhetetlenek azok a civil szerve-
zetek által működtetett klubok, amelyek 
a 0–6 éves korú gyermekek napközbeni 
ellátására vállalkoznak. Erre a törvények 
is lehetőséget adnak, a családi napkö-
zi fenntartásához állami normatíva is 
igényelhető. Újbuda Önkormányzata is 
támogatni kívánja a Szülők Házához ha-
sonló kezdeményezéseket. Az erről szóló 
program előkészítése zajlik, meghirdetése 
pedig őszre várható. Mint mondta, az Ön-

kormányzat elképzeléseivel egyezik az a 
működési forma, amit a Szülők Háza már 
évek óta megvalósít, bizonyította szakmai 
felkészültségét és példaként állítható a jö-
vőben alakuló szervezeteknek. 
 A nyílt napon a tanácsadás mellett in-
gyenes játszóház, zenés előadás és fotóki-
állítás fogadta a szülőket és a gyerekeket. 
A fotók a Szülők Háza mindennapjait mu-
tatták be.

B.A.

Kapaszkodó kisgyermekeseknek
Nyílt nap a Szülők Házában

A Fürkész Óvoda nyuszi napot ren-
dezett húsvét alkalmából. Az óvoda 
vezetőjével, Jakabné Gáspár Katalinnal 
beszélgettünk, aki a jeles esemény 
kapcsán bemutatta az óvodások hús-
véti ajándékaiból készített kiállítást. 

Milyen csoportok működnek a Fürkész oviban?
Óvodánkban a gyerekek öt csoportot al-
kotnak, és ezeket a csoportokat tavaly év-
kezdetkor színekkel és állatnevekkel láttuk 
el, hogy a kicsik közelebbinek érezzék a 
közösséget, ahova tartoznak. Ilyen csoport 
például a Barna maci, a Zöld teknős vagy 
a Fehér nyuszi. Az állatnevekhez kapcso-
lódóan, forgószínpadszerűen ünnepna-
pokat rendeltünk. A medve februárban 
bújik ki a barlangjából, hogy tájékozódjon 
az elkövetkezendő hónapok időjárásról, 
ezért a maci csoport napjául a február 2-át 
választottuk. A teknős csoportjának a Víz 
Világnapját, március 22-ét, míg az aktu-
ális nyuszi csoport napjául az április 8-át 
választottuk. A pillangók gyermeknapkor, 
a csigák ősszel ünnepelhetnek, színük a 
sárga nagyon jól illeszkedik az ősz árnya-
latihoz. A díszítések, ajándékkészítések is 
a színek és állatok körül forognak. 

Gondolom, az ovisoknak is tetszik ez az állatos 
csoportmegosztás.

Az óvónők segítségével a gyerekek egyre 

jobban megismerik az állatot, amelyről 
a csoportjukat elnevezték. Először külön 
füzet készül az adott állatról, amelyhez az 
óvodások gyűjtik össze az ismeretanyagot, 
ezt később az óvónő kiegészíti és feldol-
gozza velük. A füzet tartalmát az év végére 
a gyerekek már kívülről fújják. A módszer 
előnye, hogy bár játékosan, mégis rengeteg 
ismeretanyagot sikerül átadni a kicsiknek. 
A készülődéshez hozzátartozik még, hogy 
a csoportok termeit az állatok színei sze-
rint rendezzük be, és a dekoráció is ehhez 
illeszkedik. A teknős csoport termében a 
függönyök zöldek, a maci csapatnál a be-
rendezés barna árnyalata igazodik az álla-
tos-színes koncepcióhoz. 

Hogyan készülnek a gyerekek csoportjuk jeles 
napjára?

Az adott csoport, amelynek ünnepnapja 
van, vendégül látja a többi óvodást, és a 
gyerekek játékos programok segítségével 
mutatják be az állatukat. Most a nyuszi 
nap és a húsvét alkalmával számtalan ver-
set és mondókát tanultak meg a kicsik, és 
adtak elő a többi csoportbeli társaiknak. 
Az ünnepek része még a közös éneklés, 
amely igazi összekovácsoló erőt jelent az 
egész óvodai közösségnek. Az eseményhez 
kapcsolódóan a gyerekek kis ajándékokat 
is készítenek az óvodai foglalkozásokon, 
amelyekkel egymásnak kedveskednek. A 

Nyuszi nap a Fürkész oviban

Ha húsvét, akkor locsolás és tojásfes-
tés – vághatnánk rá egyszerre, a hímes 
tojásokkal azonban ma már kevesen 
bajlódnak, de minek is, hisz a locsolko-
dók hada is fogyatkozóban van. Úgy 
tűnik, a régi népi hagyományok egyre 
inkább kikopnak a városi ember min-
dennapjaiból. 

Ezen szeretne változtatni Tankó Anna 
népművész, aki múzeumról iskolára jár, 
hogy átadja a fiataloknak az évszázados 
hagyományt, a tojásírás művészetét. Hús-
vét hetében a Csíki-hegyek Utcai Általá-
nos Iskolába látogatott, ahol az ügyes kezű 
kisdiákok nagy lelkesedéssel fogadták a 
számukra ismeretlen módszert. 
 Az ebédlőben hangos gyerekzsivaj fo-
gad, az asztalok, melyeken egy órája még 
ebédeltek, most a szivárvány minden szí-
nében pompáznak, mondhatni, folynak. 
Mindenki lázasan dolgozik, átható viasz-

szag terjeng. – Szerencsére azért nem ak-
kora a baj – nyugtat meg Anna egy piros 
tojással a kezében –, hiszen egy ideje egyre 
többen érdeklődnek a rég elfeledett ha-
gyományok iránt. Hívnak múzeumokba, 
közösségi házakba és iskolákba, ahol nép-
művészeti foglalkozásokat tartok – meséli 
a tojásírómester, aki még szülőföldjén, az 
erdélyi Gyimesvölgyében tanulta a tech-
nikát nagymamájától. 
 A hagyományőrző egyesületek mun-
kájának hála ma már egyre nagyobb 
az igény, hogy a régi magyar népművé-
szeti szokásokat átörökítsük az újabb 
nemzedékre. Anna is ezt teszi az Iharos 
Népművészeti Egyesület tagjaként, aki 
elsősorban a tojásírást és a csángós bun-
davarrást ismerteti meg az érdeklődő 
közönséggel. A tojásfestésnek ez a mód-
szere Gyimesvölgyében alakult ki évszá-
zadokkal ezelőtt, de persze még számos 
más technikát tartunk számon, amelyek 

ma is élő népművészetek, magyarázza  
a művész.
 Közben egyre kíváncsibb lettem, ho-
gyan is készül az írott tojás. Anna egy 
íróka segítségével boszorkányos ügyes-
séggel rajzol mintákat forró viasszal a még 
színtelen tojásra. Ezeket aztán festékbe 
mártják, majd száradás után lekaparják a 
viaszt, így alatta kirajzolódik a népművé-
szeti minta. Az ornamentikus minták rá-
adásul nemcsak szépek, hanem jelentéssel 
is bírnak, a hímes tojásokon lévő díszítés-
sel például a lányok szimpátiájukat tudták 
jelezni a fiúk felé. 
 – A gyerekek nagyon lelkesek, hamar 
megtanulják a festés és a szerszámkészítés 
technikáját, persze a minták rajzolása sok 
gyakorlást kíván. Azt remélem, hogy ezek 
a kisdiákok egyszer majd a saját gyerme-
keiknek fogják továbbörökíteni ezt a szép 
hagyományt – tette hozzá Tankó Anna.

T. D.

Tojásírást tanultak a Csíkiben
Több száz éves módszerrel festettek tojást a gyerekek

Önkéntes segítőket keres kerületünk 
egyik leghasznosabb szolgálata, az 
Otthon Segítünk Alapítvány. A XI. ke-
rületben 2001 óta tevékenykedő szol-
gálat feladatának a kisgyerekeket neve-
lő családok segítését tűzte ki célul. 
 Az elmúlt években számos család 
gyermekének tudtak közvetve vagy 
közvetlenül segíteni az alapítvány 
munkatársai. A segítség általában heti 
néhány órás együttlétet jelent a vala-
miért nehéz helyzetbe került kisgyer-
mekes családokkal. E találkozások so-
rán a szolgálat munkatársai mindent 
megtesznek azért, hogy lelki és fizikai 
segítséget nyújtsanak számukra.
 A segítségre szoruló családok szá-
ma továbbra is magas, ám a szolgálatot 
vállaló önkéntesek megfogyatkoztak. 
Az alapítvány ezért rövidesen felké-
szítő tanfolyamot indít, melyre várja 
azoknak a segítő szándékú emberek-
nek a jelentkezését, akik ugyancsak 
fontosnak tartják, hogy kerületünkben 

testileg és lelkileg is egészséges gyere-
kek nőjenek fel. 
 A szolgáltatás a családok számára 
ingyenes, és az önkéntesek ellenszol-
gáltatás nélkül, szabadidejükben vég-
zik a tevékenységüket.
 – Nekünk érték az Ön segítő szán-
déka! Ha ön szülő vagy nagyszülő és 
lenne rendszeresen hetente néhány 
órája arra, hogy egy kisgyermekes csa-
lád mellé álljon, ha képes megértően, 
türelemmel meghallgatni másokat, 
akkor legyen önkéntese szolgálatunk-
nak és jelentkezzen nálunk! Szeretné 
érezni, hogy fontos és hasznos munkát 
végez? – Medvey Judit, a kerület szer-
vezőjének szavai.
 Az alapítvány a 209-34-30-as és 
a  365-14-36-os telefonszámon, vagy 
a 06-30-311-7094-es mobilszámon 
érhető el munkaidőben. További in-
formációt a www.otthonsegitunk.
hu világhálós oldalon találhatnak  
az érdeklődők.

Otthon Segítünk Alapítvány

húsvéti nyuszi nap alkalmával, ahogy a 
többi állatos napon, nemcsak a nyuszi cso-
port készített ajándékokat, hanem a többi 
csapat is. 

Sikerült a szülőket is bekapcsolni a programokba?

Szerencsére rengeteg lelkes szülő csatla-
kozott ehhez az állatos-színes program-
sorozathoz. Sokan a gyerekekkel együtt 
készítették az ajándékokat, amelyekből a 
tárlat összeállt. A szülők így számos új és 
kreatív ötlettel gazdagították a gyerekeket 
és az óvodát. Sok érdekes kis nyuszi figura 
készült zöldségekből, például répából és 
karalábéból, de látható itt tésztából, tojás-
héjból, sőt, fülpiszkálóból készült ajándék 
is. 

Lesz folytatás, ha már minden csoport ünnepnap-
ja lezajlik?

Mindenképpen tervezünk újabb progra-
mokat, de elképzelhető, hogy a koncepció 
változik a jövőben. Szívesen kipróbálnánk 
például a mesedramatizálást is a gyere-
kekkel. A csoportok nevei mindenképpen 
megmaradnak majd, amíg a gyerekek el 
nem hagyják az óvodát. Az állatos-színes 
környezet megmozgatja a kicsik fantázi-
áját, és erősíti a közösségi érzésüket, mi 
több, a gyermek-szülő és óvoda-szülő kap-
csolaton is sokat erősít. 

Farkas A. 

Állatok gyermekszemmel

Veresné Krajcár Izabella alpolgármester nem 
csak hivatalból foglalkozik a gyermekek ügyé-
vel, hiszen gyakorló anya és nagymama is. 

Épp csak lecseréltük a csizmát egy 
szellősebb lábbelire, épp csak eltet-
tük a télikabátot, az előrelátóbb 
szülők máris a nyári hónapokra 
terveznek. Persze nem a lengébb 
ruházatok beszerzésére gondo-
lunk, hanem a gyermek(ek) nyári 
programnaptárának megnyugtató 
kitöltésére. 

Könnyen fájhat a feje ugyanis annak a szü-
lőnek, aki csak évzáró után kapcsol, miként 
oldja meg gyermeke elhelyezését a vakáció 
idejére, hiszen a szülők nagy többsége nem 
tud végig otthon maradni csemetéjével. 
Természetesen még ekkor sem késő nyári 
tábor vagy vakációs program után kutat-
ni, ám talán célszerűbb erre még tavasszal 

felkészülni. A legkézenfekvőbb megoldást 
évtizedek óta a Budapesti Művelődési Köz-
pont Mini Tipp című vakációs programka-
talógusa kínálja – ebben ugyanis minden 
kategória és műfaj képviselteti magát. 
 A ma már internetes honlapként 
(www.minitipp.hu) működő, és így in-
teraktívvá vált programgyűjteményben 
egyaránt lehet tallózni napközis és bent-
lakásos táborok, szervezett kirándulások, 
csoportos és egyéni programok, szálláshe-
lyek és tanfolyamok, valamint erdei isko-
lák között. A keresést életkor-, tábortípus 
és időpontszűrők könnyítik, így gyerekre 
és családra szabott programtervet állíthat 
össze az idén megújult külsővel jelentkező  
honlap használója. 
www.minitipp.hu; tabor@bmknet.hu

Vakációtervezés már tavasszal
Idén is lesz nyár, idén is lesz szünet!

fo
tó

k:
 D

öm
ök

 V
ik

tó
ri

a

fo
tó

k:
 D

öm
ök

 V
ik

tó
ri

a



GYEREKEK 9ÚJBUDA 2009. ÁPRILIS 22.

Az iskolakezdés minden gyermeknek 
és szülőnek nagy megpróbáltatást 
jelent. A folyamatról beszélgettünk 
a kerület oktatási intézményeinek 
vezetőivel és Bács Márton oktatásért 
felelős alpolgármesterével. Kiderült: 
Újbudán minden feltétel rendelkezés-
re áll ahhoz, hogy a szülők a megfelelő 
iskolát válasszák gyermekük számára.   

– A kisgyermekek fejlődéséhez harmo-
nikus, nyugodt környezetre van szükség, 
mely az iskolakezdés időszakában még 
inkább fontossá válik. Ez a mai világban 
nagy terhet ró a szülőkre. A hatékony ke-
rületi pedagógiai intézményrendszerünk 
segítségével arra törekszünk, hogy meg-
könnyítsük az iskolakezdés, a szülők és a 
gyermekek számára gyakran megterhelő 
folyamatát – mutatott rá lapunknak a beis-

kolázás kapcsán Újbuda oktatásért felelős 
alpolgármestere, Bács Márton. Hozzátet-
te, a kerület általános iskolái magas szín-
vonalon működnek, melyet több felmérés 
is igazolt. – Iskoláink hatvan-hetven szá-
zaléka a budapesti átlag fölött teljesít, és 
a többiek is csak alig néhány százalékkal 
maradnak el az átlagtól. Tudjuk, minden 
szülő a legjobbat szeretné gyermekének, 
azonban iskoláink jó eredményei biztosít-
ják, hogy nem kell a szülőknek aggódniuk, 
ha csemetéiket nem vették fel a hőn áhított 
intézménybe. Van még bőven miből vá-
lasztani, ahol ugyanolyan jó kezekben lesz 
a nebuló – mondta Bács Márton.
 A szakemberekkel folytatott beszélge-
téseink során bebizonyosodott: a szülők-
nek ki kell venniük a részüket az iskolás 
életformára való megfelelő áttérés bizto-
sításában. Ez azonban nem korlátozód-

hat közvetlenül az iskolába lépés előtti 
időszakra, hanem ennek a felkészülésnek 
folyamatosnak kell lennie.
 Osváthné Terék Mária, a kerületi Óvo-
dai Munkaközösség vezetője, aki hosszú 
idő óta áll a Gazdagréti Szivárvány Óvoda 
élén, sokéves tapasztalatait osztotta meg 
velünk. Mint mondta, az óvodában a gyer-
mek teljes személyiségét fejlesztik, attól a 
pillanattól kezdve, amikor először belép az 
épületbe. E folyamatos fejlesztőmunka egy 
állomása, amikor a gyermek már rendelke-
zik mindazokkal a képességekkel, készsé-
gekkel, amelyek alkalmassá teszik az iskolai 
munka megkezdésére.  Kifejtette, ilyenkor 
általában két kérdés foglalkoztatja a szü-
lőket. – A gyermek alkalmas-e az iskolai 
nevelésre, illetve melyik iskolát válasszák 
számára – fejtette ki a szakember. Arra a 
felvetésünkre, hogyan derül ki, rendelke-
zik-e gyermekem a megfelelő fejlettséggel 
az iskolai munka megkezdéséhez, elmond-
ta: a tankötelessé váláshoz meg kell felelnie 
a törvény által előírt életkornak és megfele-
lő fejlettségi szintnek. Azzal folytatta, a fel-
készültségnek testi, lelki és szociális kritéri-
umai vannak, amelyből mindegyik egyfor-
mán szükséges a sikeres iskolai munkához. 
A gyermek belső érése, a családi nevelés és 
az óvodai nevelési folyamat eredményeként 
a kisgyermekek többsége az óvodáskor vé-
gére eléri az iskolai munkához szükséges 
fejlettségi szintet. De – figyelmeztetett – a 
gyermekek fejlődésének sajátossága, hogy 
nem egyformán történik, sőt, némelyek-
nél az egyes funkciók érése eltérő ütemben 
zajlik. A szakember szerint a szülő felelős-
sége, hogy gyermeke a számára legmegfele-
lőbb időben, a legoptimálisabb fejlettséggel 
rendelkezve kerüljön az iskolába. Így sem 

a túl korai, sem a túl késői iskolakezdés 
nem segíti a gyermek fejlődését. Felhívta a 
figyelmet, a szülők sajnos gyakran nem a 
gyermekük fejlettségének, érdeklődésének 
megfelelően, hanem a saját igényeik szerint 
választanak iskolát. Abba a hibába is bele-

esnek, hogy azt hiszik, az a jó iskola, amely 
sokféle szolgáltatást – lovaglás, tenisz, 
gokart, nyelvoktatás korai megkezdése 
– nyújt. A szülőknek fel kell ismerniük, hol 
a határ, a gyermek ugyanis nem játékszer, 
nem kell minden szabadidejét különórákon 
lekötni, figyelmeztetett a szakember. Az 
első osztályosok legfontosabb követelmé-
nyének a magyar nyelv megismerését ne-
vezte, emellett a játéknak is napi tevékeny-
ségnek kell maradnia, sorolta Osváthné  
Terék Mária.

Az Ezüstfenyő Óvoda vezetőnője, Balogh 
Lászlóné is azt hangsúlyozta, hogy náluk 
a beiskolázás előkészítése az óvodába lé-
pés pillanatában elkezdődik. Az óvodai 
három év után szerinte már nagyon kevés 
probléma merül fel az iskolaválasztáskor. 
Magyarázatként elmondta, az Újbudai 
Pedagógiai Intézet, a Logopédiai Intézet 
szakemberei ütemezett rend szerint kere-
sik fel az óvodákat, és szűréseket, szülői 
tájékoztatókat tartanak. A vezetőnő azzal 
folytatta, a gyerekek csupán öt százalé-
kánál mutatkoznak olyan jelek, amelyek 
miatt azt javasolják a szülőknek, a gyer-
mek maradjon még egy évet az óvodában. 
Hogy melyek ezek a problémák? – Ezek 
elsősorban nem értelmi, hanem az érzel-
mi okok – mondta Balogh Lászlóné. Arra 
is kitért, az utóbbi években nagyon sokat 
javult az óvodák és az iskolák kapcsolata. 
Ma már a gyerekeknek nem jelent gondot 
az iskolába lépés, az első osztályos követel-
mények jobban figyelembe veszik a gye-
rekek eltérő sajátosságait. Az Ezüstfenyő 
Óvoda vezetője arról is beszélt, nem szok-
tak iskolát javasolni a szülőknek, csak azt 
jelzik, hogy melyek a gyermek erősségei. 
– Inkább a sportban, az énekben vagy más 
területen ügyes a nebuló. Ez nagy könnyí-
tés, a szülő felelőssége az iskolaválasztás 
– mondta. 
 Lengyelné Molnár Ágnes, a Logopé-
diai Intézet igazgatója elmondta, hogy 
munkatársai megközelítőleg 1200 óvo-
dás gyermeket vizsgálnak meg évente. 
Negyven százalékuk kisebb-nagyobb 
beszédhibával küzd, ezt azonban tökéle-
tesen kezelni tudják a szakemberek. Az 
intézet vezetője az adatokat továbbsorol-
va elmondta, 900 első osztályos kisdiák 
közül mintegy 250-nél találnak olyan el-
változást, ami hosszasabb terápiát igényel. 
Második osztályban már írás-olvasás 
szűrést végeznek. A Logopédiai Intézet 
országos viszonylatban is kiemelkedő fel-
szereltséggel rendelkezik. Megtudtuk azt 
is, a foglalkozásokat kiegészítik egyéb, 
mozgásfejlesztésre alapuló terápiával. 
– Sajnos vannak olyan szülők, akik nem 
veszik igénybe a kezeléseket gyermekük 
számára, pedig a tanulás elengedhetetlen 
feltétele az írott és hallott szöveg megérté-
se. Ennek zavarait a logopédusok megfele-
lően tudják kezelni – fejtette ki Lengyelné  
Molnár Ágnes.  
 A Nevelési Tanácsadó a beiskolázás 
szempontjából kiemelten fontos intéz-
mény. Villányi Lenke igazgató szerint is a 
gyermek iskolai sikeressége azon múlik, 
hogy személyisége elérte-e azt az iskolai 
érettségi fokot. – Ez azt is jelenti, hogy al-
kalmassá válik arra, hogy a családon kívül 
keressen magának társakat. Ha viszont 
egy kisgyermek fejlődése eltér az átlagos-
tól – folytatta Villányi Lenke –, a szak-
ember abban segít, hogy a problémát a 
gyermek és családja közösen tudják meg-
oldani. Felhívta arra is a figyelmet, hogy 
az iskolába lépés időpontjában a szülők és 
a gyermekek is nagyon érzékenyek. Mint 
mondta, a szülő akkor teszi a legjobbat a 
gyermekének, ha harmonikus, szeretet-
teljes, nyugodt környezetet biztosít szá-
mára, és mindenben segíti. A statisztikáik 
egyébként azt mutatják: az évente mintegy 
180 vizsgált gyermekből mindössze 3–4 
súlyos eset adódik. A legveszélyeztetetteb-
bek családjából hiányzik az édesapa, így 
a gyerekek elveszítik biztonságérzetüket, 
amit különös viselkedésükkel jeleznek a 
külvilág felé. 
 Összegzésképp megállapíthatjuk, a 
gyermek iskolába lépése új életformát 
követel a gyermektől, de a családtól is. A 
szülő sokat tehet és kell is tennie annak 
érdekében, hogy a gyermeke lelkileg felké-
szülten menjen az iskolába.

M. G.

Bács Márton alpolgármester

2008 tavaszától a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 115/2007.(V.24.) Kormányrendelet a 
jegyző felelősségévé tette a közhiteles címnyilvántartás meg-
teremtését, illetve vezetését. 
Így a Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni bejárás 
során 74 026 lakást és 16 148 ingatlant ellenőriztek. A bejárás 
célja annak vizsgálata volt, hogy az ingatlanokon a megfelelő 
házszámok szerepelnek-e, a társasházak milyen elnevezése-
ket használnak az épületek, lépcsőházak, szintek, ajtók meg-
jelölésére, azok a hatályos jogszabályoknak megfelelnek-e, 
azaz, hogy megteremtsük egy olyan nyilvántartás alapját, 
mely biztosítja, hogy a kerületi lakosok csak olyan címekre 
jelentkezhessenek be, amelyek ténylegesen léteznek.
Azoknak a kerületi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező lakosoknak, akik nem a jogszabálynak megfelelő 
címet használnak, az új kijavított címükről a kerületi okmány-
iroda díjmentesen új lakcímkártyát (szükség esetén új forgalmi 

engedélyt) állít ki, melyet postán juttat el az érintetteknek. 
Azon ingatlanok esetében, ahol nem egyértelműen álla-
pítható meg a lakcím, vagy egyéb visszásságot tárunk fel, a 
tulajdonosokat, közös képviselőket, szövetkezeti elnököket 
egyeztetés, illetve tényállás tisztázása miatt megkeressük a 
probléma mielőbbi közös megoldása érdekében. 
Látható tehát, hogy nagy volumenű munka van mögöttünk és 
áll előttünk. Intézkedéseink várhatóan egyes kerületrészeken 
kiválthatják az ott élők ellenérzését Igyekszünk – a jogsza-
bályi felhatalmazás alapján ránk háruló feladat elvégzése 
során – a legkevesebb problémát okozva eljárni, feltétlenül 
számítva kerületünk lakosságának megértésére, türelmére. 
A helyenként kialakult rendezetlen viszonyokat – az átmeneti 
kellemetlenségek ellenére is –végleg rendeznünk kell, hiszen 
mindannyiunk közös érdeke egy pontos, rendezett, naprakész 
címnyilvántartás kialakítása.

Dr.Filipsz Andrea, jegyző

Naprakész címnyilvántartás

Az iskolatáska mindig nehéz
Új korszak a kicsik életében
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A Szerémi sor 4. szám alatt rendelő 
orvosok közül dr. Gáfrik Adél, dr. Soly-
mos Ágnes és dr. Szklenárik György 
felnőtt háziorvosok új helyen kezdték 
meg rendelésüket. ÚJ CÍM: Erőmű utca 
8. ÚJ TELEFON: 688-6991 és 688-6992.
 Dr. Gáfrik Adél rendélési ide-
je változatlan. dr. Solymos Ágnes és 
dr. Szklenárik György rendelési ideje 
megváltozott. A Szerémi sor 4. szám 
alatt maradó dr. Kókai Gizella (tele-
fon: 209-1027) és dr. Lengyel Tibor  
(telefon: 209-1028) rendelési ideje is 
megváltozott, dr. Tokodi György ren-
delési helye és ideje változatlan.

MÁJUS 9-ÉN A TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN (BIKSZÁDI U. 61–63.)

FIZIKAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS, FITTSÉGI TESZT, 
ERGOMÉTERES FELMÉRÉS, VÉRCUKOR-, 

VÉRNYOMÁS-, KOLESZTERINSZINT-MÉRÉS, 
SZEMVIZSGÁLAT

ELŐADÁSOK: EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, DROG, 
DOHÁNYZÁS, ALKOHOL, AZ EGÉSZSÉGES 

GERINC , KALANDOZÁSOK A KELETI KULTÚRÁK 
FÖLDJÉN,  ELSŐSEGÉLY BEMUTATÓ
AZ ÚJ TORNAPÁLYA FELAVATÁSA

SPORT, MOZGÁS, JÁTÉK, RAJZVERSENY, 
SPORTVERSENYEK, VETÉLKEDŐK

HARCMŰVÉSZETI BEMUTATÓ ÉS OKTATÁS 

A kerületi Vöröskereszt közgyűlésén 
számolt be az elmúlt év eredményeiről 
és a következő feladatokról. 

A hivatalos közgyűlés megkezdése előtt a 
résztvevők rövid megemlékezéssel tiszte-
legtek a solferinoi csata 150. évfordulója 
előtt. Henri Dunant ezen a helyen tobo-
rozta az első önkéntes csoportot, akik a 
sérültek ellátásában vettek részt. Erre az 
időre nyúlik vissza a Vöröskereszt meg-
alapításának gondolata. Ezután elismerő 
oklevelet adtak át Farkasné Kéri Katalin 
önkormányzati képviselőnek a kerületi 
Vöröskereszt rendszeres támogatásáért. 
A vezetőség nagyra értékelte és meg-
köszönte a kerületi gazdasági vezető, 
Magos Istvánné gondos munkáját. Az 
ülésen megjelent Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő, valamint Jankó István 
kerületi képviselő is. A kerületi Vörös-
kereszt elnöke, Kalász László beszámo-
lójában kiemelte, hogy az elmúlt évben 
az adományozó jogi személyeket érintő 

20 százalékos áfabefizetési kötelezettség 
miatt a beérkező adományok közel 50 
százalékkal csökkentek. Ezzel szemben 
a gazdasági helyzet okán emelkedik a se-
gélykérők száma, ám az ő kiszolgálásukat 
így kevesebb adományból kellett és kell 
megoldani. 
 A területi vezető, Madarász Gyuláné 
kiegészítésében felhívta a figyelmet az 
Önkormányzat Szociális Osztályával, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 
és a Polgári Védelemmel való együttmű-
ködés fontosságára. A nehéz körülmények 
között élő emberek még eredményesebb 
segítésének a hatékony együttműködés  
a kulcsa. 
 A különböző tevékenységek között 
kiemelkedő a kerületi szervezet szociális 
tevékenysége, melyen keresztül 2008-ban 
közel 10 000 ember részesült 33 072 490 
forint értékű természetbeni és pénzfor-
galmat érintő segélyben, valamint 30 626 
600 forintértékű szociális és egészségügyi 
szolgáltatásban. Kiemelkedő a kerüle-

ti szervezet szűrési és ismeretterjesztő 
programja is. Az elmúlt évben közel 7 000 
egészségügyi szűrést végeztek a szervezet 
önkéntesei. Ezen a területen is nehézséget 
okoz a mérésekhez szükséges eszközök 
és segédanyagok magas költsége, melyet 
2008-ban még biztosítani tudtak. 
 A csökkenő támogatás ellenére a ke-
rületi szervezet a 2009-ben is szeretné 
tartani az eddigi eredményeket. Ehhez 
azonban a támogatók és adományozók 
számának emelésére, új típusú megköze-
lítésre van szükség. Nagy hangsúlyt kell 
fektetni a támogató bélyegek megvásárlá-
sának szorgalmazására (500 Ft/év/fő).  A 
közgyűlésen elhangzott, hogy a kerületi 
Vöröskereszt kiváló együttműködő part-
nere az Újbuda Média, amelyen keresztül 
megjelennek a szervezet felhívásai, hirde-
tései. A lakosság megszólítása a kerületi 
médián keresztül elengedhetetlen az ered-
mények növelése érdekében. 

Magyar Vöröskereszt Budapest, 
XI. kerületi szervezete

Közgyűlést tartott a XI. kerületi Vöröskereszt

Az áfa csökkenti az adományok összegét
Az áprilisban 
bekösz öntöt t 
korai nyár idő-
szerűvé teszi, 
hogy néhány 
szót ejtsünk a 
t ipikus nyári 
egész ség üg y i 
problémákról. 
A szabadságon, 
kirándulás vagy 
sportolás köz-

ben szerzett sérülések mellett az or-
voshoz forduló betegek jelentős része 
emésztési problémákkal jelentkezik. 
Üdüléskor felborul a szokásos élet-
rendünk, általában többet eszünk és 
különösen külföldi utazásokon más, 
nekünk szokatlan ételeket is megkós-
tolunk, és bizony italfogyasztásunk is 
inkább nő, mint csökken. 
 A gasztronómiai kicsapongások 
kellemetlen következményei általá-
ban hamar elmúlnak, de ha gyomor-
táji problémáink mértékletes étkezés 
mellett is megjelennek vagy folyta-
tódnak, akkor érdemes orvoshoz for-
dulni, mert a gyomor és a bélrendszer 
túlterheléséból adódó múló panaszok és 
a súlyos emésztőszervi betegségek tüne-
tei igencsak hasonlóak. A leggyakoribb 
tünetek, amelyekkel a páciensek orvo-
sukhoz fordulnak a gyomorsav túlten-
gés, gyomorégés, puffadás és székelési 
panaszok. Az orvos és a szakorvos fel-
adata annak az eldöntése, hogy milyen 
kórkép áll a panaszok mögött, hiszen 
hasonló tünetekkel járhat a reflux-be-
tegség és fekélybetegség, a gyomorrák, 
illetve az idegi eredetű bélbántalom és 
sajnos a vastagbélrák is.
 A vastagbélrák a második leggya-
koribb daganatos megbetegedés Ma-
gyarországon. Évente mintegy 5000 
ember hal meg ebben a betegségben és 
évi 8000 új megbetegedést regisztrál-
nak, többségében már előrehaladott 
stádiumban. Ugyanakkor a vastagbél-
daganat az egyik legjobban szűrhető 
daganatos megbetegedés, mégis keve-
sen vállalkoznak a megelőző szűrővizs-
gálatra. Sokan azért halogatják a kivizs-

gálást, mert félnek annak kellemetlen-
ségétől, fájdalmától. 
 A korszerű diagnosztikai eszkö-
zökkel a nyelőcső, gyomor és vastag-
bélrák már előzményeiben vagy kezdeti 
szakaszában felismerhető, és jó eséllyel 
gyógyítható. Ha a vizsgálatok altatás-
ban történnek, akkor fájdalommente-
sek, kellemetlenséggel a beteg számára 
nem járnak. A daganatok nagy része az 
úgynevezett vastagbélpolipokból alakul 
ki, amelyek idejében észlelve könnyen 
és biztonságosan eltávolíthatók. A je-
lenlegi szakmai ajánlás szerint a vastag-
bélrák szűrővizsgálatának legbiztonsá-
gosabb módszere a vastagbéltükrözés, 
amit 45 éves kor felett panaszmentesen 
is javasolt elvégeztetni. A rákbetegségek 
többsége kezdeti stádiumban csaknem 
tünetmentes, ám a nyilvánvaló tünetek 
észlelésekor sajnos már nehezen gyó-
gyítható. Az ellenőrző-szűrő vizsgála-
tokkal sok ember élete megmenthető, 
illetve meghosszabbítható.
 Sokat tehetünk mindennapi egész-
ségünkért a tudatos életmóddal, és ez 
vonatkozik emésztőrendszerünkre 
is. Már közhelynek számít, mégis új-
ra és újra el kell mondanunk, hogy a 
rendszeres mozgás, sportolás minden 
életkorban javítja testünk általános 
állapotát, karbantartja immunrend-
szerünket és segít szervezetünknek 
legyőzni a betegségeket. A mértékletes 
és kiegyensúlyozott étkezéssel kímél-
jük saját belső szerveinket és csök-
kentjük a rendellenes működés kocká-
zatát. Nyári szabadságunkon is inkább 
gyakrabban, de kevesebbet együnk, 
és még inkább óvatosabban bánjunk 
a pohárral, ezzel csökkenthetjük a 
gyomossavtúltengés kockázatát. Hitel-
telen lenne, ha arról próbálnám most 
meggyőzni a kedves olvasót, hogy 
nyári szabadságát, vidám társaságban 
töltött estéit egy pohár gyógytea teszi 
csak igazán tökéletessé, de az se volna 
jó, ha a nyár legmarkánsabb élményé-
vé egy egzotikus környezetben átélt 
gyomorvizsgálat válna.

Dr. Takáts Alajos Tamás klinikai főorvos, 
belgyógyász-gasztroenterológus

Dr. Takáts Alajos

Emésztő problémák
DRÁGA DOKTOR ÚR!

Az Újbudai 60+ Program civil kont-
rollját hivatott ellátni a nemrégiben 
alakult Idősügyi Tanács. Tagjai szerint 
a program küldetése egyrészt az, 
hogy a legnagyobb figyelem azoknak 
a nyugdíjasoknak jusson, akik egye-
dül élnek és ezáltal problémáikkal is 
magukra maradnak. Egy másik gon-
dolat pedig az úgynevezett kulturális 
rehabilitációról szól, azaz az alkotókö-
zösségek szerepéről.

A 60-on felüli kor az élet egyik legnagyobb 
kihívása, hiszen ilyenkor jelentkeznek a 
komolyabb egészségügyi problémák, vé-
get ér a munkával töltött időszak, és ezek 
a tényezők sokak számára traumát okoz-
nak. Így vélekedik az Idősügyi Tanács 
egyik tagja, dr. Györke János családorvos. 
Szerinte a 60+ programban óriási fantázia 
van, hiszen ennek keretén belül nemcsak 
értelmes és aktív időtöltést és tevékenysé-
get lehet szervezni ennek a korosztálynak, 

hanem azo-
kat is be lehet 
vonni a közös-
ségek életébe, 
akik magukra 
maradtak és 
segítségre szo-
rulnak. Györke 
dok t or  t a-

pasztalatai szerint a legnagyobb erő a kö-
zösségek működésében van, és Újbudán 
egyre több városrészre jellemző az, hogy 
az emberek a szomszédság vagy az azonos 
problémák okán ismeretségeket kötnek 
egymással, és a későbbiekben is figyelem-
mel kísérik egymás életét. A családorvos a 
60+ egyik legfontosabb feladatát tehát ab-
ban látja, hogy a spontán szerveződéseken 
felül a programban résztvevők maguk is 
tegyenek azért, hogy minél többen találja-
nak rá azokra a társakra, akikkel szívesen 
töltik együtt a szabadidejüket, és akikkel a 
problémák megoldása is egyszerűbb.

Köllő Miklós, a Tarkaszínpad művészeti 
igazgatója szintén tagja az Idősügyi Ta-
nácsnak. Ő az alkotó kreativitásra helyezi 
a hangsúlyt, mégpedig 6 éves, a színtársu-
lat működtetése közben szerzett tapaszta-
lataira alapozva. Mint mondja, mindennél 
jobban visszaadja az emberek önbecsülés-
ét, lendületét, aktivitását a sikerélmény, az 
alkotás öröme. Jó példa volt erre a tavaly 
megrendezett Szenior „Ki Mit Tud”, ame-
lyen olyan sokan vettek részt, hogy a ter-
vezetten felüli elődöntőket kellett beiktat-
ni a versenyrendbe. Köllő Miklós azt vall-
ja, hogy a kulturális tevékenységek erőt 
és magasabb szintű életminőséget adnak 
az embereknek. A történelem nehéz idő-
szakaiban is a motivált alkotóközösségek 
tudták enyhíteni a társadalmi feszültsége-
ket. A művészet a ma olyan fontos pozitív 
gondolkodást táplálja az emberekben, és 
a 60+ programon belül is érdemes erre az 
irányra koncentrálni.

B. A.  

Újbudai Idősügyi Tanács

A 60+ kulcsa a közösségi élet

60+ PROGRAMAJÁNLÓ

MÁJUS 2., SZOMBAT 
1. Budai-hegység, Normafa–Libe-
gő–Szépjuhászné
Találkozó: 8.45 Moszkva tér 61-es vil-
lamos mh., túravezető: Bartha Gyula 
(Bakancsos Kör), tel.: 206-3854.

2. MARGITSZIGET (KÖRSÉTA)
Találkozó: 9 órakor a Margit híd lejáró-
ján a buszmegállóban.
Túravezető: Haász Piroska (Természet-
védők TE), tel.: 319-4265.

3. FUNDOKLIA VÖLGY (ÉRD)
Találkozó: 8.30 Etele tér busz p.u.
Költség: menetjegy,  Túravezető: Bán 
Andrásné (CAOLA-ALFA SE), 
tel.: 06-30-492-6026.

MÁJUS 3., VASÁRNAP
Vácrátóti Arborétum
Találkozó: 9 óra, Újpest Városkapu 
MÁV áll. Költség: menetjegy + belé-
pődíj, túravezető: Szatmári Andrásné 
(Solidaritás SE) 06-20-386-4857.

Természetjáró májusi időpontok
MÁJUS 9., SZOMBAT
Budai-hegység, Fenyőgyöngye–Rep-
tér–Hűvösvölgy.
Találkozó: 8.45 Batthyány tér, túrave-
zető: Bartha Gyula (Bakancsos Kör) 
tel.: 206-3854.

MÁJUS 16., SZOMBAT
Budai-hegység, Ady-liget– 
Nagykopasz–Nagykovácsi
Találkozó: 8.45 Moszkva tér 61-es vill. 
mh., túravezető: Bartha Gyula (Bakan-
csos Kör), tel.: 206-3854.

MÁJUS 23., SZOMBAT
1. Várpalota Zichy kastély–Thury 
vár–Trianoni Múzeum
Találkozó: 7.45 Népligeti busz p.u. 
Túravezető: Szatmári Andrásné 
(Solidaritás SE), tel.: 06-20-386-4857.  
2. Budai-hegység, Normafa–Farkas 
hegy–Sorrento–Budaörs
Találkozó: 8.45 Moszkva tér 61-es vill. 
mh., túravezető: Bartha Gyula (Bakan-
csos Kör), tel.: 206-3854.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET  
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tájékoztatása alapján 
a gyógyszertári ügyeletet 2009. április hónapban is a Déli gyógyszertár  
(1123 Budapest, Alkotás u. 1/B) biztosítja.

Háziorvosok új helyen EGÉSZSÉGNAP

A GYÓGYÍR XI. KHT. A  FEHÉRVÁRI ÚTI SZAKRENDELŐJÉBEN 
(FEHÉRVÁRI ÚT 12.) CSALÁDI EGÉSZSÉGNAPOT RENDEZ 

 EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK
ALSÓ VÉGTAGI ARTÉRIÁS DOPPLER VIZSGÁLAT

ARTERIOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT
CANDIDA-SZŰRÉS

CSONTSŰRŰSÉG MÉRÉS, KIÉRTÉKELÉS 
DR. SCHÜSZLER FÉLE ARCDIAGNOSZTIKA

EKG VIZSGÁLAT
FEHÉRJEÜRÍTÉS SZŰRÉSE

FÉRFIAKNAK PSA SZŰRÉS ÉS TANÁCSADÁS
GYERMEK ÉS FELNŐTT ALLERGIA SZŰRÉS, TANÁCSADÁS

HALLÁS VIZSGÁLAT
IVÓVÍZMINŐSÉG ELLENŐRZÉSE HOZOTT MINTÁBÓL 

KOLESZTERIN SZŰRÉS
MAKULADEGENERÁCIÓ SZŰRÉSE

SZÁJÜREGI DAGANATOK SZŰRÉSE
VÉRCUKORMÉRÉS, VÉRNYOMÁSMÉRÉS

ZÖLDHÁLYOG ÉS SZÁRAZ SZEMŰSÉG SZŰRÉSE

 BEMUTATÓK
BABA- ÉS THAI MASSZÁZS BEMUTATÓ
BIOPTRON FÉNYTERÁPIA
DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST SEGÍTŐ PROGRAM 
BEMUTATÁSA
DOWN SZŰRÉS TÁJÉKOZTATÓ
ELSŐSEGÉLYBEMUTATÓ
HOMEOPÁTIA
LÉGZÉSFIGYELŐ HASZNÁLATA - BEMUTATÓ
DÉVÉNY MÓDSZER BEMUTATÓ

 EGYÉB PROGRAMOK
BETEGJOGOK A REFORMOK TÜKRÉBEN
ÉLETMÓD ÉS LELKI TANÁCSADÁS
GYERMEKFELÜGYELET, KREATÍV FOGLALKOZÁS
REFORMKONYHA
SZÁJÁPOLÁS GYERMEKEKNEK

A Családi egészségnapra a belépés díjtalan, 
és minden szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe!

Családi egészségnap
MÁJUS 9-ÉN, SZOMBATON 

DÉLELŐTT 10 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY  
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története.
MÁJUS 1-JÉIG Időszaki kiállítás: Retró-kiállí-
tással köszöntjük a 190 éves Albertfalvát.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 
ÁPRILIS 22. 16.30 Ikon és akvarell. Héderfái 
Péter festőművész kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető hétköznapokon 10–15 óráig, 
azontúl előzetes bejelentkezéssel.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
ÁPRILIS 22.–MÁJUS 9. Erácz László és Hoffer 
Andrea kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
Állandó kiállítás: Dajka Margit-emlékszoba.

BUDAI KLUB GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
MÁJUS 12-ÉIG Ambrus Éva Ferenczy-díjas 
keramikusművész kiállítása.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁJUS 4-ÉIG Multikulti Budapest nemzetiségi 
alkotók kiállításai. MÁJUS 5–19. Hulladékból 
termék – Az ÖkoPack Kht. környezetvédelmi 
oktató- és szakkiállítása. A megnyitó idő-
pontja: MÁJUS 7. 14.00.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
NOVEMBER 21-ÉIG „A modern diszkobolosz” 
című kiállítás Molnár-C. Pál sporttárgyú 
újságrajzaiból és fametszeteiből.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
Kiállítás – Galéria: ÁPRILIS 30-ÁIG Baranyai 
Levente festőművész kiállítása.

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Mint közösségi televízió hétfőnként új műsor-összeállí-
tással, riportokkal, magazinműsorral, koncert-, sport- és 

közösségi programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével 
ellátott otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

A szerkesztett műsoron kívül a képújság hírei mellett
 időről időre kapcsoljuk Újbuda forgalomfigyelőjének kameráit, 

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Ha nem látta a hétfői adást, nézze meg az ismétlést: szerda 18.00, 
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és 22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 

vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 4.00, kedd 18.00 és 22.30. 

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

 XI., Csíki-hegyek utca 13. Telefon: 246-6259  Fax: 246-8412 
ujbudatv@ujbudatv.hu  www.ujbudatv.hu

Újbuda, a mi otthonunk.

Kapcsoljon haza!

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

ÁPRILIS 23. 17.00 Filmvetítés: Anton Corbijn 
– Control. Utána beszélgetés Anton Corbijn 
filmrendezővel. ÁPRILIS 23. 21.00 Closer to 
Curtis (NL), De Staat (NL), J.D. Isolated.
ÁPRILIS 24. 21.00 Ez3kiel (FR), The Inspector 
Cluzo (FR), Esclyn Syndo. ÁPRILIS 24. 
22.00 Rewind Special Eastern Promises, 
bing-bangz!: Palotai, Cadik, Mc Zeek; Vendég: 
Ludmilla; Motorbár: Csodafarkas  és barátai; 
Visuals: Chiburi, Lee Unflyable. ÁPRILIS 
29. 20.00 Wroclaw Avant Calling: Small 
Instruments (PL), Kostas New Progrram (PL), 
Phonos ek mechanes (PL). ÁPRILIS 30. A38 Hajó 
6. születésnapi parti. Koncertterem: 21.00 
Vive la Féte (BE) live, Zuco 103 Soundsystem 
(NL), Kollektiva DJs. Tetőterasz: 20.00 zZz (NL), 
Demon Superior (Zságer+Zságer), Dictator 
& Hussar DJ set. MÁJUS 1. 22.00 A BlackLight 
event: Ctrl-z & Screwface presents: Stereo:
type (UK), Palotai, Vida L, Marka, Rori Breaker, 
Rockchild, Nils, Bergi, Acryl. Tetőterasz: 
22.00 Deep Smile Café Szezonnyitó Est 
– Oleg, Wegha, Görgő, Szundi, E.T., visuals: 
A&D Project. MÁJUS 2. 22.00 Urbitális Majális: 
Irie Maffia, Pannonia Allstars Ska Orchestra. 
Tetőterasz: 20.00 Urbitális Majális: Specko 
Jedno, A Láma Dalai, DJ Bekő.
MÁJUS 5. 20.00 The Stick Men Tour: Tony Levin, 
Pat Mastelotto, Michael Bernier (US)

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 

KEDD 9.30, 10.15, 11.00 Ringató, 
14.00 Gyógytorna, 16.00 Gerinctorna. 17.00 
Bogozgató, Salsa rueda 19.00 kezdő, 20.00 
haladó, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
18.00 Mesetorna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, 
SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna. SZERDA 19.00 
Szenior táncrendklub. SZERDA, PÉNTEK 18.00 
Divattánctanoda. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga, 
Karibi táncok 19.00 kezdő, 20.00 haladó, 
21.00 Salsaklub. PÉNTEK 19.00 AKH festő- és 
rajzstúdió, standard és latin társastánc 19.15 
kezdő, 20.15 haladó. ÁPRILIS 23. 9.00, 10.30 
Al~Fa Meseház: Gryllus Vilmos gyermek-
koncertje. ÁPRILIS 24. 12.00–17.00 Így készül 
a kép! Ikonfestészeti bemutató Héderfái 
Péterrel. ÁPRILIS 25. 19.00 Western Linedance, 
country táncház.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Etele út 55. Tel.: 371-2760

KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Mélyizomtorna. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna. SZERDA 17.00 
Pilates torna. SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjas-

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 24. 19.00 És Rómeó és Júlia.
ÁPRILIS 24. 19.00 Jövőre Veled ugyanitt.
ÁPRILIS 27. 19.00 Stílusgyakorlat 601-től.
ÁPRILIS 29. 19.00 Retró szerelem avagy 
özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 23. 19.00 Roncsosderby.
ÁPRILIS 24. 19.00 Dollárpapa.
ÁPRILIS 25. 19.00 A Napsugár fiúk.
ÁPRILIS 30. 19.00 Tisztelt Ház.
MÁJUS 2. 19.00 Őrült nők ketrece.
Gyermekelőadás: 
ÁPRILIS 26. 10.30 Micimackó.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 23. 20.00 MU Terminál „EX”. Fejes 

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
MÁJUS 1-JÉTŐL KEDDTŐL PÉNTEKIG 10–17 
óráig, MINDEN HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 
10–16 óráig. Csoportokat is szívesen látnak 
előzetes bejelentkezés alapján.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
MÁJUS 6-ÁIG Pázmándy Róbert 
 „Párhuzamos világok” című festménykiállí-
tása. A tárlat megtekinthető hétköznapokon 
10 és 20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
ÁPRILISBAN Szöllősi Tibor festőművész 
kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
ÁPRILIS 24.Teőkéné Montvai Rozália 
Életképek című kiállításának a megnyitója. 
A tárlat megtekinthető MÁJUS 13-ÁIG 
hétköznap 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
JANUÁR 12-ÉIG Homoki Anikó üvegművész 
„Áttetsző, mint egy látomás” című kiállítása. 
A tárlat megtekinthető hivatali időben.
FEBRUÁR 19-ÉIG Atlasz Gábor festőművész 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hivatali 
időben. FEBRUÁR 27. 13.00 Fábián Gyöngyvér 
Arc-más című kiállításának megnyitója. 
A tárlat megtekinthető MÁRCIUS 25-ÉIG 
hivatali időben. 
ÁPRILIS 28-ÁIG Szobrászrajzok 
– Válogatás az Újbudán található szobrok 
alkotóinak rajzaiból.

XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN 
SZERDÁN 15–18 óráig. Csoportokat is szíve-
sen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

SZÍNHÁZAK

Ádám: Femina, Duda Éva: Plain.
ÁPRILIS 26. 20.00 Holland Kultfesztivál. Keren 
Levi & Ugo Dehaes(IL/B/NL): Couple-Like.
ÁPRILIS 28. 20.00 Andaxinház: 2-1/16 
milliméter. ÁPRILIS 30. 20.00 Az ismeretlen 
kutatása – improvizációs alkotóműhely.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 23–26. 20.00 Pintér Béla és Társulata: 
A soha vissza nem térő. ÁPRILIS 29., 30. 19.00 
Kompánia Színházi Társulat: Karnevál-lako-
dalom . MÁJUS 1., 2., 3. 19.00 Szkéné-Picaro 
Produkció: A tizennégy karátos autó.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
ÁPRILIS 27. 20.00 Pesti Pódium: A koffer.
ÁPRILIS 28. 20.00 Majdnem Társulat: Tényleg 
szeretsz? MÁJUS 5. 20.00 Kókai János Társulat: 
SEB. Bemutató.

klub. KÉTHETENTE SZERDA 17.00 Reflex fotóklub.
MINDEN HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ 16.00 Képzőművé szeti 
konzultációk. HÉTFŐ–PÉNTEK 14.00–19.00 
Ingyenes e-Magyarország pont. Bejelentkezés: 
371-2760. ÁPRILIS 22. 18.00 Művészet közelről 
VII.George Grosz a német politikai szatíra „legszó-
kimondóbb” művésze. ÁPRILIS 24. Budapest 135. 
17.00 Kulturális élet a két világháború között, 
18.30 Művészetünk a két világháború között. 
ÁPRILIS 25.  Tedd ki a pontot! Legényesverseny és 
emlékműsor Martin György tiszteletére. 
ÁPRILIS 26. 10.00,14.00 Görög emlékek nyo-
mában. Találkozó a Ferenciek terén, a templom 
előtt. ÁPRILIS 28. 17.30 Színháztörténeti sorozat. 
„Babaház”, avagy a messze hangzó ajtócsapódás. 
MÁJUS 5. 17 30 Tánchistóriák . A magyar színpadi 
táncművészet.

FARKASRÉTI ÁLT. ISK. KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

ÁPRILIS 30. 18.00 Téma: Kormányok? Válságok? 
Vendég: Sipos Zoltán újságíró, médiaszakértő.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

ÁPRILIS 22. 18.00 Utolsó óra táncház – 
Bogyiszlói banda. ÁPRILIS 23. 20.00 Hangfestők 
koncert – ének: Bartók Eszter. ÁPRILIS 24. 
20.00 Szenior Sebő Klub. ÁPRILIS 25. 20.00 
Berecz András estje. ÁPRILIS 28. 18.00 Khamoro 
Táncstúdió, 20.00 Csángó táncház – Fanfara 
Complexa. ÁPRILIS 29. 18.00 Utolsó Óra tánc-
ház – Bogyiszló – Téka zenekar.
ÁPRILIS 30. 20.00 Szabó Anna mesél.
MÁJUS 3. 19.00 VIII. Nemzetközi Akusztikus 
Gitárfesztivál – Walter Lupi (I), Edoardo 
Bignozzi (I), Michael Young (USA), Szabó 
Sándor (H), Heidrich Roland (H). MÁJUS 4. 
18.30 Budai tangó. MÁJUS 5. 18.00 Khamoro.
Gyermekprogramok:
CSÜTÖRTÖK 9.00, 9.45, 10.30, 11.10 Ringató.
SZERDA 16.30,17.30 Ringatóból zeneóvodába!
ÁPRILIS 25. 16.00 Tipegő-topogó hagyomány-
őrző játékos-táncos foglalkozás bölcsis és 
kisovis korosztálynak, 17.00 Kolompos családi 
mulatság. MÁJUS 7. 10.00–12.00 Ringató 
anyák napja.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

HÉTFŐ 16.30 Gyöngyfűzés, ékszerkészítés,
17.30 Hatha jóga, 17.30 Indiai tánc haladó.
HÉTFŐ, SZERDA 17.00 Alakformáló torna, 18.30 
Hastánc. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00, 
16.00 Nyugdíjastorna, 17.00 Alakformáló tor-
na, 18.00 Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc.
KEDD 10.00 Csikung, 10.15 Kreatív angol, 

17.00 Muzsikás gyermektáncház, 19.30 Latin 
társastánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Anyuka 
aerobik. KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14.45 Tánc 
kicsiknek. KEDD, PÉNTEK 17.00 Ninjatanfolyam.
SZERDA 16.30 Kempo karate 4–8 éveseknek, 
17.30 Szövőtanfolyam, 19.00 Picasso. 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Csiri biri torna és mu-
zsika. CSÜTÖRTÖK 17.00 Foltvarró haladó, 
17.30 Indiai tánc kezdő. PÉNTEK 15.00 Alma 
rajzszakkör, 17.00 Foltvarró kezdő, 17.30 
Nemezelőszakkör. SZOMBAT 12.00 Társastánc.
VASÁRNAP 15.00 Nosztalgiaklub.
ÁPRILIS 22. 10.30 Csepp Csoda Meseszínház: 
Pocahontas. ÁPRILIS 26. 16.30 Csepp Csoda 
Meseszínház: Vízipók Csodapók. ÁPRILIS 26. 
19.00 Gálaműsor a „Tánc Világnapja” alkal-
mából. ÁPRILIS 30. 19.00 Heltai Jenő: Néma 
Levente. Az Éless-Szín előadása. MÁJUS 4. 
19.00 a Greenfields együttes ír táncháza.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 

Etele út 55.
ÁPRILIS 25. 16.00 A mese bűvöletében. Baba-
mama klub.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253 

HÉTFŐ 10.00  Nyugdíjas angol társalgási 
klub,10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia 
gyermekaerobik. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido.
KEDD 10.00 Ringató. 10.00 Eklektikaklub.
KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub. KEDD 19.30, 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo karate. SZERDA 15.00 
Kártyaklub,15.00 Társastánc. SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Ízületi torna. PÉNTEK 10.30 Bukfenc, 
16.00 Fashion dance. VASÁRNAP 10.00 Alétheia 
Gyülekezet igehirdetése. MINDEN PÁRATLAN 
HÉTFŐ 18.00 Verses-lelkes együttlét. HÉTFŐ–
PÉNTEK 10.00–19.00 Gazdagréti Közösségi 
Számítógépes Központ.

HEMINGWAY ÉTTEREM
Kosztolányi D. tér 2. T.: 381-0522

MÁJUS 1. 20.30 Dumaszínház Beliczai Balázzsal 
és Kovács András Péterrel.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

HÉTFŐ 13.00 Pingpong, 15.30 MKM Férfikórus. 
KEDD 15.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.00 
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. KEDD 10.00, 
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. SZERDA 14.0-
0 Sakk. CSÜTÖRTÖK 12.00 Torna, 16.15 Ovitánc. 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. PÉNTEK 
18.00 Társastánc. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 
18.00 Autómodellklub. MINDEN HÓ MÁSODIK 
HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007 

HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek, 
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ 
19.00, SZERDA 18.00 Dzsessz gimnasztika. 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. 
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 20.00 Step + erősítés. HÉTFŐ, 
PÉNTEK 18.00 Pilates. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 
Tarka Színpad –őrmezei nyugdíjas színpad, 
15.00, 16.00 Hip-hop, 17.30 Törpördög tánc-
tanoda kezdő, 18.15 haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
15.00 A fogyasztóvédelmi tanácsadó 
munkatársának ingyenes jogi képviselete. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics. 
SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00 Balettiskola 
9–13 éveseknek. 16.00, 17.00 Zenés kondi-
cionáló torna gyerekeknek. SZERDA, PÉNTEK 
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. 
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. 
VASÁRNAP 15.30 Goldance tánciskola. MINDEN 
HÓ ELSŐ PÉNTEK 15.00 Újbudai Botladozó. 
Szenior néptáncklub. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.0-
0–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország pont. 
Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak ingyenes.

RUBIN HOTEL ÉS SPORTKÖZPONT

Dayka Gábor u. 3.

ÁPRILIS 25. Újbuda White Aerobik Party.

SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT 
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.30 
Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 
Szülés utáni formába hozó torna.
SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna.
CSÜTÖRTÖK 17:00 Kreatív drámaműhely.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 17.00 Eleven Party.

TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514 

ÁPRILIS 22. 18.00 Ásványbarátkör. Bemutató: 
Kisnánai gyűjtések legszebb darabjaiból.
ÁPRILIS 24. 18.00 Törpenyúlklub. A zöldségek 
etetése. Káros? Veszélyes? Hogyan, honnan, 
mikortól? ÁPRILIS 27. 18.00 Gombászklub. 
Gombahatározás (ismeretbővítéssel).
ÁPRILIS 29. 18.00 Ásványbarátkör. Előadás: 
Kőbe karcolt jelek, avagy rövid, de hasznos 
ismeretek a 3800 éves magyar írásbeliség, 
a rovásírás felismerésére. MÁJUS 4. 18.00 
Gombászklub. A hallucinogén nagygombák 
elterjedése Magyarországon. MÁJUS 6. 18.00 
Ásványbarátkör. Ásványfelismerési gyakorlat 
magyarországi gyűjtéseinkből.
Kiállítás:
Öveges József-emlékkiállítás.Dokumentumok, 
tárgyi emlékek bemutatója, filmvetítés. 
Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

ÚJBUDAI GROSICS GYULA SPORT ÁLT. ISK.
Bikszádi u. 15.

ÁPRILIS 27. 10.00 Diákolimpia középiskolás 
VI. korcsoport: József Attila Gimnázium–B.C. 
Szent Imre Gimnázium kosárlabda-mérkőzés.

ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZP.
Bogdánfy u. 7/d. T.: 209-2411

MÁJUS 5. 10.00 Cseperedő programsorozat. 
Téma: Fejlődéslélektani szakaszok 0–3 éves korig.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög 
katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.
ÁPRILIS 24. 16.00 VIII. Magyar Istenes Versek 
Szavalóverseny.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK  18.00 
Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek-
bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892 

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. 
MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. 
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés. 
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. 
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18 évesek-
nek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra 
a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve 
nyugdíjasklub a templomban.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: 

HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.3-
0 Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele. 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. 
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 Diakóniai közös-
ség, 17.30 Szeretetvendégség. 
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi isten-
tisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA 
Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT 
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00. 

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek is-
tentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA 18.30 
Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra. 
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia-
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör.
SZERDA 10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 
18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
Istentisztelet, vele párhuzamosan gyermek-
foglalkozás.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA (egyete-
mista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, VASÁRNAP 
9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 
18.30 Házas- és szülői kör.
MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520

VASÁRNAP 10.00 Szentmise. 
HÉTKÖZNAP Liturgia, illetve szentmise váltakoz-
va 8.00 és 18.00. MINDEN NAP 18.30 Rózsfüzér. 
KEDD 19.00 Taizei ima. 
MINDEN PÁROS KEDD 18.30 Katekézis.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 
19.00. SZERDA 9.30  Baba-Mama kör (Szent 
István-ház), 18.30 Placid atya katekézise 
(templom), 19.30 Katekumenátus (Szent 
István-ház). CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok 
beszélgetése (Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 
órai szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás 
a Jézus Szíve oltárnál. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 
10.00 Szeniorklub (Szent István-ház). MINDEN 
HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra 
hazánkért, szerzetesi és papi hivatásokért. 
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót 
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház).  MINDEN HÓ 
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia 
betegeiért, szenvedőiért. ÁPRILIS 25. Szent 
Márk evangélista ünnepe. 16.00 Zsibongó-
klub (Szent István-ház). ÁPRILIS 26. Húsvét 3. 
vasárnapja, búzaszentelés. ÁPRILIS 29. Sienai 
Szent Katalin, Európa társvédőszentje ünnepe. 
MÁJUS 1. 18.30 Kezdő májusi litánia. MÁJUS 2. 
Országos Mindszenty Engesztelő zarándoklat. 
MÁJUS 3. Húsvét 4. vasárnapja. Papi és szer-
zetesi hivatások vasárnapja. MÁJUS 4. 10.00 
Szenior-klub (Szent Imre-ház). 
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SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET - SZIE
www.szie.communio.hu  

BABA-MAMA KLUB otthon lévő óvo-
dáskorúak és szüleik számára, szakképzett 
óvónő vezetésével, minden szerdán 
9.30–12.30 óra között a Szent István 
házban (Himfy u. 9.), info.: 226-8907, 
tunde@gportal.hu

SZIE GYERMEKNÉPTÁNC, általános 
iskolások számára minden csütörtökön, 
16.15–17.15 között a Szent Margit 
Gimnáziumban, jelentkezés és info.: 
sagodi.ferenc@chello.hu.

FELNŐTT HITTAN a Budai Ciszterci 
Szent Imre-templom alsó hittantermében, 
Kállay Emil atya vezetésével április 23-án, 
csütörtökön, 20.15-kor, téma: „Befogadni-
elfogadni”, a közösségi élet alapfeltétele.

CSALÁDOK TALÁLKOZÓJA a 
dunaparti Piarista Rendházban, április 
25-én 17.15 kor.

KIRÁNDULJUNK EGYÜTT, túra a 
Pilisbe fiataloknak és kevésbé fiataloknak, 
Pilisszentkereszttől a Kétbükkfa-nyeregig, 
14 km, 600 m szintkülönbség, április 25-
én, szombaton. Találkozás a Batthyányi 
téri HÉV végállomáson, Pomázig érvényes 
jeggyel, 7.45-kor, autósoknak csatlakozás: 
Pilisszentkereszt szurdok bejárata melletti 
parkolóban, 9.30-kor. Info: Török Tamás 
30/948 3858, torokt@gmail.com

AMATŐR FESTŐ szakosztályt szerve-
zünk gyermekeknek és felnőtteknek, 
szakképzett festőművész, rajztanár, művé-
szettörténész vezetésével, kéthetente egy 
alkalommal , kb. 3 óra. Info és jelentkezés: 
ildikosagodi@gmail.com

Keresztény egyesületek programjai
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Ezen a napon történt – április 22.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1937-ben Jack Nicholson amerikai szí-
nész. 1969-ben szerepelt ebben a filmben 
(Í, R, K). 13. Huru társa. 14. Szürke hajú. 
15. Tolna megyei község. 17. Tova. 18. Pa-
nama egynemű betűi. 20. Magasabbrendű 
rákfajta. 22. Kettőzve: sportfogadás. 23. 
Folyó, spanyol földrajzi nevekben. 25. Eső 
betűi keverve. 27. Dunántúli sportklub 
névbetűi. 28. A panasz szava. 29. Feltét-
lenül. 32. Pest megyei település. 34. Dél-
amerikai füves síkság. 36. Napszak. 38. 
Csűröskert. 40. Becézett női név. 41. 2006-
ban ezen a napon hunyt el Alida Valli 
olasz színésznő. 1954-ben játszott ebben 
a filmben. 43. Pihe közepe! 44. Hullat. 45. 
Szülői feladat. 46. A végén hanyatló! 47. 
Saját kezűleg. 48. Déry Tibor műve. 49. 
Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület, 
röv. 50. Macskaköröm. 52. Azonfelül. 53. 
Semmikor. 54. Hamvaszt. 56. Csapszék. 
58. Angol tagadás. 60. Félig retten! 62. … 
Farrow, amerikai színésznő. 63. Ozmium 
és jód vegyjele. 65. Ezen a napon halt meg 
1892-ben Édouard Lalo francia zeneszer-
ző. „…királya” a legismertebb operája. 
66. Muzikális. 68. Vanádium és nátrium 
vegyjele. 70. Kiejtett betű. 71. Turnovszky 
Tamás partnere (János). 73. Emlékkönyv. 
75. Papírra vet. 77. Alida Valli 1957-ben 
forgatott filmje (A, K, Z).
FÜGGŐLEGES: 1. 1930-ban ezen a napon 
született Gyurkó László író. 1998-ban 
fejezte be ezt a művét (E, Ö). 2. Egykori 
bohóc. 3. Errefele! 4. Csen. 5. Dunamenti 

falu. 6. Névbetűiről ismert középkori fes-
tőnk. 7. Motozás része! 8. Helyez. 9. Ma-
tematikai fogalom. 10. A távolabbi helyre. 
11. Szintén ne. 12. Nyolc, latinul. 16. Ezen 
a napon született 1908-ban Aszlányi 
Károly író. 1935-ben adta ki ezt a regé-
nyét, amelyet 1940-ben és 1998-ban is 
megfilmesítettek (H, M). 19. Édouard 
Lalo 1891-ben befejezett balettje. 21. Fi-
ligrán. 24. Ennek a művészeti irányzatnak 
Vásárhelyi Győző a legkiemelkedőbb kép-
viselője. 26. A kémia egyik ága. 28. Zsanér 
páratlan betűi. 30. Becézett Enikő. 31. Bo-
lond. 33. Szécsi Margit. 35. Ismert űrku-
tya. 37. Jóllakat. 39. Osztrák költő (Maria 
Rainer). 41. ÉEL. 42. Élet. 45. Író (István). 
46. Itáliai költő (Torquato). 48. Kézben 
tart. 49. Bibliai hajós. 51. Kaszáló. 53. Pan 
társa. 55. Művelné. 57. Színvonalas. 59. Vi-
gyázva lépked. 61. Hajóépítésre használt 
trópusi fa. 64. Észak-amerikai indiánok 
törzsszövetsége. 66. Apró szilárd szemcsék 
és víz keveréke. 67. Részben kiporol! 69. 
Lejjebb. 72. Gallium vegyjele. 74. Némán 
elér! 76. Az alaphangsor 3. és 5. hangja.  
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 41., 65., 77., függ. 
1., 16. és 19. A 7. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Az 
érdemes kalmár, Kalózok, Rinaldo, Az 
utolsó emberig, Az öreg bánya titka, Re-
akciósebesség”. AZ 7. SZÁM NYERTESE: 
Viczián László, 1116 Budapest, Duránci u. 
NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Át-
vehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A. 
Tel.: 464-7000.

Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Az előző, mozgalmasabb időszak után úgy 
fogja érezni, hogy egy kis pihenésre van szük-
sége. Lehet, hogy kezdetben ezt még saját ma-
gának sem meri bevallani, de ha hallgat szer-
vezete jelzéseire, és többet pihen, rájön majd, 
hogy sokkal jobban érzi magát. Ha valaki 
irigykedik önre, ne tulajdonítson neki nagy 
jelentőséget. Legyen a mottója: az embernek 
inkább legyen száz irigye, mint egy sajnálója.

április 20.–május 3.

HOROSZKÓP

A jegyébe belépő Nap magabiztos, vidám 
alaphangulatot ad. Az április vége és a be-
köszöntő május főleg a magánéletben ígér 
kedvező hatásokat. Ha eddig kicsit bátor-
talanabb volt, nem volt ereje megbeszélni 
társával a problémákat, vagy netán nem 
volt hódító kedvében, akkor most még sa-
ját magát is meglepi viselkedésével. Anya-
gi helyzete is fellendülőben lesz.

Jó ötletek, friss kezdeményezések fémjelzik 
ezt a két hetet. Nem is csoda, hiszen az ural-
kodó bolygója, a Merkúr most lép be égi út-
ján az Ikrek jegyébe, ami éles gondolkodást 
eredményez. Az ötletek, tervek megvalósu-
lása még várat magára, de ez nem azt jelenti, 
hogy azok nem jók, csak azt, hogy még nem 
jött el a megfelelő idő a megvalósulásra.

Az előző időszakban túlzottan előtérbe 
került életébe a munka. Ez nem is baj, hisz 
azon belül sikeresnek érezhette magát, de 
most az az érzése támad, családját kissé el-
hanyagolta. Erről persze szó sincs, hiszen 
ön az állatöv leginkább családcentrikus 
embere, de ha jobban érzi magát tőle, te-
remtsen egyensúlyt a hivatás és a család 
között. Kicsivel jobb időbeosztással ez re-
mekül fog menni. 

Kissé feszülten köszön el az április, holott 
valójában rendben mennek a dolgok az 
életében. Nem kizárt, hogy az elmúlt idő-
szakban túl sokat dolgozott, vagy túl so-
kat aggodalmaskodott olyan dolgok mi-

att, amelyeket úgysem tud befolyásolni. 
Ezen csak úgy tud változtatni, ha állít egy 
kicsit lelkének a prizmáján. Most különö-
sen nagy szüksége van az optimizmusára. 
Ha teheti, töltsön minél több időt olyan 
emberek között, akik erővel töltik fel.

Míg az előző két hétben az anyagi helyzetét 
igyekezett rendbe tenni, most a tárgyi vilá-
gával teszi ugyanezt. Április utolsó tíz nap-
ja különösen alkalmas mindenféle átren-
dezésre, selejtezésre, lomtalanításra. Ettől 
sokkal kényelmesebben fogja magát érezni. 
Ez az időszak egyébként házfelújításra, sőt, 
ha éppen aktuális, akkor mindenféle ingat-
lan üggyel kapcsolatos dologra is alkalmas.

A meleg tavasz beköszöntével többet fog 
az egészségével és a külsejével törődni. Si-
kerrel ad majd le pár többletkilót, ami ma-
gabiztosabbá teszi. A szokottnál valamivel 
többet költ öltözködésre, kozmetikumok-
ra, de egyetlen percig sem fogja megbánni 
ezeket a kiadásokat. Önbizalmával együtt 
hódító kedve is megnő. 

Az előző, kissé feszült időszak után végre 
képes lesz élvezni az életet. Mindaz, ami 
még április közepén akadályt jelentett, 
megoldódik, sőt, nevetni fog, hogy mi-
lyen apróságokat élt meg gondként. Ápri-

lis utolsó napjaiban egy olyan jó hírt kap, 
amelyre már régen várt. Egy régi isme-
rősre kis gyanakodással tekint, holott ez 
mindössze túlzott óvatosság. Semmiképp 
se mutassa ki bizalmatlanságát, mert ezzel 
indokolatlanul bántana meg valakit.

A munkájában hajlamos lesz hagyni, hogy 
a dolgok feltorlódjanak, holott önmaga is 
érzi, hogy ez nem helyes. Nemcsak a saját 
feladatait nehezíti vele, hanem a munka-
társaiét is. Ők azonban szerencsére meg-
értően állnak önhöz, sőt, még többet is 
segítenek, mint máskor. A családi életben 
a humor és a derű a főszereplő.

Az elmúlt, élénkebb időszak után ismét 
jobban vágyik a csendre és a nyugalomra.  
Április utolsó hétvégéjén sikerül lemonda-
ni egy olyan programot, amelyre már rég 
meghívták, de a szíve mélyén nem volt ked-
ve elmenni. Ezt a két napot tehát végre a za-
vartalan pihenésnek szentelheti, miközben 
szembesül azzal, hogy olykor nemet mon-
dani nem is olyan bonyolult, mint hitte.

Az üzlet és vállalkozás dolgai továbbra is 
remekül haladnak, szinte alig meri elhin-
ni. Végre környezete tagjai is hinni kezde-
nek a sikerében, mi több, lesznek közöttük 
olyanok is, akik tanácsot, biztatást kérnek 
öntől. Segítőkész egyéniségével ezt nem is 
tagadja meg. A május első két-három nap-
ját azonban szentelje a pihenésnek. Most 
különösen az aktív elfoglaltságok jelente-
nek örömöt és felüdülést.

Társával egy lényeges kérdésben meglehető-
sen eltérően gondolkodnak, ami ezekben a 
napokban több vitát eredményezhet. Ráadá-
sul kívülálló személyek is bele akarnak szólni 
a dologba, ami teljes joggal bosszantja önt. 
Ne veszítse el türelmét, ha fontos dologban 
kell közösen dönteniük, inkább halasszák 
el. Ez a két hét egyébként nemcsak a családi 
ügyekben nem alkalmas a döntések megho-
zatalára, hanem a többi életterületen sem.

Nagy András

– Papa, nem hívhatnánk majd a kilátóhoz egy taxit?!
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Sas Club Étterem

A pálmát akkor kellett volna egy vélet-
lennek látszó mozdulat révén megelőzni, 
amikor még szerény kis mag formájában 
ott csírázott egy befőttesüvegben az ablak-
párkányon. Nem tettem. Mit tudtam én 
még akkor?!
 – Rég el is feledkeztem az egészről, ami-
kor egy hajnali órán fölrázott a hitvesem.
 – Nyergelés! Megyünk a csarnokba föl-
dért!
 Mire felébredtem és megértettem, mi-
ről van szó, addigra a feleségem már meg 
is alkudott egy kertésszel, aki sejtelmesen 
rám kacsintott és teleszórta szatyraimat 
valami nedves agyaggal.
  Ilyen földet az egész városban nem le-
het kapni – mondta a feleségem, és ragyo-
gott a boldogságtól.
 Bár a táskámból és kézirataimból he-
tekig szóródtak a nyirkos rögök, újra elfe-
lejtettem a dolgot, ám egy este viháncolva 
fogadott a család.
 – Kikelt, kikelt! – sivították, és nagyon 
büszkéknek látszottak.
 – Na, végre. De micsoda? – kérdeztem.
 – Hát a pálmánk. Nem csodálatos?
 – Dehogynem, valóban! – bizonykod-
tam, palástolva, hogy csak most jöttem 
rá: az a zöld hajtás, amit én nem tudtam 

A család kedvence GLOSSZA

megkülönböztetni a lucernától, páratlan 
botanikai szenzációnak számít.
 A pálma ettől kezdve rohamos növeke-
désnek indult, és karbantartásához egyre 
nagyobb személyzet kellett. Eleinte a kis-
lányom cipelte a fürdőszobába, ahol ala-
posan lemosták (és lehet, hogy tisztába is 
tették), aztán, ahogy cseperedett, már nem 
lehetett ölben szállítani, a vizet kellett be-
hordani hozzá, kannaszám.
 Az első időkben az ablak előtt foglalt 
helyet, de kiderült, hogy árt neki a huzat, 
ezért átrendeztük a szobát. Később meg-
tudtuk, a sötétet még úgysem szívelheti 
– ettől a feleségem tanácstalanná vált, és 
fogyni kezdett.
 – Talán kvarcoltassuk vagy költözzünk 
déli fekvésű lakásba – indítványoztam, de 
a család legorombított, mondván, hogy 
irigykedem.
 Csakugyan, ekkortól határozott ellen-
szenvet éreztem a szemérmetlenül terpesz-
kedő pálma iránt. A pálma előbb kapott 
vizet reggelente, mint én kávét, a pálma 
miatt csak a mellékhelyiségben volt sza-
bad rágyújtanom (mert ki nem állhatja a 
füstöt), és a pálma miatt (mivel a meleg 
égövet kedveli) öt fokkal melegebbre kellett 
fűteni, mint tavaly.

Sas Club Étterem
1121 Budapest, Törökbálinti út 53.

06-1-246-4931
E-mail: info@feherszarvas.hu

www.sasclub-etterem.hu

Szegedi ponty halászlé
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 1 kg filé-
zett ponty, 25 dkg vöröshagyma, 10 dkg 
paprika, 10 dkg paradicsom, 2 evőkanál 
zsír, hegyes erős paprika, piros fűszer-
paprika, só. ELKÉSZÍTÉS : 2-3 liter vízbe 
teszem a halfejeket, farkat, halcsontokat, 
karikára vágott hagymát, paprikát, pa-
radicsomot, kevés sót, 2 órán át főzöm, 
utána kiszedem a halcsontokat, és a 
hallevet átpasszírozom. 2 kanál 
felolvasztott zsírba teszem a 
fűszerpaprikát és hozzáön-
töm a halászléalaphoz, 
beleteszem az előre 
besózott és kifilézett 
halszeleteket, majd 
a belsőségeket, lassú 
tűzön készre főzöm. 
A szegedi pontylénk 
egyik titka, hogy  mester 
séf asszonyunk Fábiánné 
Rózsa szegedi, a másik titok, 

Egyszóval: a pálma lett az agyondédel-
getett kedvenc, örök téma baráti körben 
és példakép a gyerekek előtt, mert szépen 
megeszi a tápsót, és ezért immár csak létrá-
ról lehetett törölgetni a leveleit. A könyvei-
met át kellett költöztetni a másik szobába, 
és a pálma árnyéka már minden szegletet 
elhomályosított.
 Ekkor már kifejezetten utáltam a gaz 
zöldséget. Egy nap aztán váratlan fordulat 
következett be: a pálma kornyadozni kez-
dett, abbahagyta a könnyezést, és még a 
színe is mintha sápadtabbá vált volna.
 A család ott virrasztott a dísznövény 
betegcserepénél. Lábujjhegyen lehetett 
csak közlekedni a szobában, külföldi mű-
trágyát hozattunk Madagaszkárból, és 
nem volt szabad bekapcsolni a televíziót. A 
feleségem konzíliumot hívatott egybe Eta 
nénivel, a sarki virágárussal — én meg a 
fürdőszobában vártam a lesújtó hírre.
 El is szundikáltam kissé, amikor az 
asszonyok komor ünnepélyességgel megje-
lentek az ajtóban.
– Mi van? – ugrottam föl rosszat sejtve.
– A pálmánknak... a pálmánknak kis le-
vélkéje született! – mondta a feleségem, és 
könnyes volt a szeme.

Kaposy Miklós

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

utána kiszedem a halcsontokat, és a 
hallevet átpasszírozom. 
felolvasztott zsírba teszem a 
fűszerpaprikát és hozzáön-
töm a halászléalaphoz, 

egyik titka, hogy  mester 
séf asszonyunk Fábiánné 
Rózsa szegedi, a másik titok, 

utána kiszedem a halcsontokat, és a 
hallevet átpasszírozom. 2 kanál 
felolvasztott zsírba teszem a 
fűszerpaprikát és hozzáön-

séf asszonyunk Fábiánné 
Rózsa szegedi, a másik titok, 

hogy csak friss hallal dolgozunk. A ha-
lászlé után egy finoman elkészített házi 
túrós csuszát és rozé bort ajánlunk.
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Kommunikációs partnerünk 
a T-Mobile

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

ÚJBUDA

Ha az Újbuda területén szolgá-
latot teljesítő polgárőrök segít-
ségét szeretné igénybe venni, 
hívja a 06-30-621-2103 és a 
06-30-619-0545 telefonszámot.

Hívja bátran 
az újbudai polgárőröket!

JANZER FRIGYES szobrász, Munkácsy-díjas, Érdemes 
Művész kiállításának megnyitója a Karinthy Sza-
lonba április 21-én, kedden délután 5 órakor lesz. 
Bemutatják a művész munkásságát reprezentáló 
albumot is. A kiállítás megtekinthető:  április 30-
áig, munkanapokon 11–18 óráig, szombaton 10–14 
óráig és a rendezvények ideje alatt.
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Az Újbudai Szlovák Önkormányzat 
támogatja azt a tárlatot, amely az 
Ecsed utcai Tető Galériában látható. 
Selyemfestmények ezek, amelyeknek 
alapját mandalaminták adják. A kiállí-
tás megnyitóján valódi szlovák kultu-
rális találkozó alakult ki.

Egyre népszerűbbek Újbudán a különféle 
nemzetiségi programok, ezért a Tető Ga-
léria művészeti eseményeit is jóval többen 
látogatják, mint néhány évvel ezelőtt. Így 
látja Balázs Gyula kisebbségi tanácsnok 
az elmúlt években kiteljesedett kisebbségi 
hagyományokra szervezett kulturális élet 
fejlődését. 
 A mostani kiállítást az Újbudai Szlovák 
Önkormányzat elnöke szorgalmazta, ő fe-
dezte fel Halász Alexandra képeinek külön-
legességét, és ő segített abban, hogy a Tető 
Galériában kapjon helyet e különleges tárlat.
 A tárlat megnyitójára rengetegen ér-
keztek, többnyire a szlovák kisebbséghez 
tartozó barátok és ismerősök. Így ami-
kor a Pilisszentkeresztről érkezett Pilis 
Folklóregyüttes belekezdett a népzenei 
hagyományokat megelevenítő műsorba, a 
program már nem is egy budapesti kiállí-
tás-megnyitóra, hanem inkább egy nem-
zetiségi találkozóra hasonlított.

A festmények alkotója, Halász Ale-
xandra elmesélte, hogy az alkotási fo-
lyamat kezdetben sokkal inkább mér-
nöki tervezőmunkára hasonlít, hiszen 
a mandalákat körző és vonalzó segítsé-
gével rajzolja. Aztán amikor a színek és 

Selyemmandalák a Tető Galériában
Szlovák kisebbségi program

Filmekből, könyvekből és útleírások-
ból tudjuk, hogy a Tanzániában élő 
emberek derűvel és a természet har-
móniájára való különleges fogékony-
sággal megáldott nép. Ezt láthatjuk 
azokon a képeken is, amelyek úgyne-
vezett tingatinga stílusban készültek. 
A színek, az állat- és emberfigurák 
egyedi nézőpontból, sajátos humorral 
fűszerezett zománcfestményeken ele-
venednek meg. 

Ismeretlen újító alkotóként Edward Saidi 
Tingatinga indította el az azóta már vi-
lágszerte ismertté vált tanzániai festé-
szeti stílust és alkotóközösséget a ’60-as 
évek végén. A KIKOA Art és a Compass 
Communication Company Ltd. válogatá-
sában bemutatott képek az irányzat szüle-
tésének eredeti helyszínéről érkeztek Ma-

gyarországra: Tanzánia, Dar-es-Salaam, 
Morogoro Store városrészéből. Ezen a 
helyen kezdett dolgozni Tingatinga és első 
csoportja, valamint itt áll ma a festőszövet-
ség (Tingatinga Art Cooperative Society) 
központi épülete, ahol a festők többsége a 
közös alkotóműhelyben dolgozik.
 A tingatinga festmények az önmaguk-
ban hordozott történetek kettősségeit ra-
gadják meg: a természet erejét és törékeny-
ségét, a hétköznapi élet egyszerűségét és 

misztikumát, a tanzániai környezet ener-
gikus szépségét és ellentmondásosságát. 
Az intenzív színhatást a kezdetektől alkal-
mazott kevert zománcfesték több rétegben 
történő alkalmazása, a vibráló színvilág 
egyértelmű és letisztult használata idézi elő.
 A kísérőprogramok a KIKOA Art és a 
Comitas Pedagógiai-Antropológiai Köz-

Derű, egzotikum és természet
Bartók 32 és Karinthy Szalon

Kádár Katalin grafikusművész Partok és kvázi partok tárlatának egyik kiálított darabja

hasznú Egyesület együttműködésében 
valósultak meg. Abból a meggyőződésből 
születtek, hogy a valóság igazi és igényes 
megismerése többoldalú, legalább annyi-
ra komplex, mint amilyen maga a kultúra. 
A tingatinga képek világában benne rejlő 
„másik” világ külső és a sokszor nem lát-
ható belső jegyeiben is a valóság megis-
merésére sarkall, amely összetett, és nem 
csupán az általunk könnyen elfogadható, 
hanem nehezen értelmezhető kompo-
nensekből is áll. A kiállításnak a Karinthy 
Szalon adott otthont.
 Nem messze a szalontól, a Bartók 32 
Galériában Kádár Katalin grafikusmű-
vész Partok és kvázi partok című tárlatát 
láthatjuk. A képzőművész munkáinak 
immár húsz éve témája a víz, a vizek abszt-
rahált világa, az örvények, a hullámok, 
a vihar, a szél. A Bartók 32 Galériában 
most egy fotósorozatot állított ki. Szán-
déka az volt, hogy megmutassa, milyen is 
valójában a víz, amely – mint írja – any-
nyira elvarázsolja évről évre: – …amely 
lételemem, amely a legjobb helyszín a ma-
gammal való találkozásra, a meditációra, 
az emlékezésre vagy a jövő tervezésére. 
A belső csönd megélésére. Meg persze a 
munkára. Szerettem volna megörökíteni 
az arany estéket, a vörös partokat, az ezüst 
csillámokat. A horizontot, az Ég és a Víz 
nászát. Lefotózni azt, ahogy a part menti 
betonsáv kis tócsáiban tükröződik az ég. 
A vízparti sziklák vagy a vízcölöpök rit-
musát. Azt a vonaljátékot, amit a nádas 
tükörképe mutat. Ember itt sincs a tájban, 
de a legtöbb képen látszik a keze nyoma az 
épített környezet által – írja magáról a fo-
tókiállítás apropóján Kádár Katalin.
 A képek analóg géppel készültek. Nem 
is annyira a fotótechnikában, sokkal in-
kább a képkivágásban és a kompozícióban 
rejlik a parti képek egyedisége.

B. A.

Gondolták volna, hogy a Kevin, a 
Renátó és a Dorina benne van a száz 
leggyakrabban használt név között?

Tudták, hogy hány védőszent közül vá-
laszthatnak a Ferencek, a Gergők vagy 
a Máriák, és melyik napra esik annak a 
védőszentnek az ünnepe? Vagy azt, hogy 
hányan viselik ma a László nevet? Ezekre 
a kérdésekre is választ kaphatnak Fercsik 
Erzsébet és Raátz Judit Keresztnevek en-
ciklopédiája című kötetében. 
 A kiadvány több 
tudományterületet 
felölelve, eddig nem 
látott mélységben is-
merteti meg az olva-
sókat a hazai utónevek 
eredetével, történeté-
vel és felhasználásával. 
Az elmúlt évek során 
több kiadó is jelentetett 
már meg utónévtárakat, 
ezek azonban mind csu-
pán egy-egy szempont-
ból gyűjtöttek anyagot, 
míg a Keresztnevek en-
ciklopédiája ezt egymaga 
rendszerezi: minden név-
ről 9–16 pontban mondja 
el a tudnivalókat. 
 A szerzők a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara Mai Magyar Nyelvi Tanszék-
ének tanárai, szakterületük a névkutatás, 
a nyelvhasználat és a kommunikáció. A 
téma sokoldalú megközelítésére törekvő 
kötetben a 2006 januárjában leggyakoribb 
100-100 férfi- és női név szerepel, ezzel 9,5 
millió magyar találja meg benne kereszt-
nevét. Az Enciklopédia Előszava tájékoz-
tatást nyújt a nevek kialakulásáról, arról 
hogy a személyes tulajdonság, a babona és 
a vágy milyen nagyban befolyásolta ezek-
nek a létrejöttét, de szó esik a nevek fajtá-
iról is, arról hogy mi módon jöttek létre a 
kételemű nevek, azaz hogyan alakult ki a 

családnevek és a keresztnevek együttese. 
Olvashatunk a magyar keresztnévkincs 
eredetéről és a névadás korábbi szokása-
iról, valamint napjaink névadási gyakor-
latának szabályozásáról. Az is kiderül a 
kötetből, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozás mennyiben befolyásolta a név-
adási szabályokat, és gyakorlati tanácsot 
ad arra is, mit tegyünk, ha álmaink ke-
resztneve még nem anyakönyvezhető. 
 Az olvasók akár a középkorig vissza-

menőleg követhetik egy-egy 
név hazai történetét, gyako-
riságát, de a szerzők számos 
egyéb szempontot is figye-
lembe vesznek. Többek kö-
zött megvizsgálják, milyen 
közszavakba – például 
ádámcsutka, katicabogár, 
jancsiszeg – épültek be a 
nevek, feltárják azok ere-
detét és felsorolják a híres 
viselőket is. Teljes újdon-
ságnak számítanak a 
nevek fejlődését, rokon-
ságát, becéző formáit 
ábrázoló névfák, de 
hangulatosak a mon-
dókák, népi megfigye-

lések is.  Így ha valaki 
nevet választ születendő gyermekének, 

már nemcsak az ismert utónévkönyvből 
szemezgethet, hanem a Keresztnevek en-
ciklopédiájából is, amely a nevek történe-
tét, jelentését és a mögöttük meghúzódó 
gazdag kulturális örökséget is bemutatja.
 Azok között, akik az alábbi kérdésre he-
lyesen válaszolnak kisorsolunk egy értékes 
könyvcsomagot a Tinta Kiadó jóvoltából. A 
megfejtéseket a web@ujbuda.hu e-mailcímre 
várjuk legkésőbb május 4-éig. A tárgyban 
tüntessék fel: Tinta Kiadó – megfejtés.

KÉRDÉS: A magyar nyelv kézikönyvei so-
rozatnak hányadik tagja a Keresztnevek 
enciklopédiája kötet?

K. A.

Nyerjen könyvet Ön is!

Kilencmillióan  
egy gyűjteményben

KÖNYVAJÁNLÓ

a formák által megelevenedik a felna-
gyított rajz, az ember már nem is látja a 
szigorú mértani szabályosságot, helyét 
elfoglalja a sajátos hangulat- és gondo-
latvilág.

M. G.

Repült a vers, ki tudja hol állt meg

Úgy tartják, József Attila akkor szü-
letett meg, amikor meghalt, hiszen 
az addig mindössze „jó” költőként 
számon tartott költő számára az 
országos ismertség és elismerés 
csak halála után érkezett el. A kor- 
és pályatársak többségének is csak 
ekkor vált nyilvánvalóvá, milyen 
kivételes életművet alkotott a jó köl-
tőként számon tartott író.  

József Attila olyan költő volt, aki zavarba 
ejtően sokféle hangon szólalt meg, ezért 
is fordulhatott elő, hogy gyakran félreér-
tették őt. Életét már gyermekkora óta vá-
ratlan veszteségek, lelki traumák, különös 
fordulatok sora jellemezte, élményeiből 
egyetemes érvényű költészetet teremtett. 
 A Költészet Napja alkalmá-
ból számos rendezvényt, meg-
emlékezést szerveztek Újbuda 
oktatási intézményeiben. A 
József Attila Gimnáziumban 
a megemlékezés középpont-
jában Radnóti Miklós állt, 
születésének 100. évfordulóját 
ünnepelték. A diákok az iskola 
udvarának lépcsőjén olvastak 
részleteket a költő műveiből, 
aztán az épület tetejéről több 
száz Radnóti-idézetet tartal-
mazó papírszeletet eresztettek 
szélnek, majd a hatást Rad-
nóti megzenésített verseivel 
tették erőteljesebbé. Törőcsik 
Zita, a gimnázium igazgatója 
elmondta, minden fontos sor 
egy-egy útravaló az udvaron 
összegyűlt ötszáznyolcvan 
diáknak. Bács Márton oktatá-
sért felelős alpolgármester és 
Szesztay András a Kulturális 
Bizottság elnöke együtt koszo-
rúzták meg József Attila szob-
rát az iskola előtt. Később az 
alpolgármester az Ádám Jenő 
Fenntartói Gyakorló Általá-
nos Iskola Vers- és mesemon-
dó versenyén elmondta, hogy 
gyakorló apukaként rendkívül 

fontosnak tartja, hogy a fiatalok már gyer-
mekkorban megszeressék az olvasást és a 
könyvek világát, hiszen bármilyen fejlett 
is a technológia, hiába vannak három di-
menziós mozifilmek, a könyvek nyújtot-
ta élményt, melyet saját képzeletünk tesz 
gazdaggá,  nem pótolhatja semmi. 
 – A mese, versek és regények világa 
igazán színessé teszik életünket, a ma-
gam részéről úgy gondoltam, hogy olyan 
ajándékkal kedveskedem a verseny helye-
zettjeinek, melyek ezt az élményt erősítik. 
Ezért is hoztam Janikovszky Éva könyvei-
ből, a mai napig felnőttek körében is emlé-
kezetes pöttyös könyvekből, és az egészen 
kicsiknek hangos könyveket a legszebb 
mesékkel – tette hozzá az alpolgármester.

T. R.

A Költészet Napja –  
József Attila születésnapja

Jancsó Adrienne (1921–2006) Kossuth-
díjas előadóművész három éven át 
mint zsűri elnök vett részt az Őrmezei 
Közösségi Házban megrendezett kerü-
leti szavalóversenyeken. Az utánozha-
tatlan, pótolhatatlan tehetségű előadó 
életének utolsó éveiben is elvállalta a 
hosszú, fáradságos versenyeken 
való értékelést. 

Előfordult, hogy a mű-
vész a díjkiosztás után 
még órákig beszél-
getett a diákokkal, 
minden versre , 
versmondóra em-
lékezett, mindenki-
ről volt véleménye. 
Sugárzott belőle a 
versmondás szeretete, 
próbált átadni morzsá-
kat abból a hatalmas tudás-

ból és tapasztalatból amelynek birtokában 
volt. Putnoki Dávid költő írja: …„akik 
Jancsó Adrienne művésznővel egy szín-
padon lehettek, netán beszélgethettek is 
vele, azok ma kiváltságos emberek…” Mi 
is így gondoltuk, akiknek alkalmuk volt az 
ÖKH-ban találkozni vele. Az Újbuda Vers- 

és prózamondó verseny rangját 
emeltük a „Jancsó Adrienne-

díj” megalapításával. A 
díjat – bronzplakett 

formájában –  minden 
évben három kate-
góriában osztjuk ki. 
Április 8-án kilen-
cedik alkalommal 
rendeztük meg az 
Újbuda valamennyi  
általános és középis-

koláját érintő versenyt, 
amely harmadik éve vi-

seli Jancsó Adrienne nevét.

Ebben az évben 54 diák nevezett a kerü-
let iskoláiból. A háromtagú zsűri elnöke 
Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész, 
további tagjai: Vincze Kinga, az Újbuda 
Média főszerkesztője és Köllő Miklós ren-
dező voltak.

Preisinger Éva, az ÖKH igazgatója

A szép szó ünnepe
Jancsó Adrienne-emlékplakett A verseny díjazotjai: 

I. KATEGÓRIA (ÁLT. ISKOLA I-IV. OSZTÁLY)
1. Laczó Gergely (Gárdonyi Géza Általános Iskola), 2. 
Bokor Laura (Farkasréti Általános Iskola), 3. Gávay 
Dániel (Őrmezei Általános Iskola), Jancsó Adrienne-
díj: Aliczky Zsófia (Petőfi Sándor Általános Iskola)
II. KATEGÓRIA (ÁLT. ISK. FELSŐ TAGOZAT)
1. Holánszky Áron (Ádám Jenő Fenntartói Gyak. 
Általános Iskola), 2. Incze Máté (Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola és Gimnázium), 3. Cseresznyés Zalán   
(Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimn.), 
Jancsó Adrienne-díj: Erhardt Mária (Gárdonyi Géza 
Általános Iskola)
III. KATEGÓRIA (GIMNÁZIUM)
1. Bólya Tamás (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázi-
um), 2. Ertl Dóra (József Attila Gimnázium), Jancsó 
Adrienne-díj: Tomcsányi Árpád (Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimn.)

Törőcsik Zita igazgatónő és néhányan az 580 diák közül.
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MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön min-
den korosztálynak, egyénileg. 205-6732, Rudas 
Katalin. 

ANGOLOKTATÁS nyelvvizsgáztató tanárnőnél 
Kelenföldön. Érdeklődni este 18 után 277-9316, 
06/30/350-05554. 

MATEMATIKA-,  fizikatanítás szaktanárnál 
egyénileg felsőtagozatosoknak, gimnazistáknak, 
egyetemistáknak. 365-6041.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI. 

kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ. Cirkók, 
gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal. 
359-5033, 06/30/924-8010.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. 
Fábián István, tel.: 06/20/317-0843.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által 
minősített vállalkozás.

VÍZSZERELÉS Gyorsszolgálat. Csőrepedés 
javítása, dugulás-elhárítás, műszeres csőrepedés 
keresés, csatornakamerázás, csap, WC, mosogató, 
kerti csap szerelés, vízóracsere. 06/30/914-3588.

KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, központi 
fűtés, vízvezeték, gázvezeték szerelése, javítása, 
ügyintézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés. 
Wiesler Tamás 06/20/924-1194.

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás. Kiszállási díj nélkül! 
246-0927, 06/20/9261533.

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes felújí-
tás, ázások megszüntetése, készülékek javítása, 
cseréje garanciával. Balázs János épületgépész-
technikus. Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, vízszerelés, fűtésszere-
lés reális áron. Garanciával! Hétvégén is. Kis mun-
kát is vállalok. Pálfi József Károly. 06/70/773-0761.

BUDAI GYORSSZERVIZ. FÉG, Junkers, 
Vaillant gázkészülékek, csapok, csőtörések javí-
tása, víz-, gáz-, fűtésszerelés, fürdőszobafelújítás 
burkolással is. Duguláselhárítás. Díjtalan kiszállás 
hétvégén is. Tel.: 06/20/321-8707.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, 06/20/915-2678.

LAKÁSSZERVIZ
AJTÓ-ABLAK DOKTOR! Nyílászárók javítá-

sát, szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciá-
val. Horváth Ákos: 06/30/962-8704.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk 
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 
06/70/312-7991.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők, 
lapos tetők javítása budai kisiparostól. 249-2664, 
06/20/944-9015.

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is, 
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest, 
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkartonszerelést, csempézést vállal kisiparos 
garanciával, azonnalra is. 
202-2505, 06/30/251-3800.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass 
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
310-4116, 06/30/281-1457.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882, 
06/30/251-5872.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával, 
referenciával. 4 Pillér Kft. 
405-4603, 06/30/931-5495.

TETŐSZIGETELÉS és egyéb épületszigetelési 
munkák, bádogozással együtt. Homlokzatfelújítás 
és más szakipari munkák kivitelezése 
alpintechnikával. Tel.: 273-1857, 06/20/471-1870. 
www.studiotrenddisign.hu. 

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis 
készítés, javítás. 356-4840, 06/30/954-4894.

PARKETTACSISZOLÁST, lakkozást, laminált 
és szalag parketta lerakást, javítást, parafa, PVC 
fektetést vállalom. Festés, burkolás vállalom. 
06/20/972-1213.  

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít mindenfajta 
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, ro-
varhálót. 370-4932.

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes la-
kás-, ház-, irodafelújítás minden szakmában, 
magyar megbízható szakemberekkel, ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 
Tel.: 226-4539, 787-4882, 06/20/946-7557.

CSEMPÉZÉST, szobafestést, vízvezeték sze-
relést, kőművesmunkát azonnalra is vállalok. 
06/30/975-0053, 226-2527.

CSEMPÉZÉST, hidegburkolati és kőműves-
munkákat garanciával vállalunk. Tel.: 363-0402, 
06/30/293-2210.

LAPOS TETŐK szigetelésének javítását, felújí-
tását a csatlakozó bádogos-, kőművesmunkákkal 
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, refe-
renciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.

LAMINÁLT PADLÓZÁS, parkettázás, csiszolás, 
lakkozás. Vizesbázisú lakkal is. Szalagparkettázás. 
Tel.: 03/30/522-1595. 

TELJES lakásfelújítást, kisebb javításokat válla-
lok garanciával. 06/20/430-1461.

VILLANY-, vízszerelés. Ingyenes kiszállás. 
Apróbb munkáktól a teljes lakásfelújításig. 
Elektromos kályhák javítása. www.villanysukein.
uw.hu . Tel.: 06/70/235-664, vonalas: 203-2225.

REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyogháló, sza-
lagfüggöny. 226-9959, 06/30/999-7669.

LAKÁSFELÚJÍTÁST, járólapozást, csempézést, 
kisebb kőművesmunkát vállalok referenciákkal. 
06/30/227-9616.

SZOBAFESTÉST kedvező áron 20 év gyakor-
lattal! Garanciával! Tel.: 06/20/962-8035.

AJTÓMENTÉS nonstop, kapuk, kerítések, ajtó, 
ablakrácsok galériák, korlátok, épület- és lakatos-
munkák. Tel.: 06/20/350-7556.

TETŐ víz- és hőszigetelése, épülethőszigetelés, 
garázs-, teraszszigetelést vállal a 19 éve működő 
VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

HŰTŐGÉPSZERVIZ, háztartási, kereskedelmi, 
vendéglátó-ipari hűtők javítása írásbeli garanciá-
val. Klímaberendezések eladása, házhoz szállítása 
kedvezményes áron. Beüzemelés, karbantartás. 
Kiszállás, felmérés ingyenes. 06/20/941-2797, 
huto-klima@fw.hu 

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! 
Tel.: 06/20/410-6393.

TV-, VIDEO-, rádiójavítások Zalai Péter okle-
veles elektromérnök, Kamilla u. 3. Tel.: 319-5762, 
06/20/968-2527.

COMPUTERKLINIKA: számítógépjavítás, kar-
bantartás, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

RIASZTÓSZERELÉS! Elektronikus betörésjel-
ző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása 
garanciával. Korda Gábor 06/20/227-0056.

KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást, 
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, 
lélekkel. Tel.: 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu.

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú, veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való kivágása. 
06/20/485-6547.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet 
biztos alapokon. Cégünk teljes jogi és műszaki 
háttérrel, valamint többéves szakmai tapasz-
talattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu, 
info@kozoskepviselo.hu, 
302-3257, 06/70/426-4420, 06/70/338-6723.

FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5 x 2 x 
2 m-es rakterű kistehergépkocsival Budáról. 
Tel.: 395-1217, 06/70/316-1533, Sziráki.

RENDSZERES LAKÁSTAKARÍTÁST, vasa-
lást vállalok kulturált újbudai családnál heti 1–2 
alkalommal megállapodás szerint. Ellenőrizhető 
referenciák. Érdeklődés az opancsenko@gmail.
com emailcímen.

IRODÁK, lépcsőházak, garázsok takarítását, 
nagytakarítását vállalom. 
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.

TÁRSASHÁZKEZELÉST, műszaki ellenőrzést, 
kerületi székhellyel, műszaki, jogi háttérrel vállal 
kft. 06/30/618-7929, 204-0765.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállal-
juk 20 éves referenciákkal. Ajánlatunk 800 Ft/ 
albetét/ hó, mely tartalmazza a 24 órás, ügyeleti 
szolgálati-, a pályázatok beadási költségeit is. Az 
összes pénzügyi és műszaki teendők ellátásával. 
Érdeklődni: 06/70/933-9330.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen. Ingyenes 
dobozok. 06/30/944-3717, www.bauerteher.hu. 

TELJES körű könyvelési szolgáltatás bérelszá-
molás, tb és munkaügyi ügyintézés teljes körű 
képviselet APEH, tb, önkormányzat előtt. Tel.: 
06/30/991-3903. Email: toth.1958@t-online.hu . 

FODRÁSZ házhoz megy (szolid árak) hétvége-
ken is. Érdeklődni este : 06/70/286-2904.

ANYA ÉS FIA takarítást vállal családoknál! 
Megbízhatóak vagyunk. 06/20/348-6165. 

TAKARÍTÁST, kertgondozást vállalunk társas-
házak részére, budai referenciákkal. 
Tel.: 06/30/919-1013, www.haztakaritas.hu. 
(05.06., 06.03., 07.01., 08.12.)

AKCIÓS radiátorcsere panellakásokban! 
Munkdíj: 8000 Ft/db. Vállalunk továbbá vízszere-
lést és burkolást. Tel.: 06/20/323-4471.

GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK, hidak készítése, javítá-

sa soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. 
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! 
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin 
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016. 

FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs fáj-
dalommentesen 0–1000 Ft/kg. Depresszió, fejfá-
jáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945.

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! 
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/553-7947.

LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó lakásokat, 

házakat, telkeket. Teljes körű, korrekt ügyintézés 
megbízástól szerződéskötésig. 15 éve folyamato-
san felkészült munkatársakkal az ingatlanpiacon. 
315-0031, 06/70/944-0088, www.amadex.hu, 
amadex@amadex.hu.

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál el-
adó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 
www.banalp.hu, 361-4287.

NAPFÉNYES otthonomat eladom 25 M Ft-
ért. Kertes déli fekvésű családi ház /ikerházfél/ 
Budafokon, csendes, aszfaltos mellékutcában jó 
közlekedéssel. Ingatlanosok, ügynökök kímélje-
nek. 06/70/304-1500. 

TULAJDONOSTÓL Dél-Budán többgenerá-
ciós, kertes, családi ikerház mindkét része eladó. 
Ára egyben: 47 900 000 Ft. 
Tel.: 06/20/548-5705.

ELCSERÉLNÉM vagy eladnám XI-XXII. kerü-
let határán, 160 nm-es, többgenerációs, bővíthető 
házamat. Kisebb házat, lakást, üzletet beszámítok 
értékegyeztetéssel. Értéke: 52,9 M Ft. 226-4539, 
06/20/333-1477.

KERESEK eladó 2–3 szobás lakást mellékutcá-
ban 06/20/351-3141. 

ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál több közve-
títő hálózat tagja évtizedes tapasztalattal eladó-
kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyisé-
geket (ipari ingatlanokat is). Készítünk épület-
energetikai tanúsítást is. Fehérvári u. 57. fsz. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.

KERESEK eladó 3–5 szobás lakást, házat 
06/30/922-9053. 

KANIZSAI utcában 75 nm-es, 2 szoba-hallos, 
felújítandó lakás eladó. 06/30/922-9053.

KAROLINA úton 69 nm-es, kétszoba-hallos 
lakás eladó. 06/30/351-3141.

ALBERTFALVÁN 100 nm-es, 3 szobás sorházi 
lakás eladó. 06/30/922-9053.

FEHÉRVÁRI úton 30 nm-es, csendes, erkélyes 
téglalakás eladó. 06/20/364-8676.

KAROLINA úton 35 nm-es, gázfűtéses lakás 
eladó. 06/30/922-9053.

ANDOR utcai 63 nm-es, 2,5 szobás panellakás 
eladó. 06/20/364-8676.

KELENVÖLGYBEN régi bontandó házat keres 
magánszemély. Tel.: 06/30/715-4623.

XI. TAS VEZÉR u. IV. emeleti (liftes), 105 nm-
es, 2.5 szoba-hallos polgári lakás eladó. Irányár: 
33,6 M Ft. 201-9475,  06/70/237-9030. 

XI. MADÁRHEGYEN a Hosszúréti út legszéle-
sebb (41 m) építési telke, 1000 nm, 45 M Ft-ért 
eladó. Csatorna, víz van, áram és gáz most épül. 
Tel.: 06/70/275-9064.

XI. MADÁRHEGYEN telkek adásvételének köz-
vetítése, telekalakítás, közművesítés. Madárhegyi 
ingatlaniroda 249-3006, 06/70/275-9064.

BÉRLEMÉNY  
LÁGYMÁNYOSI utcában 135 nm-es lakás iro-

dának kiadó. 06/30/922-9053.
ALBÉRLETI külön bejáratú szoba kiadó. WC 

és fürdőszoba használattal. Ára 30 000 Ft + rezsi 
költség. Tel.: 386-0135. 

FIZETŐVENDÉGLÁTÁS, XI. csendes föld-
szinti lakások 8000- Ft/naptól kiadók 209-2613, 
06/30/931-1496. www.spettour.hu.  

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

korrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakor-
lattal. Tel.: 06/30/277-9107.

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, fel-
zárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 
06/20/380-2039.

MATEMATIKA-, fizikaoktatás, felkészítés min-
den szinten referenciákkal. 
250-2003, 06/20/934-4456.

NE SZÍVJA tovább! Éljen egészségesebben! 
Dohányzásról leszoktatás garanciával a Moszkva 
térnél! Tel.: 06/30/977-7675.

DR. DÖBRÖNTEI ÉVA fogorvos. Elérhető: 
06/20/571-6559.

DR. KARAGEORGIU Lefki reumatológus 
előjegyzés telefonon 337-2238, kedd-csütörtök 
15–18 óráig, szerda 9–12 óráig. 

RÉGISÉG, KÖNYV
ARANY- és ezüstfelvásárlás a kerületben. 

Arany: 2000 Ft–3000 Ft-ig, ezüst: 300 Ft/dkg–400 
Ft/dkg-ig. Kérem hívjon! Készpénzért vásárolunk. 
Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084.

DRÁGAKŐ (briliáns), arany ékszer, régi tört-
arany és ezüst evőeszközök, dísztárgyak vásár-
lása készpénzért a legmagasabb áron. Tekintse 
meg a google-ban a Louis Galériát. E-mail: 
lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II., Margit krt. 
51–53. sz alatti Louis Galériában. Tel.: 316-3691.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk lein-

formálható bébiszittereket, idősgondozókat, ház-
vezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, 
06/20/359-5918.

FODRÁSZT felveszek gazdagréti bevezetet üz-
letembe. Érdeklődni: Tel.: 06/30/949-4484.

TÁRSKERESÉS
CRONOS TárskeresőIroda, ha komoly kapcso-

latra vágyik! Diszkrét, személyre szabott, több 
ezer fős fényképes ügyfélkör. 06/30/602-0094. 

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítha-

tó, félprofi, elektronikus visszajelzős fitness-
lépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000 
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mail címre fényképet is 
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.

PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, ja-
vítás. 209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu

1117 Bp., Fehérvári út 24.,  T.: 466-5654
1027 Bp., Margit krt. 54.,  T.: 201-3928
Nyitva: H–P: 9–18     Sz: 9–14

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
• ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁR-
 BETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!
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1./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közala-
pítvány kuratóriuma 7 egyhangú igen 
szavazattaltartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a napirendet.
2./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
következő határozati javaslatot: 
A kuratórium tudomásul veszi a kerületi ka-
pitányságvezető tájékoztatását, és egyúttal 
felkéri, hogy írásban, a lehető legrövidebb időn 
belül juttassa el az új alapítvánnyal kapcsolatos 
elképzeléseket a kuratóriumhoz, konkretizálva 
azokat a kérdéseket, amelyekben kuratóriumi 
döntés szükséges és indokolt.
3./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül befogadta az 
Újbuda Közterület-felügyelet által benyújtott 11 
800 000 - Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázezer 
forintnyi támogatásról szóló részletes pályázatot 
azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg ere-
jéig finanszírozza azt.
4./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dön-

Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatal Települési 
Értékvédelmi Ügyosztálya megin-
dította a Budapest XI., Alabástrom 
utca 13–15. szám alatti (hrsz.: 44 
384) alatti épület helyi védettség 
alá helyezési eljárását. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
főváros városképe és történelme 
szempontjából meghatározó épí-
tett környezet védelméről szóló, 
54/1993. (1994. II.1.) önkormányzati 
rendeletének 4. § (1) bekezdése 
értelmében, „a helyi védettség 
alá helyezésről, illetve annak meg-
szüntetéséről a Közgyűlés rende-
lettel dönt”; továbbá arról, hogy 
a Bazsalikom utca 24. szám alatti 
épület védetté nyilvánítási eljárá-
sának megindításáról szóló értesí-
tést tekintsék semmisnek.

Értesítés fővárosi 
védetté nyilvánítás 
megindításáról

www.archimedia.hu

Kiállítók:
Figula Pincészet, Garamvári Szôlôbirtok, 

Konyári Pincészet, Légli Pince, Laposa Pincészet, 
Szeremley Pincészet, és még sokan mások

Fellépôk:
 többek között Vivat Bacchus, 

Kerekes Band, 
Besh o droM, Csík Zenekar

Az Újbuda hirdetési ajánlata

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes
1/1 álló 282 x 421 - 460 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 230 000
1/4 álló 140 x 209 - 160 000

1/8 fekvő 140 x 103 88 000 95 000
1/16 álló  68 x 103 55 000 63 000

1/32 fekvő 68 x 50 34 000 36 000
első oldali csík     282 x 37 - 285 000

1/74 fekvő        53 x 74 35 000 40 000
Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

 Ötszöri megjelenés, de min.    700 000 Ft Nº    5% 

 Tízszeri megjelenés, de min. 1 300 000 Ft Nº 7% 

 Tizenötszeri megjelenés, de min. 2 000 000 Ft Nº 10% 

 Húszszori megjelenés, de min. 2 700 000 Ft Nº 15% 

 Huszonötszeri megjelenés, de min. 3 400 000 Ft Nº 20% 

A keretes hirdetések árai és méretei:

Kedvezmények:

10–20 szóig: 160 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 140 Ft/szó + áfa. 
Az apróhirdetésnél 10 szó díja 
a minimális tarifa, és 40 szó a 
maximális terjedelem 
Felvilágosítás: szerkesztőség
Telefon: 372-0960, fax: 372-0961

Apróhirdetések:

tött, hogy a Kelenvölgyi Polgárok Köre által írásban 
benyújtott részletes pályázatát befogadja, mely 
egész évi támogatásként 1 940 000- Ft, azaz egy-
millió-kilencszáznegyvenezer forintot jelölt meg 
végösszegként és a rendelkezésre álló keretösszeg 
erejéig megítélte.
5./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány kura-
tóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokság Dél-budai TMP Újbudai Tűzőr-
sége által írásban benyújtott részletes pályázatot be-
fogadja, mely egész évi támogatásként 10 000 000- 
Ft, azaz tízmillió forintot jelölt meg végösszegként 
azzal, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig 
finanszírozza azt.
6./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány kura-
tóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az Újbuda 
Sashegy Polgárvédő Egyesület írásban benyújtott 
pályázatát mely végösszegként 4 030 000 - Ft azaz 
négymillió-harmincezer forint keretösszeget határo-
zott meg befogadja és a rendelkezésre álló pénzesz-
köz erejéig az igényelt támogatást megadja.
7./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány kura-
tóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az Ötház 
Polgárőr Egyesület írásban beadott pályázatát 

befogadja, melynek végösszege 984.000.- Ft 
azaz: Kilencszáznyolcvannégyezer forint és a 
rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig az igényelt 
támogatást megadja.
8./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány ku-
ratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy 
a 2009. 01. 01.–2011. 12. 31. terjedő időszakra 
szerződést köt a Szent-Királyi Könyvvizsgáló és 
Adószakértő Kft.-vel. Szakértővel történő át-
vizsgálás után a szerződés tervezet módosításra 
kerülhet. Amennyiben a szerződés bármilyen 
okból kifolyólag nem köthető meg a Szent-Kirá-
lyi Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-vel, abban 
az esetben a Lőrincz Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Kft.-vel köt szerződést a Kuratórium. 
9./KKK/2009. (I. 29.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány ku-
ratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül a 2008. évi leltárt 
elfogadta.
10./KKK/2009. (II. 24.) SZ. HATÁROZAT:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriuma 4 egyhangú igen szavazattal, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
napirendi pontokat fogadta el: 
1. Az új Felügyelő-bizottság elnökének beszá-
molója
2. Belső ellenőrzési vizsgálat megtárgyalása

A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY 2009. HATÁROZATOK TÁRA

Az Újbuda újságot a DTSA Marketing Kft. ter-
jeszti. Hétfőtől péntekig 12 és 13 óra között 
telefonon közölhetik tapasztalataikat, észre-
vételeiket a 06-1-784-94-45-ös számon. A hét 
többi időszakában pedig üzenetet hagyhat-
nak, vagy faxot küldhetnek. Az  info@dtsa.
hu  e-mailcímen pedig elektronikus formában 
üzenhetnek. Arra kérjük önöket, hogy segítsék a 
terjesztők bejutását a lépcsőházakba, így azok, 
akik napközben be tudják engedni őket, vagy 
hajlandóak megadni a belépési kódjukat, ke-
ressék a lapkihordó munkatársakat telefonon, 
vagy e-mailben. 

TERJESZTÉSSEL 
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
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GÁZŐRZŐK
A biztonság házhoz jön

A FŐGÁZ úttörőnek számító lakossági szolgáltatással lépett 
piacra. A GÁZŐRZŐK havidíjas karbantartási szolgáltatással 
nem csak az otthonok biztonságossága növelhető, de mintegy 
6%-os megtakarítás is elérhető.

A GÁZŐRZŐK a Fővárosi Gázművek Zrt. új, havidíjas karbantartási 
szolgál tatása. Ez a gázkészülékek szakképzett szerelők által 
végzett éves egyszeri állapotfelmérését, tisztítását és karbantartását 
tartalmazza. Ha megrendeli az új szolgáltatást, többé nem kell észben 
tartania gázkészüléke karbantartásának esedékességét, és megbízható 
szakembert sem kell keresnie.

A GÁZŐRZŐK karbantartási szolgáltatás 1 éves időtartama alatt az ügy-
felek 12 havi, egyenlő összegű átalánydíjként fi zethetik meg a szolgál-
tatás díját. A fi zetés a gázszámlától függetlenül, csekken, csoportos 
beszedéssel vagy egyedi átutalással történhet. Fontos, hogy a karban-
tartás elvégeztetésére – a szerződéskötést követően – már az első 
részlet befi zetése után sor kerülhet, akár a fűtési szezon vége után 
azonnal.

A GÁZŐRZŐK szolgáltatás választásával otthonuk bizton-
ságos  ságának növelése mellett még fogyasztásukat is csök-
kenthetik! 

További részletek és megrendelés az ügyfélszolgálati irodákban, 
valamint: www.fogaz.hu és 06/40-474-474.

A szolgáltatást a FŐGÁZ gázmérővel és budapesti fogyasztási hellyel 
rendelkező háztartási ügyfelei vehetik igénybe.

FŐGÁZ

Gázszolgáltatások
biztonság • kényelem

megtakarítás

GÁZŐRZŐK – BIZTONSÁGOSABB 
OTTHON ÉS MEGTAKARÍTÁS
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Még mielőtt fellapoznánk a hét vége 
krónikáját, nézzük meg a női kézilabda 
Magyar Kupa rövid történetét, mely-
ben meglepetésre is lelhetünk. A tör-
ténet 1951-ben kezdődik, mivel ekkor 
rendezte meg a Magyar Kézilabda 
Szövetség a bajnoksággal párhuzamo-
san az első kupasorozatot, a legjobb 
akkor a Vörös Lobogó volt. Az első 12 
évben mindössze 4 kiírás volt, 1963-
tól viszont – két szezont leszámítva 
– folyamatosan avatnak kupagyőztest 
évről évre. 

A legeredményesebb csapat a Ferencváros 
és a Vasas, mindkettő 11-11 győzelmet 
arat, ötször emelhette a magasba a győztes-
nek járó trófeát a Dunaferr és a Debrecen 
kapitánya, míg a legutóbbi négy kiírásban 
a győriek diadalmaskodtak. A 2008–2009-
es bajnoki évad harmadik idei elődöntőse, 
a jelenleg Újbuda TC néven szereplő egy-
kori Goldberger SE 1964-ben hódította el a 
serleget. 45 év elteltével jutottak tehát ismét 
lányaink a Magyar Kupa négyes döntőjé-
be. Az idei negyedik csapat, a Kiskunhalas 
eddig még fennállása alatt nem jutott a leg-
jobb 4 közé a kupában.
 A szombat esti elődöntő mérkőzés 
előtt azért még volt mód egy győri sétára, 
ráhangolódásra is. 
 – Egyértelmű, hogy nem mi vagyunk 
az esélyesei a mérkőzésnek. A győriek más 
szférában játszanak. Számunkra a fő cél a 
Magyar Kupa 3. helyének a megszerzése, 
ezért vélhetően a Kiskunhalas csapatával 
találkozunk a második napon. Most a fő 
célunk az NB I/B. Keleti-csoportjának első 
helye, és ősztől ismét a nemzeti bajnokság 

első vonala. Egy hajdúnánási nemzetközi 
tornával, a kötelező bajnoki mérkőzések-
kel és edzőmérkőzéssel készülünk e két 
napra. Nem lesz könnyű – beszélt még 
az előkészületekről egy hónapja dr. Ökrös 
Csaba vezetőedző.
 De nézzük a Debrecen–Kiskunhalas 
nyitómérkőzését. A Duna Takarék Női 
Magyar Kupa első napjának kezdőmér-
kőzésén magabiztos kilencgólos debrece-
ni győzelem született a Kiskunhalas ellen 
a másik elődöntős ágon. A szombat esti 
mérkőzés első percétől kezdve biztosan 
tartotta a vasárnapi döntőbe való kerülés 
lehetőségét a tiszántúli gárda. Aztán mi 
következtünk a Sport1 tévécsatorna által 

élőben adott mérkőzésen. Álmaink voltak, 
de tisztában voltunk a realitásokkal. Egy 
dolgot biztosan tudtunk, 2009 tavaszán 
az Újbuda TC legnagyobb feladata az NB 
I/B-beli bajnoki győzelem megszerzése, 
míg a győrieket jelen kupadöntő mellett 
legfőképpen a nemzetközi kupaszereplés 
mikéntje foglalkoztatja.

A győri sportcsarnokban mindkét félidő-
ben mi dobtuk az első gólt, de a Burai–
Kosik–Hodosi–Trufán–Forgács–Selenka 
kezdőcsapatnak meg kellett tapasztalni 
azt, amit jól tudtunk: „ez más szférák ze-
néje”. Ennek ellenére szépen tartottuk 
magunkat mindkét félidőben, és egy-egy 
gólunk kifejezetten remek kombinatív 
játékról adott tanúbizonyságot. Skrapics 
Ágota jó napot fogott ki, Burai Edina pedig 
szép kombinációkkal főként a második fél-
időben „szárnyalt”. De a sok eladott labda, 
némi bizonytalanság és főképp a két csapat 
közötti alapvető különbség jelentette azt, 
hogy egy reális 10:12 gólos győzelemnél 
nagyobb arányban nyertek a győriek. 

A házigazdáknál az első félidőt Görbicz 
Anita, míg a másodikat Tomori Zsuzsan-
na vezényelte. Szomorúságra adott okot, 
hogy nálunk Forgács Judit az utolsó per-
cekben megsérült, azonban szerencsére 
másnapra talpra állt. Az első félidőben 
Pethő Renáta, míg a másodikban Székely 
Zsófia védett nálunk, hasonló eredmé-
nyességgel, és néha igazán bravúros védé-
sekkel. A végeredmény pedig a következő 
volt: Győri Audi ETO KC–Újbuda TC 
41:20 (13-8).
 Aztán aludtunk egyet, majd fél nap 
elteltével ismét a pályán voltunk, követke-
zett a bronzmérkőzés. „A Kiskunhalas és 
az Újbuda csapott össze a Magyar Kupa 
harmadik helyéért. A találkozó elején a 
halasi csapat gyorsan ellépett másodosz-
tályú ellenfelétől, a szünetre nyolcgólos 
előnyt szerzett, amit a második játékrész-
ben is sokáig őrzött. A végére összekapta 
magát az Újbuda, szorossá tudta tenni a 
végjátékot. A Kiskunhalas ezzel a győze-
lemmel minden bizonnyal KEK-résztvevő 
lesz, ehhez az szükséges, hogy a bajnok-
ságban is a Győr és a Debrecen végezzen 
az első két helyen”. olvashattuk e helyosztó 
mérkőzés rövid összefoglalását a www.
kezi.hu internetes sportoldalon.
 A találkozó úgy kezdődött és az első 
félidő is úgy telt el, akár egy rémálom. Ka-
pura percekig szinte teljesen veszélytele-
nek voltunk, valami érthetetlen bénultság 
volt érezhető a lányokon. Dr. Ökrös Csaba 
0:4-nél kért először időt, de a mérkőzés 
után úgy fogalmazott: – Az első félidőben 
és a második félidő első felében teljesen te-
hetetlen voltam. Semmi nem működött. A 
félidei eredmény nyolcgólos kiskunhalasi 
előnyt mutatott. 
 24:15-öt mutatott már az eredményjel-
ző, amikor hirtelen valami megmozdult.  
Két perccel a vége előtt 30:28-as állást re-
gisztrálhattunk. Ekkor már a kiskunhalasi 
edző próbálta a feltámadó újbudai csapatot 
megállítani. Szóval két perc volt még hát-
ra. S aki ismeri a kézilabdát, tudja, ez sok 

mindenre ele-
gendő. Sajnos 
egy vitatható bí-
rói döntés, Kosik 
Adél kiállítása (aki 
hat góljával járult hozzá a na-
pi teljesítményhez) megfogta a lendületet. 
Már majdnem visszahoztuk a meccset egy 
szenzációs véghajrával, amikor kicsúszott 
a kezünkből. De valljuk be, nem itt dőlt a 
mérkőzés, sem a 3. hely sorsa. A mérkőzés 
2/3-ában a csapat árnyéka volt valódi ön-
magának, előbb kellett volna eszmélni.  A 
Kiskunhalas csapata láthatóan presztízs-
kérdést csinált abból, hogy egy – egyelőre 
– eggyel alacsonyabb osztályú csapattól 
egy televíziós mérkőzésen ne kapjon ki. 
 – A 2008–2009-es bajnoki évad női 
Magyar Kupájában az Újbuda TC női 
kézilabdacsapata megérdemelten szerzett 
bronzérmet. Ezzel számunkra sporttörté-
nelmet írt. Ezen a napon a Sport1 közve-
títései ország-világ előtt bemutatták, hogy 
Újbudán van és jó úton halad a női kézi-
labda – összegezte a napot Vladár László, 
az Újbuda TC ügyvezető alelnöke.

– Nagyon sok a tanulság, amit fel kell 
dolgozni, elemezni kell, mégpedig úgy, 
hogy segítse a további szakmai munkát 
- mondta dr. Ökrös Csaba. – Büszke va-
gyok a csapatra, nagyon kitett magáért. 
Képességekben, felkészültségben és já-
téktudásban csak közelítünk még az első 
osztályhoz, de a küzdeni tudás tekinteté-
ben már utolértük őket.  
 Áprilisban 12-én a Nemzetközi Ku-
pa elődöntőjében a győri gárda a HYPO 
Niederösterreich csapatával mérkőzött 
meg először idegenben, és csak egygólos 
vereséget (26:25) szenvedett. Valljuk be, 
nem irigyeljük az osztrák csapatot a győ-
ri visszavágón, mert a Magvassy Mihály 
Sportcsarnokban nem lesz könnyű dol-
guk, „pokoli hangulat” fogadja majd őket. 
De mi persze a győrieknek szurkolunk…
 Visszatérve a Magyar Kupára: kö-
szönjük a szurkolást a győrieknek és a 
szíves vendéglátást. Egy fiatal, sokra hí-
vatott újbudai gárda a múlt évi NB I-ből 
való „kicsúszás” után nagyot alkotott 
háromnegyed év elteltével. Egyedüli fő-

városi csapatként (!) jutott be a legjobb 
négy közé, ahol azt nyújtotta, amire 
jelenleg képes. Ez pedig nem kevés 
a mai magyar kézilabdában. A szu-
perklasszisokból álló Győr ellen 
tisztességgel helytálltak a lányok, és 
a nagyjából hasonló tudású, de hely-

zeti előnyű Kiskunhalas ellen sajnos 
még érződött a lábakban és fejekben 

az előző napi megmérettetés, főként ide-
gi fáradalma.
 – Ahogy a lányok az eredményhirdeté-
sénél álltak a legnagyobb csapatok mellett, 
nem pedig mögött, felejthetetlen élmény 
marad. Amikor lányaink nyakába akasz-
tották a Magyar Kupa bronzérmét, az egy 
leírhatatlan és számomra megható élmény 
marad egész életemben – fogalmazott az 
eredményhirdetés után Tömör-Tones Zsolt 
szakosztályvezető, majd hozzátette, hogy 
Újbuda lehet a jövő csapata.
 És ami még előttünk van: a bajnoki 
év sikeres lezárása és felkészülés reménye-
ink szerint egy tartós, magasabb osztályú, 
NB I-es megmérettetésre a 2009–2010-es 
bajnoki évadban. Reménykedünk abban, 
hogy sérülések sem hátráltatják a munka 
befejezését. 
 A Magyar Kupa? Ősszel is belevá-
gunk…
 Szép volt lányok! Hajrá Újbuda!

Vendégh Zsolt

Bronzérmes az Újbuda TC!

SAKKSAROKSAKKSAROK

E heti ravasz sakkfeladványunk 1859-
ből származik. Készítője Sam Lloyd 
(1841–1911) világhírű amerikai szerző, 
aki más rejtvények terén is kiemelkedőt 
alkotott.
Világos indul és két lépésben mattot ad. 
Beküldendő a világos első lépése.
MOTTÓ: „Vigyázat, van megoldás!”

A megfejtéseket 2009. április 27-éig vár-
juk a Gazdagréti Közösségi Házba (1118 
Budapest, Törökugrató utca 9.), illetve az 
info@gkh.ujbuda.hu e-mailcímen!

A helyes megfejtést beküldők között 
könyvjutalmat sorsolunk ki, amelyet 
a Gazdagréti Közösségi Házban lehet 
átvenni. A nyertes nevét a következő 
számban közöljük.

Ezúttal dr. Barna Zsoltnak kedvezett a 
szerencse, akinek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA: 

1. Kc1! Ugyanis a király a huszár támadását 
úgy tudja kivédeni, ha mindig azonos színű 
mezőre lép, mint ahol a huszár áll. Így ha 
másik sarokban állna a sötét huszár, akkor 
értelemszerűen Kc2 lenne a megoldás.

Március 21-én, a Suzuki PLUSZ nyílt 
napja az Újbudai Tini Motorsuli tan-
folyammal kezdődött.

A kezdeményezés a Suzuki Ász ügyve-
zető igazgatójától, Fehér Lászlótól szár-
mazik, aki szerint a balesetek számának 
csökkentése érdekében a közlekedésbiz-
tonsági oktatás elengedhetetlen a mai 
motorizált világban. Újbuda Önkor-
mányzata örömmel karolta fel az ötle-
tet.  – Az Önkormányzat által felajánlott 
anyagi támogatás az Újbuda 11. Kht. 
közreműködésével biztosítja a projekt 
sikeres megvalósulását, – mondta Taka-
ró Gergely, a kht. ügyvezető igazgatója, 
aki szerint a Motorsuli sikerre van ítél-
ve, mert „nemes” célokat szolgál, hiszen 
gyermekekről, gyermekeinkről van szó. 
 A tanpályán történő foglalkozáso-
kat felkészült gépjármű-szakoktató ve-

zeti, a gyermekeket játékos formában ta-
nítja meg a biztonságos közlekedés elmé-
letére és gyakorlatára. Mindezt úgy, hogy 
ezt a diákok nem tanulásként, hanem egy 
jó szabadidős programként élik meg. 
 Az oktatásban a gyermekek nem csak 
tanulóként vesznek részt, ők maguk is ok-
tatnak egymásnak. Az oktatás egyik része 
az, hogy az iskolákkal együttműködve, tan-
órán kívüli tanfolyam keretében sajátítják 
el a közlekedési szabályokat. Mindezt játé-
kos formában, mellőzve a kötelező jelleget.
 Az elméleti oktatást a jó idő beköszön-
tével gyakorlati oktatás egészíti ki, amely so-
rán a járművek (kerékpár, gyermekmotor) 
helyes, biztonságos kezelését gyakorolhatják 
a résztvevők, zárt tanpályán, védőeszközök 
használatával, oktató felügyelete mellett.
 Az oktatás klubjelleggel valósul meg. 
Nyáron táborozást terveznek a gyerme-
keknek. Téli időszakban üzemlátogatásra 

mennek a tanpályával szomszédos Su-
zuki Plusz autószervizbe, ahol a gyer-
mekeknek lehetőségük lesz megismerni 
az autó- és motorszerelés fázisait. Olyan 
ismeretekre tehetnek szert, melyeket a 
későbbiekben jól tudnak hasznosítani.
 Az önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően – bizonyos keretek között 
– a motorsuli a kerületi gyermekek szá-
mára ingyenes. Sokaknak nyílik meg a 
lehetőség egy hasznos szabadidős tevé-
kenység végzésére. Olyan gyermekek is 
lehetőséget kapnak a szórakozásra, akik 
egyébként soha nem engedhetnék meg 
maguknak ezt a „játékot”.
 Bár a részt vevő oktatási intézmé-
nyekkel a kapcsolatfelvétel még nem 
fejeződött be, máris látszik, hogy óriási 
igény van és lesz a közlekedésbiztonsági 
képzésre, zárta a beszélgetést Takaró úr.
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Mini Tini Motorsuli Újbudán
Gyerekek is tanítják egymást

A Magyar Kézilabda Kupán az Újbuda TC női kézilabdacsapata a 3. helyen végzett
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