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Közel száz, 17. életévét betöltött, 
állandó újbudai lakcímmel rendel-
kező középiskolás tanuló vehet részt 
abban a jogosítványprogramban, 
melyen belül a diákoknak a teljes, 
120 ezer forintos tandíjból csupán 20 
ezer forintos önrészt kell befizetniük. 
A fennmaradó költségrészt átvállaló 
kerületi Önkormányzat vezetője, Mol-
nár Gyula polgármester úgy gondolja, 
a Gondoskodó Újbuda 
jelszó nem korlátozód-
hat kizárólag a szociális 
segítségnyújtásra, 
legalább ennyire fontos 
támogatni a fiatalok 
életkezdését is.

A szerencsés tanulókat a 
lebonyolítással megbízott 
Újbuda 11. Nonprofit Kft. 
pályázat útján választotta 
ki, a lelkes sofőrjelöltek 
többsége pedig már túl az 
elméleti oktatáson éppen 
a rutinpálya kihívásai-
val küzd. A jogosítványprogram mellett 
párhuzamosan fut a KOBAK képzés is, 
amely arra vállalkozik, hogy a kerületi 
gyerekeket a biztonságos közlekedésre és 
a közúti balesetek megelőzésére oktassák. 
A gyalogosok és biciklisek helyes maga-
tartására koncentráló kurzus magasabb 
lépcsőfokaként az ötödikes és hatodikos 
évfolyamosok kerékpáros-kismotoros 
KRESZ-oktatáson is részt vehetnek, hogy 
később magabiztosan induljanak el a fő-
város forgalmában.

Molnár Gyula a tanpályán tett látogatása 
során arról beszélt, módosabb önkor-
mányzatként a kerület vezetése úgy érzi, 
van forrás és lehetőség arra, hogy ne csu-
pán szociális megfontolásból nyújtson se-
gítséget az újbudaiaknak. – Több progra-
mot indítottunk a nyugdíjasok, az iskola-
kezdés és a nagycsaládosok támogatására, 
de tudjuk azt, hogy ezek mellett vannak az 
emberek életében olyan alapvetően szük-

séges beruházások, melyek megterhelik a 
pénztárcájukat. Ezeken próbáltunk eny-
híteni a 13–14 éves lányoknak ingyene-
sen adott HPV elleni oltással, valamint 
a Jogsi Programmal – fejtette ki a kezde-
ményezés okát, és hozzátette, azt szeret-
né, ha a fiatalok 18 éves korukra, mikor 
elkezdik önálló életüket, kellően egész-
ségesek lennének, rendelkeznének nyelv-
tudással és az autóvezetéshez szükséges 
jogosítvánnyal.

T. D.

Érettségi ajándék az 
Önkormányzattól

Jogsi Program indult diákoknak

A hosszú telet megelégelve a Szent 
Gellért Senior Apartmanház Tavaszvá-
ró ünnepséget rendezett. A minőségi 
szolgáltatásokat nyújtó idősotthon 
lakói számos érdekes és egészségügyi 
szempontból hasznos programon 
vehettek részt, a megnyitón pedig a 
kerület polgármestere adta át a nyolc–
ezredik 60+ kártyát. Az Önkormányzat 
tapasztalatai szerint a vásárlási és 
szolgáltatási kedvezményekre jogosító 
kártya népszerűsítésére nem kell nagy 
energiákat fordítani, hiszen az már 
saját útját járja.

A Tavaszváró napon minden idős lakó 
szívesen kimozdult apartmanjából, hogy 
bizonyosságot szerezhessen egészségi ál-
lapotáról a legkülönbözőbb szűrővizsgá-
latok segítségével. Persze az érdeklődők 
nem csak gyorstesztekkel foglalhatták el 
magukat: a tornaórán izmaikat, a sakk-
versenyen elméjüket mozgathatták meg, 
a munka jutalmaként pedig vegetáriánus 
finomságokkal kínálták őket. A délutáni 
vidám hangulatért Koós János felelt, aki a 
jelenlévőknek fiatalkoruk legszebb sláge-
reit énekelte el.
 Molnár Gyula polgármester az omi-
nózus kártyaátadás előtt elmondta, nagy 
örömet jelent számára, hogy az idősek 
életminőségének javítását célul kitűző 60+ 
program ilyen népszerűségre tett szert. – 
A Biztonságos Újbuda, a Zöld Újbuda és a 
Gondoskodó Újbuda szlogenek azokra az 
eredményekre utalnak, amelyek az elmúlt 
4–8 évben fémjelezték a kerület munkáját 
és személyes tevékenységemet. Az, hogy 
egy hatalmas, 142 ezer fős kerületben – 
ahol 40 ezer hatvan év feletti lakó él – 8000 
aktív taggal büszkélkedhet a programunk, 

a 60+ eredményességét mutatja – jelentet-
te ki a polgármester. 
 A siker titka szerinte egyszerű: a kö-
telező feladatokon túl (mint a szociális 
és egészségügyi ellátórendszer működ-
tetése, fejlesztése) új típusú aktivitások 
lehetőségét teremtik meg, melynek fontos 
eszközei a közösségfejlesztés, a kedvezmé-
nyek, valamint a szabadidős programok. 
– Ezek segítségével kimozdíthatjuk az 
időseket a mindennapok egyhangúsá-

Hálózatépítéssel terjed a tagság

Nyolcezer 60+ kártya

A nyolcezredik 60+ kártyát Kun Györgynének adta át Újbuda polgármestere

gából – tette hozzá. A polgármester azt 
is elmondta, jól látható, hogy a 60+ egy 
olyan program, amely önmagát építi  és 
nem egy felülről irányított, az emberek-
re ráerőltetett program. – Azt tapaszta-
lom, hogy mindenki a szomszédjától, 
ismerősétől hall a kártyáról, tehát a rend-
szer egy hálózatépítő vállalkozás min-
tája szerint működik – állapította meg 
Molnár Gyula.

T. D.

Hetven éve készült el a Budai Ciszterci 
Szent Imre-templom orgonája. A törté-
nelem viharai azonban nem kímélték a 
hangszert: a II. világháborúban aknatalá-
latot kapott, 1956-ban is megsérült, mára 
pedig – a felújítások ellenére – használha-
tatlan állapotba került.
 – Egy ilyen jelentős templom orgona 
nélkül nem maradhat – mondta az egy-
házközségi képviselő testület és Brückner 
Ákos Előd ciszterci rendi plébános atya, és 
elindították az orgonaépítés előkészületeit. 

Létrehozták a közhasznú Szentimrevárosi 
Zenei Alapítványt, melynek célja az orgo-
naépítés anyagi alapjának megteremtése 
mellett a templom és a plébánia zenei éle-
tének támogatása, továbbá a hangszerek 
karbantartása és fenntartása. 
 Eddig az adományokból mintegy 
nyolcmillió forint gyűlt össze, ehhez 
jött még kétszer 10 millió forint, melyet 
Molnár Gyula polgármester javaslatára 
Újbuda Önkormányzata adományozott. 
Az új orgona teljes ára – a szekrényzet mű-

emléki rekonstrukciójával együtt – meg-
haladhatja a 130 millió forintot is, pedig 
csak egy „közepes” méretű orgonáról van 
szó. Ezért kérik továbbra is a támogató 
adományokat.

A Szentimrevárosi Zenei Alapítvány 
számlaszáma: Magyar Külkereskedelmi 
Bank RT. 10300002-20607805-00003285. 
(Csekkek a templomban és a plébániahiva-
talban találhatók.) Az alapítvány szívesen 
fogadja az adó felajánlható 1 százalékát is. 

Új orgonára gyűjt a Szent Imre-templom

PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2010
Az első forduló. Most vasárnap. Mi ott leszünk.  És ön?

Melléklet és szavazólap 
az újságban

Milyen legyen az 
új Gomba?

2010. április 11-én és a második forduló-
ban, április 25-én ismét választ az ország. 
Felelős döntés előtt áll 8 millió választóko-
rú magyar állampolgár. Felnőttként, hig-
gadtan, józan ésszel mérlegelve minden 
egyes ember külön-külön ad mandátumot 
az egyéni országgyűlési képviselőjelöltnek, 
és választja ki azt a pártot, amelytől meg-
oldást vár az ország előtt álló feladatokra. 
 Aki nem veszi komolyan ezt a felelős-
séget és nem él állampolgári jogával, nem 
megy el szavazni, annak nem lesz erkölcsi 
alapja arra, hogy az elkövetkezendő négy 
évben kritizálja a közügyeket. Aki nem 
akar saját sorsáról dönteni, annak tervei 
sem lehetnek a jövőre. Morális köteles-
ség és alkotmányos jog a demokráciában, 
hogy az egyéni elképzelések többsége ha-
tározza meg a társadalom, a gazdaság ala-
kulásának irányát. 
 Újbudán több mint 107 ezer választó-
korú magyar állampolgár döntheti el, kik 
legyenek azok, akik a kerület érdekeit kép-
viselik az ország házában, a magyar Parla-
mentben. A tét tehát nem kicsi, most dől 
el, hogy a következő négy évben melyik 
politikai erő vezeti Magyarországot.
 A szavazókörökben minden választó-
polgár két szavazólapot kap. Az újbudai 
három választókerületben az egyiken a 
pártok területi listájára adhatják le szava-
zatukat, ezen a következő pártok közül le-
het választani: Fidesz–KDNP, MSZP, Job-
bik, LMP. A másik szavazólapon az egyéni 

indulók neve és párttámogatása szerepel 
majd. Ha az egyéni választókerületben 
valamelyik jelölt megszerzi az 50 százalék 
plusz egyszavazatnyi többséget, akkor az 
azt jelenti, hogy megnyerte a választást. 
Ezeken a helyeken nincs szükség az április 
25-i második forduló megtartására.

Vincze Kinga – Pindroch Tamás

Országgyűlési 
választások 
Magyarországon

15. VÁLASZTÓKERÜLET: 

Fidesz–KDNP: Dr. Rétvári Bence

Jobbik  Dúró Dóra

LMP  Jávor Benedek

MSZP Szabó Vilmos

16. VÁLASZTÓKERÜLET:

Fidesz–KDNP Dr. Simicskó 
István

Jobbik Szabó Gábor

LMP Diószegi Ernő

MSZP Molnár Gyula

17. VÁLASZTÓKERÜLET:

Fidesz–KDNP Dr. Kupper 
András

Jobbik Novák Előd

LMP Bajomi Iván

MSZP dr.Józsa István
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17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-iro-
dában (Karinthy F. út 9.). Ha szeretne 
rendszeres, elektronikus képviselői 
hírlevelet kapni, küldjön egy emailt az 
ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) ön-
kormányzati képviselő minden hónap 
2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 
16–17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók Béla út 
141.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 
harmadik hétfőjén tartja fogadó órá-
ját 16–18 óráig páratlan hónapban a 
Dayka Gábor utcai Óvodában, páros 
hónapban a Zólyomi úti Óvodában. 
Tel. : +36/20/472-3137, e-mail: 
suranyiilona@t-online.hu.

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJA 
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 
ez egyben a 16-os sz. országgyűlési vá-
lasztókerület választási irodája.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
17 óráig, pénteken 10–13 óráig
Állandó programok:
Minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól jogi, munkaügyi-munkajogi; adó,-
könyvvezetési és vállalkozási; lakás-
építési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás.
15-ös sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája. Helyszín: 1114 
Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly 
u. felől). Tel.: 466-6235. Nyitva tartás: 
csütörtökön 16–18 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája. Helyszín: 1118 
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva 
tartás: hétfőn 16–19 óráig, csütörtökön 
16–19 óráig.

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 hó-
nap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig 
munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, 
adózással, nyugdíjazással kapcsolatos 
tanácsadás. Dr. Oláh András ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadást tart kedden 
15–17 óráig. Minden hétfőn 14 órától 
táplálkozási tanácsadás. Szeretetklub 
működik minden hónap 2. csütör-
tökén 10–12 óráig, ahová várunk 
minden korosztályt, nőket és férfia-
kat, ahol bármiről elbeszélgethetünk. 
Célunk, hogy segítsük egymást vidám 
hangulatban. Díjmentes lakáshitel és 
befektetési tanácsadás magánszemé-
lyeknek hétfőnként 17–18 óra között, 
bővebb info www.kiado.hu. Időpont: 
Rozgonyi György pénzügyi tanácsadó 
06/20/958-6769. Minden szerdán 10 
órától kismamatorna „Kötődően neve-
lő” anyukák részére.
Program:
Április 6-án 15 órától egészségügyi 
nap: ingyenes vércukor- és koleszterin-
mérés, orvosi tanácsadással. Vendég: 
dr. Eőry Ajándok természetgyógyász. 
Házigazda: dr. Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő, a 15. vk. jelöltje.

SZDSZ-ÉRTESÍTÉS
Az SZDSZ Ecsed utcai székházának 
telefonszáma megváltozott. Új szá-
muk: 788-6695.

MDF-HÍREK
Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók 
B. út 61.; bejárat a Fadrusz u. felől) 
nyitva hétfőn és szerdán 15–18 óráig. 
Ugyanitt, dr. Tóth László ingyenes jo-
gi tanácsadást tart minden hónap első 
és harmadik hétfőjén, 16 órától, amíg 
érdeklődő van. Az MDF honlapjának 
címe: http://www.mdf-budapest.hu.

A KDNP PROGRAMJAI
Látogassa meg az Országházat! Dr. 
Rétvári Bence vezetésével parlamenti 
látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet 
a Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti irodá-
ban. Tel.: 209-0474.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. alatti 
irodája szerdán 9–19, csütörtökön 9–
12 óráig tart nyitva. A Magyar Fórum 
régebbi számai ingyen elvihetők. 
Szerdánként 10–12 óráig dr. Csigi Zsolt 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart. 
Előzetes egyeztetéssel Kerekes Péter 
(20/5129-001) lelkisegély-tanácsadást, 
önvédelmi- és jógaoktatást, Szalkai 
Péter (20/3768-468) fogyasztóvédel-
mi tanácsadást tart fogyasztóknak és 
nem-fogyasztóknak.

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: hétfőn 15–19, kedden 9–13, 
szerdán 14–18, csütörtökön  
14–18, pénteken 9–13 óráig. 
Telefon: 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
Katasztrófahelyzetekben Újbuda Ön-
kormányzata Polgári Védelmi Kiren-
deltsége segítséget nyújt. Zöldszám: 
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet: 
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendelt-
ség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

  

FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. 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 8-án 
(csütörtök) 17 órakor tartja fogadóórá-
ját a Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiség-
ben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő 
minden hónap első péntekén 17–18 
óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban, (Cirmos u. 8.). Tel.: 
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu. 
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képviselő 
minden hónap első keddjén 17 órakor 
tartja fogadóóráját a kerületi Fidesz 
gazdagréti irodájában, a Regős utca 
13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon le-
het. Önkormányzati képviselői foga-
dóóra: minden hónap utolsó szerdáján 
17 órakor az Albertfalvi Közösségi 
Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyű-
lési képviselő április 15-én és 22-én 

Képviselői fogadóórák, 
programok

A Tehetséges Magyarországért Ala-
pítvány kezdeményezésére 2006 óta 
minden évben megünnepeljük Bartók 
Béla születésnapján a Tehetség Napját. 
A kerületben az Újbudai Pedagógiai 
Intézet szervezett szakmai találkozót 
és díjátadót, a Millenáris Teátrumban 
pedig egész napos fesztivállal ünnepel-
ték az ország lángelméit.

Hazánk jelentős szellemi potenciáljához, 
gazdag nemzeti IQ-terméséhez nem fér 
semmi kétség, ezt azonban úgy tűnik, 
mégsem olyan könnyű bevetni a világ 
tudományos vagy művészeti pódiuma-
in. Sok ígéretes fiatal lehetőséget sem kap 
érdemi megmérettetésekre, a felfedezett 
géniuszok nagy része pedig – a jelentős 
anyagi elismerés és gyorsabb siker ígére-
tének engedve – hamar külföldön találja 
magát. Egyszóval a hazai tehetséggondo-
zás komoly kihívások elé néz. A közelmúlt 
törekvései ugyanakkor bizakodásra adnak 
okot, hiszen a Magyar Tehetségsegítő Szer-
vezetek Szövetsége a Géniusz Programon 
keresztül egyre több olyan akciót szervez, 
melyek segítségével felkarolhatják és elin-
díthatják pályájukon az arra érdemeseket. 
Ilyen többek között az iskolai oktatás rend-
szerébe integrált tehetségfigyelő rendszer, 
a tehetségpontok kialakítása, valamint a 
származásuk vagy fogyatékuk miatt hátrá-
nyos helyzetű tálentumok felkarolása. 
 Az Újbudai Pedagógiai Intézet ünnep-
ségét Pongor Júlia, a kerületi népdalverseny 
győztese nyitotta meg énekével. Bács Már-
ton nyitóbeszédében a tehetségkutatás fon-
tosságát hangsúlyozta, majd az esemény 
fővendége, dr. Csermely Péter, a SOTE bio-
kémia professzora osztotta meg gondolata-
it a közönséggel. A Nemzeti Tehetségsegí-
tő Tanács elnöke azzal indította beszédét, 
hogy a kerületi rajzverseny is jól példázza a 
tehetség fogalmának jelenkori kitágulását. 
– Már nemcsak az intellektuális, tudomá-
nyos, hanem a művészetbeli, a sportbeli, 
vagy akár a kommunikációs tehetség is eb-
be a körbe tartozik – mondta.  Hozzátette: 
a tanárnak leginkább a különlegesre, kirí-

vóra kell figyelnie. Ha az órán azt tapasz-
taljuk, hogy a gyerek rossz, annak nagyon 
sok oka lehet. Ezek közül az egyik, hogy 
unja az óra színvonalát, és többre vágyik. 
Ilyenkor tehát gondolnunk kell arra, hát-
ha egy tehetséggel van dolgunk – fejtette 
ki a professzor.
A tudós azt a régi dilemmát is érintette, 

hogy milyen módon lehetne megakadá-
lyozni az itthoni tehetségek kivándor-
lását. – A fiatal lángelméket közel kell 
hoznunk egymáshoz, egy csapatba kell 
rendeznünk őket, hogy közösségeket al-
kossanak. Így, ha az ember baráti társa-
sága itthon van, az visszatartó erőt jelent 
– állította Csermely Péter, aki a módszert 
16 évvel ezelőtt kezdte el alkalmazni a 
középiskolákban úgy, hogy kutatási lehe-
tőséget adott a tehetséges tinédzsereknek. 
– Meglepetésemre a tudásbeli fejlődésnél 
jóval nagyobb jelentősége volt annak, 
hogy a diákok találkozhattak egymás-
sal egy versenyen, egy esti foglalkozáson 
vagy egy táborban. A kapcsolatépítés oly-

annyira jól sikerült, hogy mára ezekből a 
közösségekből több kutatóházaspár is ki-
került – számolt be lelkesen a professzor.
 A rendezvény végén az Egészségügyi 
Minisztérium JESZ pályázatán belül elvég-
zett újraélesztő-tanfolyam tanúsítványait 
is kiosztották. Az Újbudai Pedagógiai In-
tézet is részt vett a programban, melynek 

eredményeként az Európai Újraélesztési 
Társaság által jóváhagyott kurzuson több 
száz pedagógust képeztek ki. Dr. Gőbl 
Gábor, a Magyar Resuscitatios Társaság 
elnöke az átadás előtt az újraélesztés fele-
lősségére figyelmeztetett. Az orvos szerint 
a félautomata defibrillátor használata, és a 
különböző újraélesztő gyakorlatok rend-
kívül egyszerűek, ezeket a műveleteket 
azonban még egy orvos sem végzi el na-
ponta. – A folyamat begyakoroltatása leg-
alább annyira fontos, mint maga a techni-
ka – jelentette ki a társaság elnöke, és azt 
javasolta, mindenki minimum félévente 
vegyen részt utánképzésen.

T. D.

Tehetség Napja a Pedagógiai Intézetben

Felfedezni és megtartani

A társadalomban meglévő feszültségek 
enyhítésére, az egymás mellett élő 
generációk és csoportok problémáira 
keresett gyógyírt a Sokszínű világunk 
elnevezésű konferencia. A főszervező 
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége már 
két évvel ezelőtt is az elfogadás jegyé-
ben hívta össze a három világvallás kép-
viselőit egy ökumenikus találkozóra. 

Az újbudai TIT Stúdió egyik asztalnál 
muszlim fiatalok sürögtek-forogtak, hogy 
előkészítsék a vendégek számára készített 
keleti finomságokat, közvetlenül mellettük 
pedig rabbiképzősök rendezgették nagy 
odafigyeléssel kóser ételeiket. A nyugdíja-
sok eközben igyekeztek ülőhelyet szerezni 
a zsúfolt előadóteremben, ahol a sérült fia-
talokból álló Nem Adom Fel Együttes pör-
gős rapzenét játszott. 
 A két évvel ezelőtti Mózes, Jézus, Mo-
hamed címet viselő vallási rendezvényt is 
a közös emberi értékekre építették. A prog-
ram idén kibővült olyan etnikai, vallási és 
társadalmi csoportokkal, ahol ugyancsak 
sürgető feladat az integráció. A találkozón  
fiatalokat, időseket, sérült embereket és ci-
gányokat tömörítő szervezetek, valamint 
az unitárius, a katolikus, az iszlám és a zsi-
dó egyház képviselői jelentek meg. 

– Szeretnénk megszelídíteni a társadalmat 
és elindítani az egymás közötti kommu-
nikációt, hogy megértsük egymás kultú-
ráját, motivációit és különbözőségeit – je-
lentette ki a főszervező, Véghné Reményi 
Mária, a Nyugdíjasok Budapesti Szövet-
ségének elnöke. Úgy folytatta: – Nagyon 
erős kapaszkodónk az öt közös emberi 
érték, a család, a szeretet, a tolerancia, a 
szolidaritás és a béke. Ezek segítségével 
jobban el tudjuk fogadni a többi ember 
másságát, és enyhíthetjük a feszültségeket 
– tette hozzá.

Az eseményen részt vevő Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester is azt emelte ki, a 
szembenállás helyett a közös értékeket kell 
hangsúlyozni, hiszen az Önkormányzat 
számára is fontos, hogy Újbuda barát-
ságos, békés hely legyen. Az egész napos 
rendezvényt Horváth Csaba főpolgármes-
ter-helyettes nyitotta meg, aki kijelentette, 
sikeres világváros csak olyan hely lehet, 
ahol élő kapcsolat alakul ki a különböző 
generációk között. Szerinte a főváros úgy 
lehet sikeres, ha közösségeik nem kire-
kesztik, hanem segítik egymást. 

Vallások, generációk élő kapcsolata
A kerület és a főváros sikere múlhat a közösségépítésen 

Bács Márton alpolgármester a tehetségkutatás fontosságát hangsúlyozta

Veresné Krajcár Izabella alpolgármester: barátságos, békés hely legyen Újbuda 

A közgyógyellátás esetében a jogosult-
sági jövedelemhatár egységesen – az 
életkortól és családi állapottól függet-
lenül – a nyugdíjminimum háromszo-
rosára módosult, ez 2010-ben 85 500 
forint. Az átmenti segély, a helyi lakás-
fenntartási támogatás, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás esetében 
a rendeletben foglalt egy főre jutó jö-
vedelemhatár 57 000 forintról 60 000 
forintra, illetve a kiemelten rászorulók 

– a három vagy több gyermeket neve-
lők, a gyermeküket egyedül nevelők, az 
egyedül élők – esetében 62 700 forintról  
64 000 forintra emelkedett. Újbuda 
képviselő-testülete ezzel a márciusi 
döntéssel a 2010. évi költségvetésében az 
eredetileg 739 millió forintra tervezett 
szociális támogatásokra fordítható for-
rásokat 35 millió forinttal megnövelte. 
A módosítás csaknem ezer ember, sok 
család megélhetési gondjait enyhítheti. 

Emelkedtek a 
jövedelemhatárok

Több támogatás

A „rádiókabaré atyja” emlékére Marton 
Frigyes-emlékdíjat alapított az Újbuda Baráti 
Kör Egyesület, melyet minden évben olyan 
művészeknek és közéleti személyiségeknek 
ítélnek oda, akik a társadalmi problémák iránt 
tanúsított empátiával, toleranciával és a díj 
névadójához méltó humorral végzik tevékeny-
ségüket. Idén a Marton Frigyes-díjat Görgey 
Gábor író, Lorán Lenke színművésznő, valamint 
Nagy Bandó András humorista, író vehette át.
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JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
XI. kerületi szervezete várja soraiba az 
igazi rendszerváltozásért tenni is kész 
hazafiakat. A Villányi út 20/A.alatti 
pártiroda hétköznap 9–17 óra között 
van nyitva (telefonszám: 365-14-88), 
itt ingyen kapható a Jobbik tájékozta-
tó kiadványa is.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt XI. kerületi szerveze-
te minden héten csütörtökön délelőtt 
9–12 óráig a Bartók Béla út 79. szám 
alatti irodájában várja a párt külön-
böző kiadványai, tájékoztatói, újságja 
iránti érdeklődőket, ahol igénybe ve-
hetik a szépirodalmi könyvtárat is, 
minden ellenszolgáltatás nélkül.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány heti 
2 alkalommal jogsegélyszolgálatot 
nyújt mindazok részére, akik egész-
ségi állapotuk, szociális helyzetük 
vagy etnikai hovatartozásuk folytán 
hátrányos helyzetben vannak. A szol-
gáltatás ingyenes. Az ügyfeleket ki-
zárólag telefonos időpont-egyeztetés 
alapján fogadja dr. Sebestyén Kálmán 
az alapítvány jogásza a 785-4355 tele-
fonszámon. Helyszín: a Nem Adom 
Fel Alapítvány irodája (Villányi út 9. 
fszt. 6.) Félfogadás időpontja: hétfőn 
15–17, illetve csütörtökön 9–12 óra 
között.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Ingyenes jogi tanácsadás polgári jo-
gi tárgyú kérdésekben a Gazdagréti 
Közösségi Házban (Törökugrató u. 9.) 
minden szerdán 18–20 óráig előzetes 
bejelentkezés alapján. Bejelentkezés 
a +36/30/268-38-53 telefonszámon 
lehetséges.

Hamarosan eldől, hogy a Móricz 
Zsigmond körtéri Gomba épületének 
átépítésére tavaly kiírt tervpályázat 
dobogósai közül melyik elképzelés 
valósul meg. A bírálóbizottság az 
öt díjazott munka közül csak kettőt 
hagyott versenyben, a budapestiek 
ezek egyikére adhatják le voksaikat a 
kihelyezett gomba formájú szavazólá-
dákba. A helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón Molnár Gyula arra figyelmez-
tetett, a Gomba a főváros kulcsfontos-
ságú pontja lesz, ezért nagy a döntés 
felelőssége.

Újbuda Önkormányzata a tervpályázat 
hosszú előkészítő fázisa után öt tervet dí-
jazott, tízet pedig megvásárolt. Ezekkel az 
érdeklődők két kiállításon már december-
ben megismerkedhettek. Azóta az építé-
szekből és várostervezési szakemberekből 
álló bírálóbizottság a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatallal együttműködve 
tovább szűkítette a kört, így már csak két 
tervezőiroda munkája verseng egymás-
sal. A zsűri mindvégig figyelembe vette 
az épületek megvalósíthatóságát, a hagyo-
mány és újszerűség harmóniáját, továbbá 
azt, hogy a közel 70 éves, ipari műemléki 

védettségű épület hangulata, szellemisége 
az új funkciók mellett is megmaradjon. 
Mindkét terv egy kellemes, zöld foltok-
kal tarkított találkozóhelyet vázol fel, ahol 
információs pont, kávézó és pihenő is 
helyet kapna.
 Molnár Gyula polgármester a körté-
ren arról tájékoztatott, hogy mostantól a 
kerület lakóit, illetve minden budapestit 
szeretnének bevonni a döntés folyama-
tába, hogy a Gomba végül valóban olyan 
legyen, amivel mindenki elégedett. – Na-
gyon fontos pillanathoz érkeztünk, hiszen 
a műemlékvédelem, az építész szakma, a 

politika már ki-
nyilvánította véle-
ményét az ügyben, 
most végre a társa-
dalmi véleményen 
van a hangsúly 
– jelentette ki a po-
litikus.
Azt is elmondta, 
hog y meghal l-
gatta az ellentétes 
álláspontokat is. 
A kerület polgár-
mestere szerint 
sokan nem hiszik 
el, hogy valóban 
ők is alakíthatják a 
Gomba jövőjét, és 
vannak, akik attól 
félnek, hogy vala-
mi rosszabb lesz a 
régi helyett. – Azt 
gondolom, a Mó-
ricz és a Gomba a 
következő évtize-
dekben a főváros 
kulcsfontosságú 
pontja lesz, ezért 
nagy a döntés fele-
lőssége. Az pedig, 
hogy milyen for-
mát és funkciót ölt, 
mostantól az em-
bereken is múlik. 
Ezért arra kérek 
mindenkit, felejtse 
el a kampányt, a 

politikai hovatar-
tozást, és döntsön 

a Gombáról – szólította fel a jelenlévőket 
Molnár Gyula.
 Az érdeklődők ez év április 30-áig a 
www.ujbuda.hu honlapon szavazhatnak, 
ahol további információkat is olvashatnak 
a tervekről. Személyesen a Gomba épüle-
ténél, az Allee bevásárlóközpontban és a 
Lágymányosi-öbölben elhelyezett pöty-
työs gomba szavazóládákba dobhatják 
be a szavazólapokat. Az Önkormányzat 
képviselő-testülete – a szavazatokat fi-
gyelembe véve – májusban hozza meg 
a végleges döntést.

T. D.

Mindenki beleszólhat 
a Gomba jövőjébe

Két terv maradt versenyben

Március utolsó napján volt éppen húsz 
éve, hogy lerakták a gazdagréti Szent 
Angyalok Templomának alapkövét. 
Szentmisével és az elmúlt két évtize-
det bemutató fotókiállítással ünnepel-
tek hívek, barátok, ismerősök. Sokan 
nem tudják, hogy amikor a templom-
nak még a gondolata sem született 
meg, a „lelki templom építésén” már 
akkor munkálkodott dr. Lipp László, 
azaz ahogyan mindenki szólította, 
László atya.  

A gyülekezet első szentmiséi önszervező-
dőek voltak, a spontán kialakult csoport 
először a Gazdagréti Közösségi Házban 
gyűlt össze misézni, 1990-től 2003-ig pe-
dig a Mechatronikai Iskola adott otthont 
számukra. A Szent Angyalok plébániája 
2002-es megáldása után vált a misék állan-
dó helyszínévé az új templom, és az épület 
folyamatos fejlődése mellett természetesen 
maga a közösség is szüntelen gyarapodott. 
A gazdagrétiek mellett rengeteg vidéki hí-
vő is járt László atya miséjére. A gazdag-
réti közösség nemcsak erős összetartozása 
miatt különleges, hanem azért is, mert fia-
tal tagokat is számlál, akik között igen sok 
a férfi hívő, ami ritkaságszámba megy az 
egyházközösségeknél. 
 Az ünnepélyes szentmisét dr. Szeder-
kényi Károly atya plébániai kormányzó 
celebrálta. A szertartásra Paskai László 

bíboros, nyugalmazott esztergom–bu-
dapesti érsek is meghívást kapott, azon-
ban rossz egészségi állapota miatt sajnos 
nem tudott részt venni az eseményen. Az 
egyházi méltóság hangüzenetet küldött a 
gazdagréti híveknek, amelyben köszön-
tötte az egybegyűlteket és megemlékezett 
a húsz évvel ezelőtti alapkőletételről. A 
bíboros örömmel üdvözölte azt a nemes 
alapgondolatot, amelyet László atya olyan 
régen megálmodott, és amelynek megva-
lósításáért a hívekkel együtt évtizedeken 
keresztül küzdött.
 A megemlékezéshez kapcsolódó fo-
tókiállítás betekintést enged az elmúlt 
évtizedek eseményeibe, a templom építé-
sébe, a hívek lelkes munkájába. A képek 
között látható olyan felvétel is, amelyen 
az akkori fővárosi vezető László atyával 
éppen az alapkőn helyét ássa ki, és meg-
örökítették azt is, amikor az atya teher-
autóval indul az oltárkőért. A fotográfiák 
mellett újságcikkek és az alapító okirat 
is része a kiállításnak. László atya min-
den energiáját arra fordította, hogy ezt 
a közösséget összekovácsolja és egyben 
tartsa, illetve a Szent Angyalok Temp-
lomát a hívek segítségével folyamato-
san gyarapítsa. Hamvait az altemplom-
ban helyezték el. Története és öröksége 
mindörökké hirdeti: érdemes küzdeni 
álmainkért. 

Huszák Nina

Két évtizede kezdte 
László atya

Szent Angyalok Temploma

Szederkényi Károly atya áldoztat az ünnepi misén Gazdagréten

Április 11-én Ön is 

szavazzon Újbudára!

16-os  sz. vk. választási irodája, 
egyben az MSZP kerületi irodája.
1119 Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 
hétfőtől-péntekig  10-19 óráig
szombaton  10-14 óráig
www.molnargyula.hu

Molnár Gyula

16. VÁLASZTÓKERÜLET Szabó Vilmos

15. VÁLASZTÓKERÜLET

17-es sz. vk.választási irodája
az MSZP gazdagréti irodája 
1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711 
hétfőtől-péntekig  15-19 óráig
szombaton  10-14 óráig
www.drjozsaistvan.hu

Józsa István

17. VÁLASZTÓKERÜLET

15-ös  sz. vk. választási irodája. 
1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a 
Mészöly u. felől) Tel.: 466-6235 
hétfőtől-péntekig  15-19 óráig
szombaton: 10-14 óráig
www.mszp.hu

MOLNÁR GYULA ZÖLD SZÁMA:

06/80/982-982 DR. JÓZSA ISTVÁN ZÖLD SZÁMA:

06/80/981-981SZABÓ VILMOS VÁLASZTÁSI IRODÁJA:

06/1/466-6235

Válassza a kiegyensúlyozott 

fejlődést, a biztonságosabb, 

tisztább és zöldebb várost!

INFO@MOLNARGYULA.HU
ÚGY GONDOLJA, HOGY ÚJBUDA AZ ELMÚLT 
ÉVEKBEN ELŐNYÉRE VÁLTOZOTT?  
ÚGY LÁTJA, HOGY A MI VÁROSUNK SZEBB, 
RENDEZETTEBB, BIZTONSÁGOSABB LETT? 

ÚJBUDÁN A TÉNYEK 

BESZÉLNEK

ÁPRILIS 11-ÉN FELTÉTLENÜL JÖJJÖN EL, ÉS 
SZAVAZZON ÚJBUDAI JELÖLTJEINKRE!

Gombajelmezes lányok gyűjtötték a szavazatokat a Körtéren

Választási 
vitaműsorok az 
ÚjbudaTV-ben
Április 6-án, kedden a 
15-ös, 7-én, szerdán a 
16-os, 8-án, csütörtökön 
a 17-es választókerület 
egyéni országgyűlési kép-
viselőjelöltjeinek vitamű-
sorát láthatják 18 órától. A 
műsorok ismétlésére áp-
rilis 9-én, pénteken kerül 
sor: 17 órakor a 15-ös, 18 
órakor a 16-os, 19 órakor a 
17-es választókerület jelölt-
jeinek műsorát láthatják. 
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
bűncselekmény hiányában megszün-
tette a Lágymányosi-öböl ügyében 
ismeretlen tettes ellen évekkel ezelőtt 
elrendelt nyomozásokat. A jelenlegi 
zaklatott politikai klímában erről szá-
molt be nemrég több újság. Ezzel elke-
rülhetővé vált, hogy a kerületben mél-
tatlan vádaskodások terepévé váljon 
az országgyűlési választási kampány.

Mint emlékezetes, Schneller Domonkos, 
a Fidesz önkormányzati képviselője azért 
tett még 2007-ben feljelentést a rendőr-
ségen, mert úgy vélekedett, hogy a XI. 
kerületi Önkormányzat a Lágymányo-
si-öbölben lévő kerületi telkeket értékén 
alul apportálta egy nagyvállalkozóval, 
Leisztinger Tamással közösen alapított 
projektcégbe. A BRFK azt követően ha-
tározott a nyomozás lezárásáról, hogy az 
igazságügyi ingatlanszakértő megállapí-
totta: az Önkormányzat a földterületekkel 
törvényesen, a kerület érdekében eljárva a 
képviselő-testület felhatalmazásával, tör-
vényesen gazdálkodott. Hasonló döntést 
hozott a Fővárosi Főügyészség kiemelt 
és gazdasági ügyek osztálya is, amelyhez 
ugyancsak Schneller fordult. Az ügyész-
ség jogerős határozata szerint a Lágymá-
nyosi-öböl fejlesztése során sem az Ön-
kormányzat, sem az újbudai városvezetés 
nem követett el hivatali visszaélést vagy 
hűtlen kezelést. Mindkét határozat azt is 
kimondta, hogy Újbuda a projektcégbe a 
könyv szerinti értékükön apportálta az in-
gatlanokat. 
 Az ügyészségi határozat szerint az 
Önkormányzat a magánbefektetővel 
szemben „az együttműködést szabályozó 
szindikátusi szerződésbe az önkormány-
zati érdekek érvényesítésére megfelelő 
biztosítékokat épített be. (…) E megoldá-
sok megfelelő biztosítékokat nyújtottak az 
ellen, hogy az ingatlanok forgalmi értéké-
nek csökkenése esetén kár ne merüljön fel, 
ha az Önkormányzat egyoldalú nyilatko-
zat révén élni akar az üzletrész eladásának 
lehetőségével”.
 A Fővárosi Főügyészség azt is meg-
állapítja, hogy az Önkormányzatnak 
nem állt rendelkezésére elegendő pénz a 
lepusztult terület rehabilitációjára, ezért 
döntött magánbefektető bevonása mellett. 
Az ügyészségi határozat leszögezi, hogy 
az önkormányzati döntések „nem kizá-
rólagosan anyagi jellegűek voltak, hiszen 
közérdekű célként merült fel a leromlott 
állapotú Lágymányosi-öböl környékének 
rendbetétele a magánbefektetők bevoná-
sával. A forráshiány okán az Önkormány-
zat a projektcégben csak kisebbségi tulaj-
donnal és az ebből következő alárendelt 
helyzettel számolhatott”. Ugyanakkor a 

testület által választott jogi konstrukcióval 
a „szindikátusi szerződés (...) biztosítékai 
(...) megfelelően garantálták azt, hogy az 
Önkormányzat a tulajdonában lévő ingat-

lanok ellenértékét az opciós jog érvényesí-
tésén át haszonnal növelve megkapja, ami 
viszont büntetőjogilag kifogás tárgya nem 

lehet, különös figyelemmel arra, hogy a 
magánbefektető által tervezett beruhá-
zás nem valósult meg. Viszont az Ön-
kormányzat céljai érvényesültek, hiszen 

A park, ahol fűre lépni szabad
Lezárult a Kopaszi-gát ügye

Megszűnnek a dugók, csökken a zaj az Andor utcában
Az év végére elkészül az Andor utca kiszélesítése, amely a dél-budai tehermen-
tesítő út utolsó szakasza. Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes sajtótájé-
koztatóján elmondta, hogy az utolsó negyedévre elkészül a kétszer kétsávos út 
az Egérút Őrmező felőli vége és a Szerémi út között, így az eddiginél sokkal 
gyorsabban lehet majd eljutni az M1-M7-es közös szakaszától a Lágymányosi 
hídhoz. A három és fél milliárd forintos beruházás részeként kicserélik a veze-
tékeket, új parkolókat alakítanak ki, parkosítják az út két oldalát. A pénz nagy 
részét az unió fizeti. Sok környéken lakó ellenezte az út kiszélesítését, mert a 
forgalom növekedésétől tart. A szakértők azt ígérik, hogy megszűnnek majd a 
dugók, így csökkenni fog a zaj és a légszennyezés.
 
Megszavazták a BKV támogatását
Többszöri halasztás után a Fővárosi Közgyűlés MSZP-s és SZDSZ-es szavaza-
tokkal elfogadta BKV támogatására kötött szerződést a kormány és a Fővárosi 
Önkormányzat között. A kabinet a tervek szerint lapzártánk után – de még 
a választások előtt – szintén jóváhagyja a dokumentumot. A közlekedési cég 
eszerint idén összesen 17 és fél milliárd forintot kap a költségvetés tartaléká-
ból. Ebből ötmilliárd forintot már március elején megkapott a BKV. Az ellen-
zék nem támogatta a szerződést, mert szerintük ezzel a főváros vállalta, hogy 
csökkenti a járatok számát és a következő években továbbemeli a jegyárakat. 
A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szintén emiatt bírálta a 
megállapodást. 

Megnyitották a felújított belvárosi utcákat
Húsvét keddjén – lapzártánk után – átadták a Belváros új főutcáját, ezzel 
egyidőben pedig jelentősen megváltozott a forgalmi rend a kiskörúton belül. 
A Kecskeméti utca–Károlyi Mihály utca–Petőfi Sándor utca–Bécsi utca–Októ-
ber 6. utca útvonalán új díszburkolatot fektettek le, szélesebbek lettek a járdák, 
egyes szakaszokra csak a buszok hajthatnak be. A környező egyirányú utcák 
közül többnek megváltozott a forgalmi iránya. A több mint ötmilliárd forin-
tos beruházáshoz uniós támogatást nyert az V. kerületi Önkormányzat. A cél a 
Belváros megújítása és a forgalomcsillapítás volt. 

Nem vezetik be most a félárú buszjegyet
Elhalasztotta a döntést a Fővárosi Közgyűlés a félárú diák és nyugdíjas BKV-
jegy bevezetéséről. Az előterjesztést korábban a Fidesz és az MSZP is támogat-
ta, az ülésen azonban a többség úgy határozott, hogy egy második tanulmányt 
is kér a BKV-tól az újfajta jegy várható hatásairól. Az első dokumentumot el-
készítette a cég, eszerint több mint egymilliárd forinttal csökkenne a bevétele. 
A politikusok szerint a tanulmány tíz évvel ezelőtti adatokra épül, ezért nem 
megalapozott, ennek ellenére a halasztás mellett döntöttek.

Tovább vizsgálják a BKV-botrányt
A Fővárosi Közgyűlés ugyanakkor meghosszabbította a BKV-botrányt vizs-
gálóbizottság mandátumát, a többség szerint ugyanis nem tudták befejezni a 
munkát. Az ellenzéki képviselők azonban ebben már nem vesznek részt: sze-
rintük már elvégezték feladatukat, a többi a rendőrségre és a bíróságra tartozik. 
A március végi ülésén a bizottság szavazategyenlőség miatt nem fogadta el az 
elnök, a fideszes György István által készített jelentést. Abban az állt, hogy a fő-
polgármestert, helyetteseit, a gazdasági bizottságot és a közgyűlést is felelősség 
terheli a BKV körüli botrányok miatt. Az MSZP szerint a jelentéstervezetben 
sok a hamis állítás. 

Megépül végre a zajvédő fal
Többéves ígérgetés után idén megépülhet a zajvédő fal az M3-as autópálya fő-
városi szakaszán. Demszky Gábor főpolgármester sajtótájékoztatón jelentette 
be, hogy több mint másfél milliárd forintból készül el a majdnem öt kilométer 
hosszú fal. A pénz felét a Norvég Alapból fizetik. Több, az autópályához közeli 
házban kicserélik az ablakokat is. 

Ötszáz új rendőrautóval erősít a rendőrség
Ötszáz új járőrautót kapott a rendőrség, amelyek többségét Budapesten és Pest 
megyében fogják használni. Az új száz lóerős kocsikkal a régi, használt rend-
őrautókat cserélik le. Az új gépjárműveket bérli a rendőrség, a havi százezer 
forintos díjban a javítás és a biztosítás is beletartozik.

Mentőállomás Pesthidegkúton
 Új mentőállomást adtak át a II. kerület külső részén, Pesthidegkúton. Mostan-
tól két mentőautó indulhat a segélyhívásokra, az eddiginél sokkal gyorsabban. 
Eddig a BAH-csomóponttól vagy Pilisvörösvárról érkezett a mentő. A beruhá-
zást az Önkormányzat ingyentelekkel és százmillió forinttal segítette. 

Ismét a BKV üzemelteti a Libegőt
A tavasz egyik biztos jele, hogy újraindult a budapesti libegő. A felvonót az el-
múlt tíz évben egy magáncég üzemeltette, ez évtől azonban újra a BKV. A Zug-
liget és a János-hegy között a felnőtt jegy egy útra 750, oda-vissza 1300 forint. A 
14 év alatti gyerekek ennek nagyjából a feléért szállhatnak föl a libegőre, amely 
1970 óta üzemel.

ÁPRILIS 9.
16.00 Irodalmi délután a Költészet Napja tiszteleté-
re. Válogatás a 60+ vers- és prózakötet munkáiból. 
18.00 Bálint Ágnes festménykiállítás-megnyitó.
 
ÁPRILIS 10.
10.00 Ludas Matyi bábelőadás
A Kalamajka Bábszínház előadása.
11.00–13.00 Agyagozás (kézműves-foglalkozás) 
10.00–14.00 Egészségnap 
Vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testzsír- és 
testtömegindex-mérés. Táplálkozási és életmód-ta-
nácsadás. Előadás az akupunktúráról.
14.00 Schnell Sakkverseny 
Jelentkezés a Gazdagréti Közösségi Házban, 
Telefon: 246-5253, e-mail: info@gkh.ujbuda.hu .
14.00 Légy friss!  Vetélkedő időseknek 
Jelentkezés: Tel.: 06-30-984-5672, 06-30-948-4921.
17.00 Örökzöldek tangóharmonikán 
Közreműködik: Sax Norbert előadóművész.

a Lágymányosi-öböl rendbetételére sor is 
került”.
 Egy vizsgálat továbbra is folyik az ügy-
ben: egy Budafoki úti telek ügyében a Fő-

városi Nyomozó Főügyészség azt vizsgál-
ja, hogy a Kincstári Vagyon Igazgatóság, 
amely felértékelte a területet, helyesen álla-

pította-e meg a Lágymányosi-öböl mellett 
lévő ingatlan értékét, és az szabályosan ke-
rült-e be az Öböl-projektbe.

g.k.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
kétfordulós pályázat útján felajánlja hosszú távú bérbe-
vételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület (nm) Funkció
Bp. XI., Fehérvári út 213. 43015/7      2847 Piac

Az ingatlan jellemzői:

Beépített hasznos alapterület: 1492 nm. 
Piac nettó területe: 2665 nm.

A bérbeadói feladatokat az Önkormányzat megbízá-
sából a BUDA-HOLD Kft. látja el. A bérlők többségének 
bérleti szerződése 1 évre mondható fel.
A létesítmény ma már mind műszakilag, mind funkcio-
nálisan elavult. Cserére szorulnak a külső-belső közmű-
vezetékek, nyílászárók. Megoldandó az épület hőszige-
telése stb. 

Övezeti besorolás: A XI. kerületi Városrendezési és Épí-
tészeti Szabályzat (KVSZ) szerint I-XI/K közepes intenzi-
tású, vegyes beépítésű intézményterület. Az ingatlanra 
jelenleg nincs hatályos KSZT. Új KSZT készült, jóváha-
gyása folyamatban van. Az új KSZT a környező közte-
rületből történő kivonással a piac épületéhez mintegy 
5200 nm nagyságú telek kialakítását teszi lehetővé.

Egyéb feltételek:

Pályázni olyan programmal lehet, ami tartalmazza az 
épületegyüttes teljes felújítását, esetleg bővítésé a ter-
vezett ráfordítások összegének, a bérlet időtartamának 
és a megajánlott bérleti díj mértékének megjelölésé-
vel.
A bérlő köteles az élő bérleti szerződéseket átvállalni 
az azokhoz kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel 

együtt. Az egyes helyiségekre kiadott használatbavéte-
li, illetve működési engedélytől eltérő hasznosítás ese-
tén a használati mód megváltoztatására hatósági enge-
délyt kell kérni, melyek beszerzése a bérlő feladata.
A pályázó jogosult a bérlet időtartama alatt a megüre-
sedő helyiségeket albérletbe adni. 
A pályázathoz csatolni kell a vállalt értéknövelő beruhá-
zások finanszírozásához szükséges pénzeszközök ren-
delkezésre állásával kapcsolatos banki igazolásokat. 
A pályázat érvényességének feltétele 2 000 000 Ft ösz-
szegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfize-
tése. Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, 
aki a létesítményen jelentősebb összegű beruházási 
munkákat kíván végrehajtani, és funkcionálisan a ke-
rület és a környék lakossága számára kedvezőbb tevé-
kenységet kíván az ingatlanban végezni, továbbá a fi-
zetendő bérleti díjra, bérleti időtartamra és a bérbeszá-
mításra vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

A pályázatok benyújtásának határideje 
2010. április 19. (hétfő) déli 12 óra

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási 
Bizottsága értékeli. 
Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indo-
kolja, a Vagyongazdálkodási Bizottság a legkedvezőbb 
ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja. 

A Vagyongazdálkodási Bizottság fenntartja azon jogát, 
hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefo-
non kapható. A pályázati kiírás teljes szövege valamint 
a 34/2003./XI.ÖK/X.21./ számú rendelet (KVSZ) az Ön-
kormányzat www.újbuda.hu honlapjáról letölthető. Az 
ingatlan megtekinthető a piac nyitvatartási ideje alatt.

A főügyészség szerint a szindikátusi szerződésbe az önkormányzati érdekek érvényesítésére 
megfelelő biztosítékokat építettek be. Képünk a terület felújítás előtti állapotát mutatja.

Bár a magánbefektető által tervezett beruházás nem valósult meg, az Önkormányzat céljai 
érvényesültek, hiszen rendbetették és parkosították a Lágymányosi-öbölt és környékét

FŐVÁROSI ESEMÉNYEK

GAZDAGRÉTI TAVASZ
2010. április 9-10.

A PROGRAMOK AZ ÚJBUDAI ÖNKORMÁNYZAT  
TÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN DÍJMENTESEN LÁTOGATHATÓAK!

BÉRLETI FELHÍVÁS



RÉTVÁRI
BENCE

SIMICSKÓ
ISTVÁN

KUPPER
ANDRÁS
17. választókerület16. választókerület15. választókerület

Kerületi Központi Fidesz iroda: Budafoki út 9-11. 
Nyitva: H-P 10-18 óráig

A választáson két szavazatot adhatnak majd le. 
Arra kérjük Önöket, hogy az igazi változás érdekében 
mindkettővel a Fideszt támogassák. 
Szavazzanak a Fidesz jelöltjére és a Fidesz listájára.

Vasárnap, április 11-én, szavazzunk a Fideszre! 
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Állománygyűlést tartott a kerület 
közterület-felügyelete. A felügyelők 
és kerületőrök 2009 eredményeit és 
problémáit összegezték a képviselő-
testület által elfogadott beszámoló 
alapján.

A közterület-felügyelet mindennapos fel-
adatai mellett tavaly több alkalmi akciót 
is szervezett. Ilyen volt a halottak napi 
temető környéki szolgálat, vagy a karácso-
nyi fokozott ellenőrzés a bevásárlóközpon-
tokban, és többször ellenőrizték az éjsza-
kai szórakozóhelyek környezetét is.
 Az ellenőrzések nagy részét a lakossági 
közérdekű bejelentések az ügyfélszolgálat-
ra, valamint a zöldszámra érkezett hívások, 
konkrét kérések alapján végezték. A fel-
ügyelők leggyakrabban a közlekedési vétsé-
gek, az engedély nélkül kiragasztott hirdet-
mények, a jogosulatlan közterület-haszná-
lat, nyilvános italozás miatt intézkedtek. 
 Tavaly néhány területen átfogó és ki-
emelt vizsgálatot végeztek. A lakótelepe-
ken, a Móricz Zsigmond körtéren, a pia-
coknál, a Feneketlen-tónál, a Gellért téren, 
valamint a Citadellánál felmérték a hajlék-
talanok számát, a graffitiket, a játszóterek 
állapotát, a kutyafuttatókat, az utcatáb-

lákat, a zöld területeket, valamint az idő 
közben keletkezett kátyúkat, úthibákat.
 Múlt évben adták át a felügyelet épü-
lete mellett Újbuda Közbiztonsági és Bűn-

Újbuda biztonsága a legfontosabb
Állománygyűlésen értékeltek a közterület-felügyelők

Dr. Kovács Sándor, a kerületi közterület-felügyelet igazgatója számol be az eredményekről, 
mellette dr. Filipsz Andrea jegyző és Fodor Vince, a területért felelős alpolgármester

A pályázatokra – kizárólag egyre 
– azok a kerületben élő művészek 
jelentkezhetnek, akik legalább 5 éve 
– pályakezdő ösztöndíj esetében 3 
éve – XI. kerületi állandó lakóhellyel 
rendelkeznek.
 Az ösztöndíjak évente legfeljebb 
két-két fő részére, a Cseh Tamás zenei 
ösztöndíj esetében évente legfeljebb 
1 fő részére adományozható. Nem 
pályázhat az a művész, aki más, a 
tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban 
részesül, vagy nappali tagozatos PhD-
ösztöndíjas, illetve e rendelet alapján 
egymást követő két évben már ösz-
töndíjban részesült.
 Az „Újbuda-Mecénás” Alkotói ösz-
töndíj 1–12 havi időtartamra adomá-
nyozható. Az ösztöndíj havi összege 
minimum bruttó 50 ezer forint, de leg-
feljebb bruttó 75 ezer forint.
Az „Újbuda-Mecénás” Egyszeri alkotói 
ösztöndíj meghatározott célú művé-
szeti alkotómunkára adományozható. 
Az ösztöndíj összege minimum bruttó 
400 ezer forint, de legfeljebb bruttó 
600 ezer forint.
 Az „Újbuda-Mecénás” Pályakezdő 
ösztöndíj annak adományozható, aki 
a pályázati kiírás közzétételekor a 35. 
életévét nem töltötte be. Az ösztöndíj 
1–12 havi időtartamra adományoz-
ható. Az ösztöndíj havi összege mini-
mum bruttó 40 ezer forint, de legfel-
jebb bruttó 60 ezer forint.
 A Cseh Tamás zenei ösztöndíj 1–12 
havi időtartamra adományozható. 
Az ösztöndíj havi összege minimum 
bruttó 50 ezer forint, de legfeljebb 
bruttó 75 ezer forint. Célja a kerület-
ben élő kortárs zenei tehetségek mű-
vészi fejlődésének, kibontakozásának, 
alkotómunkájának támogatása.

Az elnyert ösztöndíjakat adó- és járu-
lékfizetési kötelezettség terheli. Pá-
lyázni kizárólag Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzatának 

az „Újdbuda-Mecénás” művészeti ösz-
töndíjak alapításáról és adományozá-
sáról szóló 19/2005./IV. 27./ XI.ÖK sz. 
rendelete mellékletét képező pályá-
zati adatlapon, a pályázó által aláírva, 
a kötelező mellékletekkel (1. Szakmai 
önéletrajz és az eddigi művészeti te-
vékenység bemutatása 2. A munka-
terv rövid leírása /max. 1 oldal/) együtt 
lehet. 
 Pályázati adatlapok beszerezhetők 
a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfél-
szolgálati Irodán (Bocskai út 39–41.) és 
letölthetők a www.ujbuda.hu-ról.

A pályázat beadásának határideje: 
2010. április 23.  
 A pályázatot Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kul-
turális Osztályára (Zsombolyai u. 4., 
tel.: 3723-472) személyesen, a pályá-
zati kiírásban meghatározott határidő 
utolsó napjáig munkaidőben lehet 
benyújtani, vagy postai úton küldhető 
be.
 Az ösztöndíjak adományozásáról 
az Önkormányzat Kulturális Bizottsá-
gának javaslata alapján a polgármester 
előterjesztésére a képviselő-testület 
dönt. A formailag hibás pályázatokat 
a Kulturális Bizottság érdemi elbírálás 
nélkül zárja ki a pályázati eljárásból.
 A pályázat eredménye nyilvános. 
A pályázó pályázata beadásával hoz-
zájárul a pályázat eredményének, ille-
tőleg a pályázáskor rendelkezésre bo-
csátott személyes adatainak az azono-
sítás érdekében szükséges mértékben 
történő nyilvánosságra hozatalához.
 A pályázatok elbírálásának határ-
ideje: 2010. május 28. Az ösztöndíjban 
részesített pályázókat írásban értesít-
jük. A pályázó az Önkormányzat dön-
tése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Molnár Gyula
polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 19/2005./IV. 27./XI.ÖK 
sz. rendelete alapján kiírja az „Újbuda-Mecénás” Művészeti Ösztöndíjpá-
lyázatát 2010. évre Alkotói ösztöndíj, Egyszeri alkotói ösztöndíj, Pályakezdő 
ösztöndíj, valamint Cseh Tamás zenei ösztöndíj elnyerésére.

ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

megelőzési Centrumát, amely biztosítja 
a megszakítás nélküli koncentrált rend-
fenntartást.

b. a.

Húszéves születésnapját ünnepelte 
a Kelenföldiek Egyesülete. A rendez-
vényen Németh Katalin, a szervezet 
elnöke felidézte szervezetük elmúlt 
két évtizedének történetét. Az 
egyesület húsz éve azt vállalta, hogy 
kapcsolatot teremt a városrész lakói 
és az önkormányzat, illetve egyéb 
intézmények között. A céljuk azóta 
is az, hogy megoldást kínáljanak a 
környékbeliek problémáira. Hagyo-
mányaik között szerepel a balkon-
virág-osztás és az egészségügyi 
szűrések rendszeres programja.

Húsz éve a 
kelenföldiekért

Egyesületi jubileum
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A Föld napja 
2010. ÁPRILIS 17. 11 ÓRÁTÓL

Nagyjából 300 méteren belül két nagy 
bicikliút is található a Fonó közelében, 
és persze mi is bírjuk, ha bringával jár-
hatunk, és itt van a zeneház, a tavasz 
meg a Critical Mass, tehát azt találtuk 
ki, hogy ezen a szombaton „felültetjük 
a művészetet” két kerékre. 

A program már napközben elkezdődik, 
amikor lesz például sodronyzártesztelés 
szimulált kerékpárlopással, ha letolod a 
bringádat, ingyenes átvizsgálják, megte-
kerheted az „erőművet” (kerékpár+zene), 
és ha van használt biciklialkatrészed, 
hozd le, összegyűjtjük. 
 Ezenkívül a Néprajzi Múzeumnál ké-
szült, szabadtéri napfényműtermes brin-
gás fotózás 500 képes anyagát vetítjük le, 
bringanaptár árusítunk, és lesz még ren-

geteg egyéb apróság, érdekesség, hasz-
nosság. Este jönnek a zenészek, termé-
szetesen biciklin.
 A Béla Műhely konkrétan biciklik-
ből épített hangszereken játszik, a Syntax 
Orchestra bicajos filmekből összevágott, 
ezáltal önálló mozivá lett bringás film 
alá muzsikál, majd levezetésként a Béla 
Műhellyel együtt is zenélnek egyet, vé-
gül jön a Fókatelep. 
 A Fonó kávézó grillételekkel, salá-
tákkal, helyben sütött péksütemények-
kel, szendvicsekkel, üdítőkkel és más fi-
nom italokkal vár mindenkit egész nap.
 Aki bicajjal jön (kerékpártároló 
van), az kedvezményes a belépőt vehet 
az esti koncertre, de aki nem, annak is 
megéri. A rendezvény napközben ingye-
nes, csak az esti koncertekre van belépő. 
Részletes program: www.fono.hu

A szervezők

5,2 kilométer – Révfülöp és Balaton-
boglár között: ezt a szakaszt kell 
legyőzni, megtenni, átúszni július 24-
én. Több mint száz éve ugranak a Bala-
tonba azok, akik kalandvágyból vagy 
a győzelemért, és még ezer és egy ok 
miatt éppen azon a napon – sokakkal 
együtt – át akarják úszni a Balatont.

Idén a Balatonátúszás számunkra, 
újbudaiak számára különleges élményt 
nyújthat. A szokásos versenyben, de mégis 
külön csapatként leszünk számon tartva. 
Az Újbudáról indulóknak külön mérjük az 
idejét, és sokféle meglepetés vár mindenki-
re már a felkészülés során is.
 Persze ez a távolság még a gyakorlott 
úszókat is próbára teszi. Ha komolyan 
vesszük, márpedig máshogy nem érde-
mes, akkor valóban fel kell készülnünk a 
feladatra. Aki még sosem próbálta, annak 
sem kell félnie: edzünk, felkészülünk, a 

rajt után pedig 20–30 méterenként hajók 
vigyáznak ránk, orvossal a fedélzeten. Ha 
valaki menet közben úgy érzi, pihennie 
kell, kiszállhat ezek egyikére, és kis idő 
után folytathatja az úszást.

Balatonátúszás újbudai csapattal
„Egy szóért: Megcsináltam”

BRINGÁSOK, FIGYELEM!

Critical Fest – Művészet két keréken

Itt tényleg a részvétel a fontos. Minden-
ki a saját maga számára legmegfelelőbb 
tempót választhatja. Idősek és fiatalok, 
családok és munkatársak – jöjjön min-
denki, aki szívesen mondaná ki azt a 
szót, hogy megcsináltam. 
 Jelentkezni lehet a Nyéki Imre Uszo-
da pénztáránál vagy a www.megafitness.
hu internetes oldalon illetve a 310-0519 
telefonszámon. A jelentkezők felké-
szülési tervet kapnak és tájékoztatást a 
programmal járó kedvezményekről.
 Szélmentes, szép időt kíván az 
újbudai Balatonátúszó csapat szervező-
je, Junghausz Rajmund, önkormányzati 
képviselő.
 Az esemény fővédnöke: Czene 
Attila olimpiai bajnok. Az Újbudai 
Balatonátúszó csapat szakmai partne-
rei a Kondorosi úti Nyéki Imre Uszoda 
és az Őrmezőn működő Megafitness 
edzőterem.

Programok és pályázatokKomposztálás Újbudán

Újabb fákkal gazdagodik Újbuda

Az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. fennállásának 60. évfordulója alkalmából 500 
ezer forint értékben 10 Mecsek gömbkőris fát adományozott Újbuda Önkormányzatának. 
Képünkön Vavrik András az MVM ERBE Zrt. vezérigazgatója a Nádorliget út–Prielle Kornélia 
utca sarkán ülteti el az egyik fát.

A Kerületi Környezetvédelmi Prog-
ramban a levegőtisztaság érdekében, 
valamint a zöldlomb szállítási költsé-
geinek csökkentésére Újbuda Önkor-
mányzata, a Corvinus Egyetem Kerté-
szettudományi Kara, az OBI Barkács 
Áruházlánc Savoya Park és az Újbuda 
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
együttműködésével folytatja a 2008 
szeptemberében elkezdett sikeres  kom-
posztáló projektet.
 A programban bárki részt vehet, 
aki a kerületben lakik, és kedvet érez 
a komposztáláshoz. A résztvevőknek 
az Önkormányzat ingyenesen 2 db 
100x100x70 cm-es impregnált kom-
posztáló keretet ad át. Az átvevőnek vál-
lalnia kell, hogy az átadott komposztáló 
keretet 5 évig rendeltetésszerűen hasz-
nálja. A 6. évtől a keretek a résztvevők 
tulajdonába kerülnek . 
 A keretek kiosztása során, a lakos-
ság számára bemutató előadásra, ta-
nácsadásra kerül sor.

gleccserekben található. A víz jelenléte meghatároz-
za mindennapi életünket, természetesnek vesszük, 
hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben 
mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek következté-
ben gyakran pazaroljuk, vagy szennyezzük felszíni 
és felszín alatti vizeinket. Ezzel ellentétben a fejlődő 
országokban az UNICEF adatai szerint mintegy 400 
millióan szenvednek a tiszta ivóvíz hiányától. Ezekre 
a veszélyekre és feladatokra igyekezett figyelmeztet-
ni az Újbuda Önkormányzata által szervezett tanul-
mányi kirándulás is, amelynek köszönhetően 122 
diák látogatott el a gellérthegyi víztározóhoz. 
 Az iskolásokat a Fővárosi Vízművek munka-
társai vezették végig az épületen, miközben a víz és 
az ember kapcsolatáról hallgathattak ismeretter-
jesztő előadást. A gyerekek megtudhatták, hogyan 
zajlik Budapest ivóvízellátása, hogyan tisztítják 
meg a Duna vizét, és milyen hatással vannak a ta-
lajvízbe beszivárgó vegyszerek, műtrágyák vizeink 
minőségére.
 A tanulmányút legérdekesebb részeként, egy ab-
lak mögül tekinthették meg a nyolcvanezer köbmé-
ter víz tárolására alkalmas hatalmas betonmeden-
cét. A túra alatt számos kérdés merült fel a diákok-
ban, többek között a vízminőséggel kapcsolatban. 
A csoportot vezető Károlyi András vízügyi szakértő 
elmondta, folyamatosan ellenőrzik a tisztított vizet, 
így már jó ideje semmilyen probléma nincs a főváro-
si ivóvíz-szolgáltatással. A szakértő véleménye sze-
rint az egyre nagyobb teret hódító környezettuda-
tos nevelésnek hála érezhetően változik a gyerekek 
szemléletmódja és vízzel kapcsolatos attitűdje.
 Környezetünk és vizeink védelmére szólított 
fel az országos kampány is. Budapesten a Kossuth 
téren filmvetítésekkel mutatták be, milyen lesz a 
Duna vízminősége, élővilága a Csepeli Központi 
Szennyvíztisztító 2010-es elindulása után. A Fő-
városi Csatornázási Művek kisiskolásoknak mu-
tatta be a Magyarország legkorszerűbb létesítmé-
nyének számító Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep 
működését, ahol a gyerekek játékos laboratóriumi 
kísérleteket is végezhettek. A hazai vízügy legfőbb 
kihívásának számító szennyvíztisztítás jelentősége 
könnyen megérthető, ha tudjuk, a fővárosban any-
nyi szennyvíz keletkezik egy év alatt, mint a Velen-
cei-tó víztömegének ötszöröse. A víz világnapjának 
központi ünnepségét végül elismerésekkel zárták: 
a vízügyi szakma kiemelkedő képviselőinek mun-
káját Vásárhelyi Pál-díjjal jutalmazták.

T. D.

A víz világnapja

Végesek a Föld készletei

Gondoljon bele, hogy mennyi autót loptak már el a 
 környezetében ! 

Elkerülhető, hogy az Öné is köztük legyen!  

Védje autóját  
DEFEND LOCK váltózárral ! 

Telephelyünkön áprilisban minden beszereléshez 
AJÁNDÉK 

külső-belső autómosás ! 

NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK ! 

     :  info@defend.hu 
    :  315 0623 
       Royal Defend Holding Kft,    
       1112 Budapest, Péterhegyi út 88. 

Információ és időpont egyeztetés : 

www.defend.hu 
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Ötven faj pusztul ki naponta, míg egy 
új faj születése évezredekben mérhe-
tő. A Föld megállíthatatlanul 
halad egyensúlyának 
elvesztése felé, hiszen 
az állat- és növény-
fajok bármennyire 
legyenek is alkal-
mazkodók, képte-
lenek felvenni az 
őket és élőhelyü-
ket érő változások 
ütemét. 

Miközben az ember azt 
hiszi, hogy épp utódairól 
gondoskodik, „megeszi, el-
kocsizza és elgyártja” a jövőjét. 
Többek között ezért is lett 2010. a 
Biodiverzitás (a biológiai sokféleség) Nem-
zetközi Éve. Így idén április 22-én, a Föld 

napján minden a fajokról, a környezetről, 
az egészség megóvásáráról, megőrzéséről, 

fenntartásáról szól. 
 Az Újbudai Pedagó-

giai Intézet több prog-
rammal is készül erre 

a napra. A kerületi 
diákok poszter- és 
t ablóké sz í té s s e l 
pályázhatnak, be-
nevezhetnek a Gel-
lért-hegyi tájfutó 
versenyre, kipró-

bálhatják magukat 
íjászatban, horgászat-

ban, vagy éppen lovag-
lásban. A programokról 

és a pályázatokról bővebb 
információt a www.ujbuda.hu 

weboldalon találnak.
K. A.

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a víz világnap-
jává március 22-ét, azóta ezen a napon minden 
évben különböző rendezvényekkel emlékezte-
tik az emberiséget arra, hogy a víz a Föld egyik 
legnagyobb kincse. Az ünneplésben Újbuda 
Önkormányzata is részt vett: a felső tagozatos 
és középiskolás diákok számára kirándulást 
szervezett a gellérthegyi víztározóhoz. A tanul-
mányúton elsősorban a víz pazarlásának és 
szennyezésének elkerülésére hívták fel a fiata-
lok figyelmét.

Az ENSZ-határozatot megelőző dublini világkonfe-
rencia célja az volt, hogy felhívják a világ figyelmét: 
bolygónk édesvízállománya nem kifogyhatatlan 
forrás. A Föld vízkészletének ugyanis csupán 3 szá-
zaléka édesvíz. Ennek is csak tizede vehető közvet-
lenül igénybe, hiszen a többi a sarki jégsapkákban, 



60+ 7ÚJBUDA 2010. ÁPRILIS 7.

Az Újbuda 60+ Fotókör kiállí-
tása a programközpontban
ELSŐ KIÁLLÍTÁSUNKHOZ
A 60+ Fotókör 2009. december 
2-án alakult meg, az Újbuda 
Hagyományőrző Napon. A kör 
tagjai a kerület helytörténetének 
nyomtatott és képi megjeleníté-
sét tűzték ki célul, így folyamato-
san bemutatják az itt élő vagy élt 
tudósok, alkotóművészek, híres 
személyiségek családját, szűkebb 
környezetét.
 Tervezzük a régi mesterségek 
ma élő képviselőinek, munkájá-
nak, műhelyének megörökítését 
és a kerületben élő idős emberek 
emlékeinek – írásos, szóbeli vagy 
képi – összegyűjtését.
 Távolabbi cél egy közérthe-
tően megírt és fotókkal illuszt-
rált „Újbudai történelmi séták” 
kiadvány megjelentetése – könyv 
alakban és digitálisan.
 Örülünk minden hozzánk 
csatlakozónak, aki kedvét lelné 
ebben a munkában, és szeretné 
Újbuda képes olvasókönyvének 
egykori és mai lapjait alkotó mun-
kájával gyarapítani. Első bemutat-
kozásként most a fotósok élmény- 
és természetfotóiból válogattunk.

Áment Erzsébet, fotókör vezető

Múzeumi szombat 
– Hol tart az Űrkutatás  
ÁPRILIS 10., SZOMBAT: A Magyar 
Írószövetség SF irodalmi szak-
osztályának tagjai beszélgetnek 
a fantasztikus irodalom és az 
űrkutatás jelenéről és jövőjéről a 
Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum Tanulmánytárában. 
Az Újbuda 60+ programon be-
lül az érdeklődőkkel 13.40-kor 
találkozunk a 33-as busz Prielle 
Kornélia úti megállójában. A 
programra a belépő: 250 Ft

Légy friss! Szellemi vetélkedő
ÁPRILIS 10., SZOMBAT 14 ÓRA: A 
gazdagréti 60+ szomszédsági 

önkéntesek szervezésében a Gaz-
dagréti Közösségi Házban (Tö-
rökugrató u. 9.). Jelentkezni Gálné 
Böbénél a 06/30/984-5672 vagy 
Ruzicska Évánál a 06/30/948-4921 
telefonszámon lehet. A nevezés és 
a részvétel díjtalan! Szeretettel vár-
juk játékos kedvű kortársainkat 
vagy maximum 3 fős csapataikat! 
Az unokáknak és a közönségnek 
villám szellemi fejtörőkkel készül-
nek. A rendezvényen érdekes nye-
reményeket lehet nyerni!
ÁPRILIS 8., CSÜTÖRTÖK: Barkácsolás 
kreatívan – fakanálbaba-készítés 
16 órakor. Helyszín: Keveháza u. 6. 
60+ klub (az INO épületében.)
– „Szenior ki mit tud” elődöntők 
15–20 óráig. Szalontánc, humor, 
paródia, hangszeres zene, köny-
nyűzene kategóriákban. A belépés 
díjtalan! Helyszín: Őrmezei Kö-
zösségi Ház, Cirmos u. 8.
ÁPRILIS 9., PÉNTEK: „Szenior ki mit 
tud” elődöntők 15–20 óráig. Ope-
ra, operett, musical, kórus. A be-
lépés díjtalan! Helyszín: Őrmezei 
Közösségi Ház, Cirmos u. 8.
– Tasili sziklafestményei (Algéria), 
vetített filmes úti beszámoló dr. 
Pál Tamással 16 órakor. Helyszín: 
Kisújszállás u 10. alatti 60+ klub 
(Az INO épületében).
ÁPRILIS 10., SZOMBAT:  Normafa 
vagy KFKI–Szekrényes–Budaörs. 
Találkozó: 8.45 órakor a Moszkva 
téri 61-es villamosmegállójában. 
Túravezető: Bartha Gyula (Bakan-
csos Kör) 206-3854.
– Érd–Százhalombatta. Találkozó: 
8.45 órakor a Déli p.u. Pénztárnál. 
Túravezető: Király Lajos (TvTE) 
(23)-361-101 (este!).
– Mesegála, az AKH „Nagyi me-
sélj…” pályázatának döntője 10–
11.30 óráig. Helyszín: Albertfalvi 
Közösségi Ház, Gyékényes u. 
45–47.
ÁPRILIS 12., HÉTFŐ: A Nagy Palóc, 
beszélgetés Mikszáth Kálmán 
életművéről dr. Tóth József törté-
nésszel 16 órakor. Helyszín: Gaz-

Áprilisi Újbuda 60+ programok

Előadás dátuma Jegyek átvehetők

2. BÉRLET

A kaktusz Virága 
(Játékszín) Április 26. folyamatosan

5. BÉRLET:

A kertész kutyája 
(Vígszínház) Április 22. Április 15.

Közösségfejlesztő programok
án 9.00–11.00 óráig) a Budapesti 
Művelődési Központban (Etele 
út 55.), Őrmezőn legközelebb 
április 15-én 13.30–16:00 óráig a 
Nyíri Cukrászdában (Neszmélyi 

út 82.). 
 Így kezdődött 
2008 végén Albert-
falván, Gazdagréten 
és Lágymányoson is, 
természetesen ezekben 
a városrészekben is fo-
lyamatos a bekapcso-

lódás lehetősége: a szomszédsági 
önkéntesek minden hónap első 
csütörtök délelőttjén a 60+ Klub- 
és programközpontban (Zsombo-
lyai u. 6.) találkoznak.
 A közösségfejlesztő prog-
ramról, a szomszédsági önkén-
tesek tevékenységéről bővebb 
információ a http://www.ujbuda.
hu/60plusz honlapon a közösség-
fejlesztő link alatt található, ahol 
az első beszélgetések összefoglalói 
is olvashatók.

Beszélgetnek, terveznek, cselekszenek

dagréti tér 1. alatti 60+ klub (Az 
INO épületében).
– „Szenior ki mit tud” elődöntők 
15–20 óráig. Vers és próza kate-
góriákban. A belépés díjtalan! 
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház, 
Cirmos u. 8.
– 60+ Rejtvényfejtők klubja 15.30-
tól. Vezeti: István György (Rejt-
vényfejtők Országos Egyesülete). 
Újbuda 60+ Klub- és program-
központ (Zsombolyai u. 6.) nyelvi 
terem. 
– Hatvanon túl… Magazinműsor 
a Civil Rádióban (fm 98.0) 16.15-
kor
– Szabadidő- és kártyaklub, ingye-
nes, nyilvános, 17–19 óráig. Hely-
szín: Gazdagréti tér 1., 60+ klub 
(INO). Érdeklődni lehet: Gálné 
Böbe 06/30/984-5672
ÁPRILIS 13., KEDD:  „...édes Hazám, 
fogadj a szívedbe...” József Atti-
lától a Magyar Költészet Napjáig 
címmel beszélgetés dr. Tóth József 
történésszel 16 órától. Helyszín: 
Budafoki út 12. alatti 60+ klub (Az 
INO épületében)
– Rejtvényfejtő klub 15.30–17.00.
Helyszín: Újbuda 60+ Klub- és 
programközpont (Zsombolyai u. 
6.) nyelvi terem. 
ÁPRILIS 14., SZERDA:  Veszprém (séta, 
kiállítások). Találkozó: 7.30 órakor 
a Népliget busz p.u. Túravezető: 
Szatmári Andrásné (Solidaritás) 
246-0155
– Rovarok tavaszi ébredése – dr. 
Szalay László előadása 11 órától. 
Helyszín: Budafoki úti alatti 60+ 
klub (Az INO épületében)
– Kelenföldi szomszédsági találko-
zó 9–11 óráig. Helyszín: Budapesti 
Művelődési Központ (Etele út 55.)
– István Ági diavetítéses úti beszá-
molója Kelet-Törökország–Irán 
(Perzsa), 16 órakor. Helyszín: 
Bocskai út 43–45. alatti 60+ klub 
(Az INO épületében)
– „Hozd el egy kedves versed” 16 
órakor. A költészetnapi teadél-
utánra a belépés díjtalan. Helyszín: 

Albertfalvi Közösségi Ház, Gyé-
kényes u. 45–47.
ÁPRILIS 15., CSÜTÖRTÖK:  Lágymá-
nyosi klub 15–17 óráig. Helyszín: 
60+ Klub- és programközpont 
(Zsombolyai u. 6.).
– Romantikus dal – délután 
Kánai Zsófia énekessel 16 óra-
kor. Helyszín: Keveháza u. 6. 
úti alatti 60+ klub (Az INO 
épületében)
ÁPRILIS 16., PÉNTEK: Emlékezzünk 
a Legnagyobb magyarra, Szé-
chenyi Istvánra dr. Tóth József 
történésszel 14 órakor. Helyszín: 
Kisújszállás u. 10. alatti 60+ klub 
(Az INO épületében)
ÁPRILIS 17., SZOMBAT:  Nagyma-
mák és unokák zenés színházi 
matiné gyerekeknek. Telemann: 
iskolamester – vidám kantáta 11 
órától. 60+ kártyával a belépő 
ingyenes! Helyszín: Őrmezei 
Közösségi Ház, Cirmos u. 8.
– „XI. ker. Természetbarát Talál-
kozó” – Róka-hegyi kőfejtő. Ta-
lálkozó: 8.45 órakor a Batthyány 
tér HÉV-megállóban. Túrave-
zető: Bartha Gyula (Bakancsos 
Kör) 206-3854
ÁPRILIS 19., HÉTFŐ:  Origami vi-
rágok Terék Sárival 16 órától. 
Helyszín: Gazdagréti tér 1. alatti 
60+ klub (Az INO épületében)
– „Szenior ki mit tud” közép-
döntők 15–20 óráig. A belépés 
díjtalan! Helyszín: Őrmezei Kö-
zösségi Ház, Cirmos u. 8.
– Szabadidő- és kártyaklub, in-
gyenes, nyilvános 17–19 óráig. 
Helyszín: Gazdagréti tér 1., 60+ 
klub (INO). Érdeklődni lehet: 
Gálné Böbe 06/30/984-5672.
ÁPRILIS 20., KEDD: István Ági dia-
vetítéses úti beszámolója Észak-
Indiáról 16 órától. Helyszín: Bu-
dafoki út 12. alatti 60+ klub (Az 
INO épületében).
– „Szenior ki mit tud” közép-
döntők 15–20 óráig. A belépés 
díjtalan! Helyszín: Őrmezei Kö-
zösségi Ház, Cirmos u. 8.

Ki ne álmodna olyan óvodát gyermeké-
nek, amelyben nemcsak biztonságot, ha-
nem fejlesztő, inspiráló közeget kapnak a 
kicsik? Amelyben az óvó néni olyan, mint 
egy megbízható családi barát: szeretet-
tel, ugyanakkor komoly felelősségérzettel 
vesz részt hétköznapjainkban? A Sashegy 
Családi Óvoda pedagógiai programja ezt 
a célt tűzi ki: a családdal szoros együttmű-
ködésben, a gyermekek személyre szabott 
nevelését az erre bizonyítottan alkalmas 
tutorrendszerben va-
lósítja meg.

Az óvoda barátsá-
gos környezetben, a 
Sashegy lábánál fek-
szik. Gyakorló szülők 
alapították szem előtt 
tartva azt, hogy a csalá-
di háttér és a közösségi 
élet összehangolása az 
óvodáskorú gyermek 
számára létfontosságú. 
Az élményekben és ingerekben gazdag légkör 
mellett az óvoda életét egy stabil értékrend ha-
tározza meg.
 – Mi abban hiszünk, hogy a gyermekneve-
lésben meghatározó szerepe van a családnak, a 
szülők kapcsolatának, az otthon légkörének – 
mesél az óvodáról Csenger Ottilia, az intézmény 
vezetője, egyik alapítója. – A kiegyensúlyozott 
gyermek- és felnőttkor alapja a családcentrikus 
élet, rendszeretet, hitelesség, személyes példamu-
tatás, ami számunkra azt is jelenti, hogy a gyer-
mek az élet alapvető értékeiről egyértelmű és 
egy irányba mutató üzeneteket kap élete első és 
meghatározó éveiben. A nevelés, mint minden 
emberi tevékenység, úgy lehet eredményes, ha 
ismerjük a célt, tudjuk, hogy mire törekszünk, s 
ezzel egyidejűleg pontosan ismerjük a gyerme-
ket, akit nevelünk. Nagyon fontos, hogy a szü-
lők és a gyermek pedagógusai ugyanazt értsék 
harmonikus személyiség alatt. Ismernünk kell 
gyermekeink belső mozgatórugóit ahhoz, hogy 
tudjuk, milyen módon segíthetjük át a nehézsé-

geken, hogyan tudjuk fejleszteni az akaratát és a 
képességeit, és hogyan tudjuk megtanítani arra, 
hogy elfogadja képességei határait.
 A Sashegy Családi Óvodában az úgyneve-
zett tutor-rendszerrel biztosítják a családcent-
rikus és személyre szabott nevelést. A tutor a 
család bizalmasa, az ő feladata nyomon követni 
a gyermek fejlődését, ő egyeztet minden szak-
emberrel, aki a gyermekkel a nevelés során kap-
csolatba kerül. A tutor rendszeresen találkozik 
a szülőkkel, és a beszélgetések során együtt 

elemzik a gyermek fej-
lődésének állomásait, 
és közösen jelölik ki a 
következő időszak te-
endőit, nevelési céljait.
 Az óvoda pedagó-
gusainak nézete szerint 
a jellemformálás alapja 
az erények megismeré-
se, elfogadása, gyakor-
lása. Minden hónapban 
kiemelt figyelmet fordí-
tanak egy-egy emberi 

erényre és ebben a katolikus egyház tanítására 
támaszkodnak. Ezek az erények – mint a kölcsö-
nös odafigyelés, udvariasság, bátorság, türelem, 
egymás iránti szeretet – beépülnek a nevelési 
program minden részletébe, átszövik a hétköz-
napokat. Vallják, hogy a nevelés akkor eredmé-
nyes, ha az otthon is nagyobb figyelmet fordít 
ezekre az erényekre és az ezekből adódó felada-
tokra. Alapelv, hogy a helyes jellemformálás, az 
egészséges önbizalom növelése, a saját motiváció 
elérése, a természetes kíváncsiság táplálása mind-
mind olyan képességek, amelyek megalapozzák, 
a későbbiekben – egyebek mellett – a tanulás 
szeretetét. Csenger Ottilia megemlítette azt is, 
hogy a Családképző Fórummal (www.csaf.hu) 
együttműködve, interaktív kurzusokat szervez-
nek a szülőknek gyermeknevelés és házastársi 
kapcsolat témakörökben. Ezzel is azt szeretnék 
elérni, hogy az édesanyák, édesapák segítséget 
kapjanak ahhoz, hogy jó szülőkké, gyermekeik 
példaképévé válhassanak.

www.sashegyovoda.hu

Együtt a szülőkkel

Sashegy Családi Óvoda: 
több mint egy intézmény

Április 10-én 9–13 óra között vöröskeresztes önkén-
tesek várják az adományozókat a Fehérvári úti vásár-
csarnoknál. A múlt évhez hasonlóan idén is rászoruló 
gyermekek nyári táborára fordítják a beérkező pénz-
adományokat.

A 60+ programon belül néhány 
hónapja közösségfejlesztők 
kérdezték Kelenföld és Őrmező 
ezüstkorú lakosait arról, milyen 
örömeik, gondjaik vannak a 
városrészben, és 
milyen lehetőségeket 
látnak a jobbításra. 

Az interjúkból kiraj-
zolódó „város-rész-ké-
peket” az érdeklődők 
nyilvános találkozókon 
ismerhették meg. A rendezvények 
rendszeressé váltak, és idővel ki-
alakult egy-egy csoport, amely 
tevékenyen is részt kíván venni 
lakóhelye életének alakításában. 
Beszélgetnek, tanulnak, tervez-
nek, cselekszenek. Érdeklődőből 
öntevékeny szomszédsági önkén-
tessé válnak. 
 Várják további társaikat, az 
új érdeklődőket: Kelenföldön 
minden második szerda délelőtt 
(legközelebb április 14-én és 28-

Színházjáró program

Gyermektáborra gyűjt a Vöröskereszt

Gyermekrajzokból és textilké-
pekből rendezik a Farkasréti 
Általános Iskola galérianyitó kiál-
lítását. A Szilvásgombóc Galéria 
Várnai Zsuzsanna textilműves 
ötlete alapján, az Önkormányzat 
anyagi segítségével jött létre. 

A galéria a jövőben helyt ad ke-
rületi festők, grafikusok, textilből 
vagy bőrből alkotók, keramiku-
sok munkáinak is. A kiállítótér a 
„Csupaszín-csupaszív” tárlattal 
április 13-án nyílik. Az ötletgaz-
da, Várnai Zsuzsanna textilműves 
háromgyermekes szülőként és az 
iskola alapítványának tagjaként is 
kötődik a Farkasréti Általános Is-

kolához. A Szilvásgombóc Galéria 
szakmai felelőseként lapunknak 
elmondta, azt szerették volna, ha a 
diákok és tanárok rendszeresen be-
mutathatnák rajzaikat, festménye-
iket az iskola falai között. Emellett 
lehetőséget szerettek volna terem-
teni azoknak a kortárs képzőmű-
vészeknek, akik egykor az iskola 
padjait koptatták, mára pedig gra-
fikusok, keramikusok, festők vagy 
iparművészek lettek. Emellett min-
den kerületben alkotó művésznek 
szívesen rendeznek tárlatot. 
 A szervezők elképzelései kö-
zött alkotódélutánok, előadások és 
egyéb programok is szerepelnek. A 
házi galéria terve az ebédlő felújítá-

sa után konkretizálódott. Két falán 
összesen tizenöt méteren rendezik 
be a kiállítóteret. A technikai hát-
teret, a képek felfüggesztéséhez 
szükséges berendezést az Önkor-
mányzat anyagi támogatásával te-
remtették elő. A galéria szavazással 
kiválasztott neve Szilvásgombóc 
lett, utalva az ebédlői helyszínre. 
Az első kiállítás, a „Csupaszín-
csupaszív”, egy iskolai rajzverseny 
munkáiból és Várnai Zsuzsanna 
textilképeiből áll. Aki ott lesz az 
április 13-án 15.30-kor kezdődő 
megnyitón, a vizuális élmény után 
az iskolában készülő szilvás gom-
bócot is megkóstolhatja. 

Sz. A.

Nyílik a Szilvásgombóc Galéria

ÚJBUDA
gondoskodik róla...

„...hogy mindig tudják ki a gazdim.”
Kötelező 
chip minden 
újbudai ebnek.

...hogy mindig tudják ki a gazdim.”

újbudai ebnek.

Az ön kutyájában van már chip?
További információ: www.ujbuda.hu, 

vagy érdeklődjön állatorvosánál!



VÁLASZTÁS8 ÚJBUDA 2010. ÁPRILIS 7.

Tisztelt Választópolgár!
Szabó Vilmos vagyok, 57 éves, három gyermek 
édesapja. Közéleti pályafutásom mindig a XI. ke-
rülethez kötődött, 1990-ben itt választottak meg 
önkormányzati képviselőnek, 1995 óta az MSZP 
újbudai szervezetének vagyok az elnöke. 

Újbuda – helyi politika
Az MSZP kerületi elnökeként büszkeséggel tölt 
el Újbuda elmúlt éveinek páratlan fejlődése. 
Megtiszteltetés, hogy ebben a munkában a szo-
cialista párt szerepet kaphatott és vállalhatott, 
részesei lehettünk a kerület sikereinek és ered-
ményeinek.
Ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy ezek a si-
kerek nem valósulhattak volna meg az itt élők 
akarata és együttműködése nélkül. Éppen ezért 
elsősorban nekik köszönjük a közös munkát, 
a közös sikereket. Szeretnénk, ha a jövőben is 
együtt tudnánk dolgozni, együtt tudnánk sike-
reket elérni Újbudán.
Határon túli magyarság – nemzetpolitika
1998 óta vagyok országgyűlési képviselő. Par-
lamenti munkám fókusza elsősorban a kül-
politika, a határon túli magyarság gondjaival 
foglalkoztam. Tettem ezt a Külügyi Bizottság 
alelnökeként, a kisebbségi témákat felügyelő ál-
lamtitkárként, vagy a mostani beosztásomban, 
a Külügyminisztérium államtitkáraként. Külö-
nösen büszke vagyok rá, hogy a határon túli ma-
gyarságért felelős államtitkárként részt vehettem 

abban a folyamatban, amelynek eredményeképp 
az aradi szabadságemlékmű 2004-ben méltó 
helyre kerülhetett.

Sokat tettünk, de még sok feladatunk van hátra. 
A magam és a XI. kerületi szocialisták nevében 
kérem az Ön támogatását és bizalmát, hogy to-
vábbra is együtt dolgozhassunk közös célunkért: 
Újbuda fejlődéséért.

Április 11-e a Változás Napja lehet. Hogy milyen 
mértékű változásé, az azon múlik, hogy a Fidesz–
KDNP mekkora támogatást szerez. Nincs másik 
olyan politikai erő, mely képes lenne változtatni 
az ország helyzetén, csak a Fidesz–KDNP!

A Fidesz–KDNP kormányra kerülése esetén 
azonnal megkezdi az alábbi ügyek kivizsgálását:
1. BKV szétlopásának ügye
2. Kormányzati negyed 
3. Sukoró 
4. Bábolnai állami földek eladása 
5. MTV-székház eladásának és építésének ügye
6. Posta-székház eladása
7. A Budapest Airport és a MALÉV privatizáció-

ja
8. A 2006. október 23-i rendőri brutalitás rendőri 

felelőseinek felkutatása
9. A magyar költségvetés adatainak 
 meghamisítása
10. Állami cégek vezetőinek végkielégítései
11. Állami vezetők offshore érdekeltségeinek vizs-

gálata

Újbudán a tények beszélnek: 
1. A Móricz Zsigmond körtéri „Gomba” csak a 

látványterveken újult meg, még egy vakolóka-
nálnyi felújítás se történt.

2. A Tüske Csarnok megnyitását Molnár Gyula 
és Gyurcsány Ferenc közösen ígérték meg, de 
máig félkészen áll.

3.  Az 1-es villamos továbbra se jön át Budára.
4.   A 4-es metró tovább drágult, befejezése tovább 

húzódott.

5. A Feneketlen-tó állapota csak tovább romlott.
6. A Hamzsabégi úti zajvédő fal építése továbbra 

se fejeződött be.
7. Krausz Csabát, Molnár Gyula korábbi újbudai 

frakciótársát, egykori MSZP-s önkormányzati 
képviselőt a Zuschlag-ügyben első fokon 3 év 
börtönre és vagyonelkobzásra ítélte a bíróság.

8. A Gyógyír Kht. 100 milliós hűtlen kezelé-
si, sikkasztási és okirat hamisítási ügyében a 
rendőrség és az ügyészség nyomoz.

Április 11-én szavazzon kétszer – egyéniben is és 
listán is – a Fidesz–KDNP-re! 

Dr. Rétvári Bence

RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) SZABÓ VILMOS (MSZP)

Ökológus-környezetpolitikus vagyok, az LMP 
egyik alapítója és a párt szóvivője. Mindezt a 
munkát önkéntesen végzem! Huszonöt évig él-
tem a XI. kerületben, és családomon keresztül 
még most is erősen kötődöm ide. Egy élhetőbb, 
zöldebb, emberibb városért szeretnék dolgozni. 
Szükség van Magyarországon egy, az ökológiai 
politika elveit a gyakorlatban is képviselő erőre.
 Környezetpolitikusként hiszek abban, hogy 
az LMP el tudja hozni azt a változást Magyaror-

szág számára, amire a rendszerváltás óta eltelt 
húsz évben vártam, és amely meggyőződésem 
szerint az ország érdeke. A korrupció visszaszo-
rítása és a környezet védelmének, a fenntartha-
tóságnak a képviselete mellett a társadalmi rész-
vétel, az állampolgárok döntésekbe való beleszó-
lásának megerősítése a célom helyi és országos 
szinten egyaránt. 
 A budapesti programból kiemelném a váro-
sirányítás és városgazdálkodás újragondolását, a 
közlekedés átalakítását és a környezet- és életmi-
nőség javítására irányuló törekvéseinket. Át kell 
gondolni a fővárosi kerületek, a Fővárosi Önkor-
mányzat és az agglomerációs települések viszo-
nyát. Az önkormányzatok gazdálkodását meg 
kell reformálni: egyensúlyba kell hozni a helyben 
maradó, a kivethető adóbevételeket és a kötele-
zően ellátandó feladatokat. Az önkormányzatok 
kezébe adjunk gazdasági eszközöket ingatlanva-
gyonuk felélésének megakadályozása érdekében.
 Lehet Más Magyarország! 
 Leírjuk, hogy milyen stratégiát javasolunk 
Magyarország számára az előttünk álló évtized-
re, és milyen eszközökkel gondoljuk ezt megva-
lósíthatónak. Fontosnak tartjuk, hogy letegyünk 
az asztalra egy részletesen kidolgozott jövőképet 
Magyarország számára. 
Olvassa el és ismerje meg az LMP hivatalos prog-
ramját:   http://lehetmas.hu/program

Dúró Dóra a Jobbik országos szóvivője és újbudai 
szervezetének alelnöke, 2005-ben csatlakozott a 
párthoz. A szentimrevárosi Sziklatemplomban 
kötött házassága óta a Karinthy Frigyes úton la-
kik. Végzős politológus hallgató az ELTE-n, a 
Jobbik szakmai munkájában az Oktatási és Kul-
turális Kabinet vezetőjeként vesz részt. Korábban 
különböző nemzeti médiumok munkatársaként 
dolgozott. Azért csatlakozott a Jobbikhoz, mert 
ebben a szervezetben látja egyedül annak az esé-
lyét, hogy általa a közélet megtisztítható a kor-
rupciótól, és a multinacionális érdekek helyett a 
magyar emberek következetes képviselete meg-
valósulhat.
 A parlamenti pártok annyira félnek a Jobbik 
által beígért teljes elszámoltatástól (vagy épp a 
politikusok álláshalmozásának megtiltásától), 
hogy cselédmédiumaik titkosszolgálati segítség-
gel, minden nemtelen támadással megpróbálták 
besározni a Jobbik Magyarországért Mozgalmat. 
Az új erő viszont válaszként sem folytatott aljas 
kampányt, inkább a programok közti versengést 
szorgalmazta, melyről azonban nem lehetett ér-
demi vita. Április 11-én elvileg arról döntünk, ki-
ket akarunk kormányra segíteni. Ezzel szemben 
kizárólag a Jobbik nevezte meg miniszterjelöltje-
it, pl. Balczó Zoltánt az oktatási és kulturális tárca 
tervezett vezetőjének.

A radikális, tehát gyökeres változáshoz most 
mindkét szavazatunkat a Jobbikra kell adni, hi-
szen voksaink az országos listán töredékszava-
zatként összesítve ugyanúgy mandátumot ered-
ményezhetnek, és ez hozhatja el a szebb jövőt…

DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) JÁVOR BENEDEK (LMP)

1955-ben születtem Budapesten. Szüleim kistiszt-
viselőként, illetve főkönyvelőként teremtették meg 
a háromfős családunk megélhetéséhez szükséges 
anyagi javakat. Becsülettel neveltek, és az akkoriban 
szokásos „ügymenetet” követve, 25 évesen üzem-
szervező agrármérnökként léptem be a munka vi-
lágába.
 Tíz évig egy minisztérium, majd azt követően, 
immáron húsz éve, különböző bankok és pénzügyi 
vállalkozások lépcsőit koptatom, miközben gya-
kornokból igazgatói posztig, majd a mai főtanácsosi 
beosztásomig lépkedtem előre, majd hátra. Időköz-
ben begyűjtöttem a napi közgazdasági munkámhoz 
szükséges ismeretanyagot is, azaz másoddiplomás 
képzés keretében szakközgazdászi képesítést is sze-
reztem.
 Életem során a formális házasságig ugyan nem 
jutottam el, de a gyermeknevelésből azért – az élet-
társam két gyermekét istápolva – kivettem a részem. 

Az első párom idő előtti, tragikus eltávozása után 
ma ismét kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek, 
miközben nem hagytam magára a korábbi párom 
fiúgyermekét sem.
 30 éve élek Budapest XI. kerületében. Szabad-
időmben teniszezem, síelek, kerékpározom és gya-
korta rovom a Mátra túraösvényeit is. A kerékpárt 
mint közlekedési eszközt naponta is használom, 
gyöngyvirágtól lombhullásig.
 Ami a politikát illeti, eleddig aktívan még nem-
igen vettem részt benne. A mostani közállapotokat 
szemlélve azonban eljutottam oda, hogy az ironikus 
vagy kritikus szemlélődő állapotból át kellet lépni 
az aktív, közállapotokat formáló állapotba. Ennek 
keretéül, mivel a mai parlamenti pártok egyike sem 
ütötte meg nálam a mértéket, számomra egyenes út 
vezetett az LMP-be. E párt tagjaként kívánok tehát 
tenni a közállapotok jobbítása érdekében, s e törek-
vésem megvalósítását segítheti az Ön szavazata. 

DIÓSZEGI ERNŐ (LMP)

BEMUTATKOZNAK A 
KÉPVISELŐJELÖLTEK
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Nős, felesége építész. Három gyermekük 
van. Matematikus-mérnöki és szakmér-
nöki diplomával rendelkezik. 1987-ben 
avatták műszaki doktorrá.Az MSZP-
nek megalakulása óta tagja. 1994–2002 
között önkormányzati képviselő és 
frakcióvezető. 2002 óta a körzet egyéni 
országgyűlési képviselője. A Parlament 
Gazdasági Bizottságának alelnöke. 
 Munkatársai, barátai szerint a 
munkában kitartó, megbízható. Tiszte-
li mások véleményét, és következetesen 
képviseli álláspontját. Elutasít minden 
durvaságot. Szereti a természetet, sza-
badidejében kirándul, kertészkedik.
 „Tudom, milyen nagy feladat meg-
szervezni egy nagyvárosnyi kerület mű-
ködését, megtervezni komfortos tereit, 
lakóházait, együttműködő intézménye-
it, megőrizve történelmi hagyományait, 
zöld területeit, hogy élhető és szerethető 
lakóhelye legyen a polgárainak. Ennek 
feltételeit tudatos, minőségi városfejlesz-
téssel teremtette meg az elmúlt 8 évben 
a szocialista vezetésű önkormányzat, 
ebben dolgoztunk együtt Újbudáért.
 Újbuda képviselőjeként azt is tu-
dom, mekkora feladatot jelent kormá-
nyokon átívelő programokat kidolgoz-
ni, megvalósítani. Szakpolitikusként 
azon dolgoztam, hogy panelfelújítási 
programhoz szükséges állami támoga-
tás folyamatos legyen. Őrmezőn, Gaz-
dagréten szerzett tapasztalataim alap-
ján kezdeményeztem a távhődíj-csök-
kentéshez szükséges törvénymódosí-
tásokat. Meghatározó szerepem volt 
a geotermikus energiafelhasználását 

lehetővé tévő törvény megalkotásában. 
Célom volt, hogy minél több újbudai 
lakos használni tudja a megújuló ener-
giaforrások.
 Megtanultam, hogy Újbuda csakis 
akkor lehet sikeres, nyugodt, fejlődő-
képes város, ha minden újbudai lakos a 
magáénak, az otthonának érzi. Tudom, 
mire van szüksége az itt élőknek, azt is 
tudom, hogyan képviseljem érdekei-
ket. Ehhez kínálok együttműködést és 
a folytatáshoz kérem a támogatásukat. 
Kérem, értékeljék munkámat az idei 
választáson is.”

Tisztelt Választópolgár-
ok, kedves újbudaiak!
16 éve vagyok képviselő, 8 éve polgár-
mester. Egy nemrégen készült felmérés 
azt mutatta, hogy Önök közül a legtöb-
ben, 98 százalékban ismernek engem. 
 Abban bízom, hogy ismerik a mun-
kámat is, tudják, látják, mit tettem ezért 
a városrészért. Ebből az is következik, 
hogy tudják, mit várhatnak tőlem. Én 
pedig értem, hogy a jelenlegi közhan-
gulatban nehéz meghallani azokat a 
pozitív üzeneteket, amelyek mögött 
tények vannak. A Parlamentben azok 
közé a képviselők közé tartozom, akik 
saját választókerületük mellett egész 
településükért dolgoznak. Önökkel, 
kerületiekkel szinte naponta találko-
zom, így nemcsak elméletben, de gya-
korlatban is jól ismerem gondjaikat, 
hiszen sokan személyesen mondják el 
azokat nekem. A nehézségeket azonban 
nem elég ismerni, orvosolni is tudni 
kell. Megvalósítható, logikus tervek kel-
lenek ahhoz, hogy amit eddig elértünk, 
annak további eredménye legyen. Ezért 
is kell erős képviselet a Parlamentbe 

Újbudának, olyan jelöltekkel, 
akik évek, évtizedek óta ezt a 
városrészt szolgálják. Tapasz-
talatommal, tudásommal és 
elkötelezettségemmel ezt a 
munkát szeretném folytatni. 
A 16-os választókerület, Ke-
lenföld és Albertfalva elsősor-
ban panelos városrész, amely 
önmagában is sok feladatot 
jelent. Az itt élőknek segíteni, 
kötelességem. 
 Nincs lehetőségem felso-
rolni mindazokat a feladato-
kat, amelyek előttem állnak. 
De a kerület az otthonom, 
ahogyan Önöknek is, a szónak 
nemcsak a fizikai értelmében. 
Itt születtem, itt nőttem fel, itt 
élek és Újbudáért dolgozom. 
Kérem a támogatásukat, hogy 
továbbvihessem ezt a munkát 
a Parlamentben, hogy a kö-
vetkező években folytathas-
sam azt a fejlesztő programot, 
amellyel Újbuda a főváros 
legdinamikusabban fejlődő 
kerületévé vált. 

MOLNÁR GYULA (MSZP)
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57 éves vagyok, 23 éve élek Gazdag-
réten, ahol faültetéseket szerveztem, 
és részt vettem annak megakadályo-
zásában, hogy benzinkút épüljön egy 
óvoda mellé. 
 Az ELTE-n tanítok és kutatok 
szociológusként. 1989 előtt a kritikus 
írásokat közlő Medvetánc című lap 
egyik szerkesztője voltam. Legújabban 
az óvodáztatás problémáiról és a hát-
rányos helyzetűek oktatását támogató 
programokról állítottam össze folyó-
iratszámokat. Kezdettől részt veszek 
az LMP oktatási koncepciójának for-
málásában, amely kitüntetett szerepet 
szánt az iskolának a sikeres munka-
erő-piaci beilleszkedés, az esélyegyen-
lőség és a demokráciára nevelés szem-
pontjából. 
 Fontos célom, hogy a sárdobálós 
politikai stílust érdemi társadalmi pár-
beszéd váltsa fel hazánkban. Azt elke-
rülendő, hogy továbbra is a rögtönzések 
jegyében változzon az iskolarendszer, 
megválasztásom esetén kezdeményez-
ni fogom, hogy a demokratikus pártok, 
valamint a szakmai és a civil szerveze-
tek között megegyezés jöjjön létre az 
oktatásfejlesztés fő kérdéseiről. 
 A közeljövőben másokkal össze-
fogva egy olyan mozgalmat szeretnék 
elindítani, amely hatékonyan lép fel a 
hajléktalanság fokozatos felszámolása 
érdekében. Elő kívánom mozdítani, 
hogy az energiamegtakarítást szolgáló 
felújítások során fiatal képzőművészek 
bevonásával szebbé váljon a panelhá-
zak homlokzata. Fel szeretnék lépni 
annak érdekében is, hogy kevesebb 
zajjal járjon a lakótelepeken a fűnyí-
rás, miként azért is, hogy a kerület-
ben lévő autópályaszakaszok mellett 
további zajvédő falak épüljenek. Kez-
deményezni fogom, hogy a gazdagréti 
lakótelep melletti lejtős terület ősho-
nos növényekkel benőtt sétahellyé 
váljon. Elő kívánom segíteni, hogy az 
őrmezői lakosokat is kielégítő megol-
dás szülessen a metróépítés kapcsán. 

Hivatás: Jogász, közgazdász, ország-
gyűlési képviselő. Szakterülete a véde-
lem- és biztonságpolitika.
Család: 48 éves, nős, 2 gyermek édesap-
ja. Felesége óvónő, Budán élnek. 
Sport: 17 éve kungfuzik (3. mesterfoko-
zat). A harcművészet fegyelmezett mun-

kára, becsületes küzdelemre tanította.
Hobbi: Őshonos magyar kutyafajták vé-
delme. Két mudija van, azért választotta 
őket, mert a fajta a kihalás szélén állt.
Megtiszteltetés számomra a kelenföldi-
ek és albertfalvaiak érdekeit képviselni. 
Gondjaikat a magaménak érzem, azt 
szeretném, ha a kormányváltással járó 
országos szintű változásokból Kelen-
föld és Albertfalva sem maradna ki. 
Kormánypárti képviselőként országos 
ismertségemet, érdekérvényesítő képes-
ségemet választókörzetem javára fogom 
tudni fordítani. Már most elhoztam a 
körzetbe az elkövetkező évek legmeg-
határozóbb döntéshozóit – Navracsics 
Tibort és Tarlós Istvánt –,  hogy támoga-
tásukat megnyerjem helyi problémáink 
megoldásához. A gazdaság fellendítése, 
az adócsökkentés, a családtámogatási 
rendszer megerősítése lehetővé teszi a 
felemelkedést és gyarapodást mindenki 
számára. Az itt élők személyi és vagyoni 
biztonságát pedig rendőrállományunk 
növelésével, az albertfalvai rendőrőrs 
visszaállításával kell garantálnunk. De 
nem maradhat el a hatalmas rezsikölt-
séget jelentő panelházaink energiata-
karékos átalakításának felgyorsítása, a 
városrész egészének értéknövelő meg-
szépítése, és a közlekedési hálózatának 
fejlesztése sem.

Szabó Gábor történész és tanár, a Job-
bik országos választmányi elnöke és az 
újbudai szervezet vezetője. A közélettel 
1994-ben kezdett el aktívan foglalkozni, 
az 1998-as országgyűlési választási kam-
pányban társaival a MIÉP munkáját se-
gítette, majd be is lépett a pártba, ahol az 
ifjúsági tagozatnak országos elnökségi 
tagja is lett. Később alapító tagként részt 

vett az új erő, a Jobbik létrehozásában, 
amelynek azóta is pártigazgatója. 2007-
ben a Magyar Gárda Egyesület alapítója 
lett. Fontosnak tartja a multinacionális 
érdekek helyett a tisztességes munkából 
élni kívánó magyar emberek képvise-
letét és a politikusbűnözők teljes elszá-
moltatását.
 Ez a kampány sajnos a Jobbik elleni 
népfrontos, nagykoalíciós összefogásról 
szólt, az aljas támadások mellett érdemi 
témákról, a programokról alig esett szó. 
A Fidesz újbudai jelöltjei is gyáva és pök-
hendi módon minden vitát bojkottáltak, 
a kerületi TV-ben sem voltak hajlandók 
a korábbi hagyományok szerint egy asz-
talhoz ülni riválisaikkal.
 Néhány hónap múlva köztársasá-
gi elnököt is választ Magyarország, de 
ahogy a miniszterjelöltjeit, úgy az ál-
lamfőjelöltjét is csak a Jobbik nevezte 
meg Morvai Krisztina személyében. Aki 
a radikális változásra szavaz, az egyben 
őt köztársasági elnöknek is választja. És 
április 11-én egy szimbolikus népszava-
zás is lesz az elmúlt húsz évről: elégedet-
tek vagyunk-e az elcsalt rendszerválto-
zással, az idegen érdekek feltétel nélküli 
kiszolgálásával, vagy pedig valami egé-
szen újat akarunk… Csak a Jobbik!

BAJOMI IVÁN 
(LMP)

KUPPER ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)

Az emberek többsége nincs különösebben jó 
véleménnyel a mai politikusokról. Mit lehet 
ezzel kezdeni?

Nem tudom cáfolni, vélhetően sokan 
gondolkodnak így. Mégis azt mondom, 
nem ennyire elkeserítő a helyzet. A vál-
tozásban reménykedő emberek biza-
lommal fordulnak azokhoz, akikben a 
változás lehetőségét látják. Ez pedig na-
gyon sok muníciót ad nekem. Az utóbbi 
időben számtalan ilyen élményben volt 
részem.

Például?

A boldogságindexről szóló beszélgetés-
sorozat alkalmával találkoztam Placid 
atyával, aki a Gulágról visszatérve az em-
beri tartás, a hit, a jóság és a szeretet hír-
vivőjeként él. Ugyancsak sokat kaptam 
Tauber Zoltántól, a paralimpikontól, aki 
kitartásával, mérhetetlen lelki erejével 
mindenki számára példa lehet. De azok-
ra is érdemes figyelni, akik látszólag sem-
mi rendkívülit nem tettek, egyszerűen 
csak lelki békéjükkel hatnak. A kampány 
közben felbukkant egy fotós. Önzetlenül, 
jó szándékkal dolgozott velem, pedig 
nem vagyok könnyű eset. Lenyűgözött 
szakmai tisztessége, harmonikus szemé-
lyisége. Jó volt vele kezet fogni. Szóval, ha 
az ember figyel a körülötte lévőkre, sok 
értéket találhat. Felelősséggel tartozom 
ezekért az értékekért. Felelősséget érzek 
mindenkiért, aki az utóbbi időben egyre 
bizonytalanabb lett, egyre kevésbé találta 

meg boldogulásának lehetőségét. 

Ezt érthetjük úgy, mint egy hitvallást?

Igen. Én politikusként is akkor lennék 
elégedett, ha a Parlamentben polgára-
ink boldogságáért születnének a törvé-
nyek. Ha gyermekeink nem az elköl-
tözésen gondolkodnának, hanem úgy 
éreznék, jó itthon. Jó Magyarországon. 
Jó magyarnak lenni. 

www.kupperandras.hu

Felelősséggel 
tartozom

NOVÁK ELŐD (JOBBIK)
Novák Előd a Jobbik országos alel-
nöke és sajtófőnöke. 1999-ben már a 
parlamenti MIÉP ifjúsági tagozatának 
országos elnöke volt, 2002-ben a Bp. 
17. választókerület kampányfőnöke. Mi-
után felismerte a MIÉP visszásságait, a 
Jobbik újbudai szervezetének alapítója 
lett. Görög katolikus pap unokájaként 
2003 óta szervezi a Jobbik adventi ke-
resztállítási misszióját. A ferencvárosi 
időközi választáson, majd az Országos 
Választási Bizottságban több csalást 
is leleplezett. Közéleti hitvallásának 
leghangsúlyosabb részévé vált a politi-
kusbűnözés elleni harc (legyen szó akár 
parkolási maffiáról vagy korrupcióról), 
az elszámoltatás élharcosa lett. Ötgyer-
mekes szüleinek sasadi házából 2008-
as házassága után lokálpatriótaként egy 
kerületen belüli lakásba költözött.
 A multinacionális (érdekeket szol-
gáló) pártok félnek a teljes számonké-
réstől, melyet csak a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom kíván végrehajtani. 
Felül kell vizsgálni a titkosításokat, 
nyilvánosságra kell hozni az ügynök-
listákat, meg kell szüntetni a mentel-
mi jogot, dupla büntetést kell kiszabni 
a politikusokra! A politikusbűnözés 

törvényesített formáinak megszünte-
tése érdekében tiltani kell a képvise-
lők álláshalmozását, a számla nélküli 
költségtérítések rendszerét, a honatyák 
végkielégítését, és visszahívhatóvá kell 
tenni az országgyűlési képviselőket! 
Ha Novák Elődöt megválasztják, már 
az iratbetekintés jogával élve fel tudja 
tárni a titkosított bűncselekményeket, 
a nagykoalíciós mutyikat. Győzzön a 
Jobbik!

JÓZSA ISTVÁN (MSZP)

SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)

SZABÓ GÁBOR (JOBBIK)
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Nem adtam le az összegyűjtött 
ajánlószelvényeimet, jelentette 
ki Hajdu László független önkor-
mányzati képviselő. A politikus 
azt mondja, a nemtelen küzde-
lem és a függetleneket lejárató 
„szabadulóművészek” sikere is 
szerepet játszott döntésében. A 
kerületben továbbra is dolgozik, és 
tervei szerint ősszel a helyhatósági 
választáson méretteti meg magát. 

Mi áll a döntése hátterében?
Először is szeretnék köszönetet mon-
dani azoknak, akik bíztak bennem, és 
támogattak abban, hogy az összegyűj-
tött több mint nyolcszáz kopogtatócé-
dulával független képviselőjelöltként 
indulhassak az országgyűlési válasz-
táson. Köszönet az egyetemista fiata-
loknak, akik aktivistaként segítették 
munkámat. Mégis úgy döntöttem, nem 
adom le a kopogtatócéduláimat, és nem 
indulok most. Magyarország egy húsz-
éves korszakot zár le idén, az a párt – az 
SZDSZ –, ahol politizálni kezdtem, má-
ra megszűnt. A küzdelem már az aján-
lószelvények gyűjtésekor nemtelennek 
indult, nyomasztó volt látni a vissza-
éléseket, és azt, hogy bizonyos helyeken 
egyenesen üzletággá fejlődött a kopog-
tatócédulák árusítása. 

Ez a sajnálatos, de nem újkeletű probléma ját-
szotta a főszerepet visszavonulásában?

Ebben a légkörben nem lehet korrekt 
kampányt folytatni. A másik ok, amiért 
nem indulok, mert lejáratták a függet-

lenként induló politikusokat azok, akiknek 
sikerült az igazságszolgáltatás elől a men-
telmi jog mögé bújni, és a börtönből lettek 
képviselőjelöltek. Köztörvényes bűncse-
lekményekkel vádolt emberek az előzetes 
letartóztatásból a politikába kerülhettek, 
őket hívom „szabadulóművészeknek”. Ez 
pofon a demokráciának.

Csalódottságában teljesen elfordul a politikától?

Szeretném megmérettetni magam az 
őszi önkormányzati választáson. Addig 
is Gazdagréten tovább dolgozom, és az 
elmúlt három évben indított ügyeket sze-
retném végigvinni. Emellett a helyhatósá-
gi választásokig független képviselőként 
maradok a képviselő-testületben, és szinte 

egyedüliként, a jövőben is a környezet-
védelemmel és energiaügyekkel kívá-
nok foglalkozni. Úgy is mint kerületi 
környezetvédelmi tanácsnok. Sajnos a 
politikában az LMP-n kívül egyetlen 
másik párt programjában sem hangsú-
lyos az energiaügy. Annak idején még a 
liberális SZDSZ fontosnak ítélte a zöld 
témákat, de később teljesen elsorvadt 
ez a terület is. Ezért arra kérem az en-
gem támogatókat, valamint a bizony-
talanokat, adják az LMP-re voksaikat, 
hogy a környezetvédelem témája erős 
képviseletet kapjon a Parlamentben.

Ön két évvel ezelőtt lépett ki az SZDSZ-ből, 
azóta független képviselő. Elképzelhető, hogy 
hamarosan új párthoz csatlakozik?

Liberálisnak születni kell, nem lehet 
azzá válni. Édesapám alapító tagja volt 
a helyi SZDSZ-nek, majd 1994-ben ki-
lépett, amikor a párt koalíciót kötött 
a szocialistákkal. Én 2006-ban lettem 
tag, akkor még láttam esélyt arra, hogy 
a számomra fontos értékek képvisele-
tére lehetőség lesz. Sajnos, csalódnom 
kellett. Sem a család, sem a gyermekek, 
sem a környezetvédelem nem tartozott 
a párt fontos ügyei közé. Amióta függet-
lenként egyfajta „mérleg nyelve” vagyok 
a testületben, többszörösére sikerült fel-
tornázni a zöld költségvetést Újbudán. 
Ezt fontos sikernek ítélem. Visszatérve a 
kérdésre, egyelőre nem tervezem, hogy 
ismét pártban politizáljak, de hozott 
már az életem néhány meglepő fordula-
tot, ezért ezt sem zárom ki.

(x)

Hajdu: mégsem indulok a választáson
Le sem adta kopogtatócéduláit

Rétvári Bence, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje 100. születésnapján köszöntötte 
dr. Erney György Józsefet Bartók Béla úti otthonában. A vendégeket az ünnepelt felesége, 
Hanna néni fogadta, aki ma is nagy szeretetben ápolja beteg férjét. – A boldog öregkort a népes 
és összetartó család biztosítja – mondta a születésnap kapcsán a képviselőjelölt.

Junghausz Rajmund, a 
Fidesz frakcióvezető-helyet-
tese felkérte dr. Filipsz 
Andrea jegyzőt, hogy a 
kerületi Országos Egyéni 
Választókerületi Választási 
Bizottságokkal (OEVB) 
ellenőriztesse: a törvényes 

határidőn belül minden 
választáson induló személy 
leadta-e az ajánlószelvényei 
megsemmisítéséről szóló 
jegyzőkönyvét. 
A frakcióvezető-helyettes 
hozzátette: ha bárki meg-
sértette ezt a jogszabályt, 

az ellen a szükséges jogi 
lépéseket meg kell tenni. 
Dr. Simon Attila alkot-
mányjogász lapunknak 
elmondta: március 19-én 
járt le az ajánlószelvények 
leadási határideje. A válasz-
tási eljárásról szóló törvény 

kimondja, hogy az indulók-
nak ehhez képest három 
napon belül be kellett nyúj-
taniuk a megsemmisítési 
jegyzőkönyvüket a helyi 
választási bizottságnak. 
Aki ezt elmulasztotta, tör-
vénysértést követett el. 

Nem mindenki semmisítette meg az ajánlószelvényeket?

1111 Budapest, Bartók Béla út 14. T: 466-9377 MAMMUT II.: Telefon: 345-8255
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17 éve foglalkozik küzdősporttal 
Simicskó István, a 16. választókerület 
kereszténydemokrata jelöltje. 

A Bikás dombon rendezett Fidesz–KDNP 
családi napon a politikus barátaival mu-
tatta be a nagyközönségnek ezt a sportot, 
amely – mint mondta – megtanította arra, 
hogyan lehet gyűlölet nélkül, tisztességes 
küzdelemben győzni.
 A Bikás dombi családi napon min-
denki talált kedvére való szórakozási lehe-
tőséget. A kicsiket ugrálóvár és vidámpark 
fogadta, a nagyokat egészségügyi sátorral, 
hazai ízekkel és színes színpadi progra-
mokkal – Bagi Iván humorista és Demjén 
Ferenc énekes fellépésével – várták. 

Délután bemutatták az őshonos magyar 
kutyafajtákat, amelyek védelmét egykor 
Simicskó István járta ki az országgyűlés-
ben. 
 A kungfuzó képviselőjelölt sporttár-
saival tartott nagy sikerű harcművészeti 
bemutatót a színpadon.
     – Természetesen a kungfu nem az erő-
szakról, hanem az egészséges önvédelemről 
és önfegyelemről szól. Többek között ez a 
harcművészet tanított meg arra, hogy gyű-
lölet nélkül, tisztességes küzdelemben tö-
rekedjünk a győzelemre. Igaz ez a politikai 
kampányra is – mondta Simicskó István, 
Újbuda 16. választókerületének Fidesz–
KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje.

K. A

Simicskó: A küzdelem 
legyen tisztességes

Bikás dombi családi nap

Újbuda Önkormányzata  immár negyedik alkalommal, 2010-ben is szeretné 
köszönteni azon polgárait, akik legalább fél évszázada élnek, dolgoznak a ke-
rületben, vagy most ünneplik arany- vagy gyémántlakodalmukat. Számítunk 
azok jelentkezésére is, akik ebben az évben ünneplik 80. születésnapjukat.
Idén azon kerületi lakosok jelentkezését várjuk, akik az alábbi években – 1935, 
1940, 1945, 1950, 1956, 1960 – kötöttek házasságot kerületünkben, vagy ebben 
az időben költöztek a XI. kerületbe, vagy szerezték meg képesítésüket.

A JELENTKEZŐ NEVE:

A JELENTKEZŐ ÉRTESÍTÉSI CÍME:

A jelentkező esetleges e-mail címe:

A JELENTKEZŐ TELEFONSZÁMA/EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE:

Mely eseményről kér oklevelet? (csak egy jelölhető meg!):

1. Házassági évforduló:

     A házastárs neve:

    Házasságkötésének éve: 

2. Képesítése

     Képesítés típusa:

     Szerzésének éve:

3. A kerületben él:

     Költözésének éve:

Megjegyzés (Kérjük, íjra le pár mondattal, 
hogy miért kötődik kerületünkhöz, milyen 
meghatározó élmények fűzik Újbudához): 

A jelentkezés dátuma:

Aláírás (postai jelentkezés esetén):

Elektronikusan a www.ujbuda.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni, vagy e-mailben az 
evtizedek2010@ujbuda.hu címen az alábbi kérdések megválaszolásával!

Kérjük, hogy jelentkezésüket legkésőbb 2010. július 15-éig az alábbi kérdőív kitöltésével 
juttassák el a következő címre:

ÉVTIZEDEK ÚJBUDÁN 
Újbuda Önkormányzata – Sajtóosztály, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Évtizedek Újbudán
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A Jobbik tart a Fidesz–
MSZP-nagykoalíciótól

Újbuda MSZP-s képviselőjelöltjei közéleti 
fórumot rendeztek a Gazdagréti Közös-

Józsa István: Gazdagrét és Őrmező 
fejlődése tagadhatatlan

A Lehet Más a Politika március 16-án 
tartotta legutóbbi lakossági fórumát. 
Az esemény házigazdája Jávor Bene-
dek volt. 

Az LMP budapesti listavezetője a fóru-
mon bejelentette: mindhárom újbudai 
választókerületben sikerült jelöltet ál-
lítaniuk, így egy lépéssel közelebb ke-
rültek egyik céljuk megvalósításához, 
azaz egy élhetőbb, zöldebb kerület 
kialakításához. 
 – Fontos még számunkra a szociális 
háló megerősítése, a leszakadó rétegek 
felzárkóztatása és a társadalmi részvétel 
megerősítése. Hogy az állampolgárok ne 
csak elszenvedjék azt, ami velünk történik 

LMP: Lakossági fórum és faültetés

Három évig egyedül hajózott a 
világ körül Méder Áron, aki Kupper 
András (Fidesz–KDNP) vendége volt 
a Gazdagréti Közösségi Házban. A 
lélekvesztővel kalandozó fiatalember 
arról mesélt, mi kell egy ilyen ember-
feletti teljesítményhez.

Vitorlással 
a világ körül

A Jobbik újratárgyalná az államadósságot, megváltoztatná a külpolitikai irányunkat (fent: Dúró 
Dóra, Gaudi-Nagy Tamás, Szabó Gábor, lent: Gyöngyösi Márton)

ségi Házban, melyre Molnár Csabát, a 
Bajnai-kormány kancelláriaminiszterét is 

meghívták. Józsa István a körzetében elért 
sikereiről számolt be, a miniszter pedig 
arról beszélt, a rendszerváltás óta regnáló 
szocialista kormányok rendre megállták a 
helyüket.
 Józsa István (17. vk.) képviselőjelölt 
nyitóbeszédében azt hangsúlyozta, fon-
tosnak tartja, hogy Gazdagrét, Őrmező, 
Sasad, Sashegy, Kelenvölgy és Kamaraer-
dő polgárai képet kapjanak arról, milyen 
intézkedések, fejlesztések történtek az el-
múlt években. – Gazdagréten és Őrmezőn 
a szigeteléseknek, nyílászárócseréknek és 
fűtéskorszerűsítéseknek köszönhetően a 
panelházak jelentős hanyada megújult. 
 – Csökkentettük a távhő díját, jár-
dákat, utakat újítottunk fel a kerületben, 
megszépült egy sporttelepünk, és hama-
rosan megépítjük az új közösségi házat 
Kelenvölgyben – sorolta az elvégzett fel-
adatokat a képviselőjelölt. 
 Molnár Csaba kancelláriaminiszter 
előadásában a kormány válságkezelő lé-
péseiről, Újbuda és Gazdagrét jövőjéről, 
valamint az aktuális közéleti kérdésekről 
beszélt közönségének.

T. D.

Panelházak és közösségi fejlesztések Egyharmadot szeretnének

Molnár Gyula: Koncertek 
helyett beszélgetés 
a szavazókkal

Mindhárom választókörzetben van jelöltjük

Molnár Gyula mindennap megtalálható az utcákon, tereken, 
hogy személyesen mondja el programját, erdeményeit, és 
meghallgathassa, hogy a választók, Kelenföld és Albertfalva 
lakói mit gondolnak a kerület fejlődéséről. A képviselő 
elmondta: „A sokmilliós koncertek és nagyrendezvények 
helyett mi inkább utcai találkozásokat szervezünk.”

A Fidesz–KDNP kerületi programjai
Szeretettel meghívjuk minden támogatónkat rendhagyó kampányzárónkra 2010. 
április 9-én (pénteken) 19.30 órától a Feneketlen-tóhoz. A kampánycsend előtt né-
hány órával, mécsesekkel a kezünkben álljuk körül a tavat, hogy élő fényfüzért al-
kossunk. A választás előtti utolsó nap minél többen fejezzük ki így összetartozásun-
kat, elkötelezettségünket a változás mellett.

Simicskó István, Kelenföld–Albertfalva országgyűlési képviselőjelöltje meghívására 
április 6-án, kedden 18.30-tól Varga Miklós énekes és barátai adnak koncertet a ke-
lenföldi lakótelepen lévő Bikás Parkban.

ebben az országban, hanem aktív alakítói 
is tudjanak lenni.
 Mint elhangzott, a párt legfontosabb 
feladatának a korrupció visszaszorítását, 
a pártfinanszírozás rendbetételét és egy új 
zöld gazdasági fordulat végrehajtását tart-
ja, nem csak a beszéd szintjén! A szavakat 
tettek követték. Március 25-én fákat ültet-
tek a Fehérvári úti piac környékén, amely 
tettel a szervezet a zöldebb és élhetőbb Bu-
dapestért és Újbudáért emelt szót. A kőris-
csemeték a párt „zöld fordulat” program-
ját hirdetik. Az LMP szerint ahhoz, hogy 
országunk hosszú távon is élhető marad-
jon, a gazdaság és társadalom egészére ki-
terjedő zöld fordulatra van szükség.

K. A.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
amely elsősorban lakossági fórumok-
kal kívánja megszólítani a választó-
polgárokat, ezúttal Gyöngyösi Már-
tont, a párt külügyi és külgazdasági 
miniszterjelöltjét mutatta be a Bocskai 
úti TIT Stúdióban. A szakértő szerint 
mosolydiplomácia helyett új gazdasá-
gi kapcsolatok, piacok szerzésére van 
szükség, elsősorban Keleten.

A munkahelyteremtéshez és más jóléti 
intézkedésekhez új forrás lehet a Jobbik 
egyik legfontosabb programpontjának 

számító államadósság újratárgyalása, a 
kamatfizetés leállítása. Sajnos azonban 
eddig az idegen érdekek határozták meg 
hazánk külpolitikáját is.
 Az Országgyűlésben az igazán fontos, 
kétharmados döntések esetében rendre 
működött a nagykoalíció: az MSZP és a 
Fidesz karöltve szavazta meg a Lisszabo-
ni Szerződést olvasatlanul, a román EU-
csatlakozást feltétel nélkül, vagy éppen a 
titkosítási törvényt gátlástalanul. A Jobbik 
ezért szeretne legalább egyharmados ered-
ményt elérni a választáson, hogy megaka-
dályozza a nagykoalíciót.
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Ezen a napon történt – április 7.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1823-
ban Radákovits József, alias Vas Gereben 
író. Ezt a művét 1864-ben jelentette meg 
(E, E, K). 13. Félig záró! 14. Materiális. 15. 
Kártya, a haverok közt. 17. Sugár közepe! 
19. Vas Gereben egy másik írása 1865-
ből. 20. Londoni képtár. 21. Lóverseny. 23. 
Titán vegyjele. 24. Dunántúli medence. 25. 
Igéz egynemű betűi. 26. Rózsafüzér. 28. 
Kerti szerszám. 29. Férfinév. 30. Erdélyi 
szász származású magyar tábornok (Ar-
túr). 31. Fakalapács része! 32. Skatulya. 34. 
Súlyarány, röv. 36. Kalapos lány. 39. Mérta-
ni test. 40. Gyümölcs, tájszóval. 42. Orosz 
táborszernagy (Mihail Illarionovics).  44. 
Bal betűi keverve. 45. Vereséget szenved. 
47. Házfal ruhája. 49. Panaszos szócska. 50. 
Verona folyója. 52. Jégen vágott nyílás. 53. 
A hét vezér egyike. 55. Vas megyei község, 
híres a szelídgesztenyése. 56. Matematikai 
fogalom. 58. Egykor régen. 60. Som Lajos. 
61. 19. századi angol színész, Sartre és Du-
mas komédiát írt róla (Edmund). 62. Ezen 
a napon. 63. Ázsiai tó. 64. Apátsági szék-
hely a Bakonyban. 65. December 13-án 
tartja a névnapját. 67. Végtag végződése. 
68. Konyhakerti növény. 70. Dél-amerikai 
vaddisznó. 72. A tetejére. 73. Ezen a napon 
született 1919-ben Gábor Miklós szín-
művész. Shylock szerepét játszotta ebben 
a Shakespeare műben (N, M).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon hunyt el 
1614-ben El Greco görög származású re-
neszánsz festő. 1568 körül festette ezt a 
képét, amely Bolognában látható (L, O). 
2. Egyre bővebb lesz. 3. Kicsinyítő képző. 
4. Jód és neodímium vegyjele. 5. Boríté-
kot bontó. 6. Bérautó. 7. Részben megint! 
8. Magatok. 9. Fut. 10. … nad Labem, cseh 
város. 11. Francia utca. 12. Agárdy Gábor. 
16. Gábor Miklós Csackij szerepét alakí-

totta ebben a Gribojedov darabban (Z, 
J). 18. Elvesztette a szüleit. 20. Állateledel. 
22. Amerikai tanya. 24. 1974-ben ezen a 
napon született Gubás Gabi színésznő. 
1999-ben játszott ebben a zenés vígjáték-
ban. 25. Cirmos, kendermagos, tájszóval. 
27. Egyetemi irányultság. 28. 1954-ben 
ezen a napon született Jackie Chan kínai 
harcművész, színész, rendező, … Színész-
ként és producerként jegyzi ezt a 2001-es 
amerikai–hongkongi akcióvígjátékot. 29. 
Partbeszögellés. 31. Női név. 33. A végén 
meginog! 35. Egy újabb akcióvígjáték 
Jackie Chantól 2003-ból. 37. Kén, urán 
és vanádium vegyjele. 38. Harmadrészben 
megdolgoz! 41. Töpped. 43. Pogányláza-
dás vezetője volt. 46. Szögfüggvény rövidí-
tés. 48. Ezen a napon született 1889-ben 
Gabriela Mistral, alias Lucila Godoy 
Alcayaga chilei költőnő. Ezt a kötetét 
1938-ban adta ki, amelyben édesanyjá-
nak állít emléket. 51. Ritka női név. 54. 
Egyszerű lábbeli. 57. Racionalizálni kezd! 
58. Használhatatlan. 59. Biztató kiáltás. 
61. Német kikötőváros. 62. Villamosvas-
úti motoros fedett teherkocsi, népszerű 
nevén. 64. Dunántúli sportklub névbetűi. 
65. Tábornok az amerikai polgárháború-
ból (Robert). 66. Menyasszony. 69. Elekt-
ronvolt, röv. 70. Personal computer, röv. 
71. Orosz repülőgépjelzés. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 19., 73., függ. 1., 
16., 24., 28., 35. és 48. A 6. SZÁM MEG-
FEJTÉSE: „Magyar feltámadás, A güzü,  
Sellő, Beliza, Lenin, Ami a szexet ille-
ti, Mártírok alkonya, Alamo, Szabad-e 
énekelni, Elza, Ülő nő.” A 6. SZÁM NYER-
TESE: Kapuy Edéné, Beregszász u. NYE-
REMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átve-
hető: 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.

A jegyén áthaladó Nap vidám, eleven, 
magabiztos hangulatot biztosít, ami-
re még rákontráz az is, hogy uralkodó 
bolygója, a Mars kedvező fényszöget ve-
tít a Koshoz. Ez a tavasz a lehető legjob-
bat hozza ki önből. Amibe csak belefog, 
sikeres lesz.

április 8.–21.

HOROSZKÓP

Uralkodó bolygója, a Vénusz még mindig 
a jegyében folytatja égi útját, ami derűt, 
bizakodást és életörömöket hoz napjai-
ba. Ha az elmúlt időszakban volt kisebb 
munkán belüli vitája, akkor azt el is felejt-
heti. Sőt, április közepén akár még siker-
élmény is érheti.

Az előző, mozgalmas két hét után egy 
jóval békésebb, nyugodtabb időszak 
következik. Akár úgy is érezheti, bará-
tai elkerülik, holott erről szó sincs. Ha 
színesebb programra vágyik, emelje fel 
a telefont, hívjon meg embereket, szer-
vezzen! A Hold 17-én és 18-án vonul 
át a jegyén, ami egy kellemes hétvégét 
hozhat.

Ezekben a napokban egy olyan döntés 
fogalmazódhat meg önben, amit esetleg 
már régen halogatott, ám a közeljövőjé-
re igencsak hatással lesz életére. Szeren-
csére most mindent tisztán lát, és olyan 
körülményeket is figyelembe vehet, amit 
korábban nem tudott. Terveit egyeztesse 
a társával is.

Ne élje bele magát olyasmibe, ami még 
nem biztos. A tavaszi időszak ugyanis 
hozhat némi hamis illúziót, ami később 
csalódást okozhat. Egy kissé pesszimis-
ta barát erre figyelmezteti is, de azért ne 
engedje, hogy eluralja az ő borúlátása. In-

Az elmúlt időszakban túl sokat dolgozott, 
és még több apró-cseprő bosszúság nehe-
zedett a vállára. Épp itt az ideje, hogy ki-
csit többet gondoljon önmagára. Tudom, 
alapvetően nagyon takarékos, de most 
nem baj, ha valamivel költ olyan dolgok-
ra, amelyek örömöt szereznek.

Kissé változékony lesz a hangulata, főként 
akkor, ha túl sok váratlan munka szakad a 
vállára. Nem árt, ha minél előbb beosztja 
tevékenységeit, és felkészül váratlan elin-
téznivalókra is. Ha semmiképp nem bol-
dogul munkáival, kérjen segítséget vagy 
új határidőt.

Sok dolog nem úgy sikerül, ahogy szeretné. 
Kisebb bosszúságok, apró akadályok keresz-
tezik napjait, és ez kedvét szegi. A kulcsszó 
itt is a humor! Ahogy képes derűvel tekin-
teni az élet kisebb nehézségeire, hangulata is 
megváltozik, és sokkal inkább a jó dolgokat 
fogja bevonzani. Ha vitája akad partnerével 
vagy házastársával, nem kell, hogy az öné 
legyen az utolsó szó.

Ha az előző két hétben megfogadta taná-
csomat, és megpróbált derűsebben állni 
az eseményekhez, akkor most teljes joggal 
érezheti úgy, hogy minden korábbi gond-
ja elszállt. Jól látja: most valóban irányítja 
az eseményeket, és másoknak sokkal na-
gyobb szüksége van önre, mint fordítva. 
Anyagi helyzete stabilizációt mutat.

Ha érthetetlen belső szorongás kínozza, 
legjobb, ha megkeresi annak valós okát. 
Higgye el, hiábavaló olyasmitől tartani, 
ami talán soha nem következik be. Lehet 
az is, hogy csak elfáradt, vagy valakivel 
nem tudta kellően rendezni kapcsolatát. 
Ez a két hét igen alkalmas az önismeret 
számára. Ha teheti, legyen annyit egyedül, 
amennyit csak az élethelyzete enged.

Kisebb fegyelmezetlenségre lesz hajlamos, 
főként akkor, ha túl erős a kísértés. Kedves 
Halak,  ennek az időszaknak az a mottója, 
hogy a jellem igazi mértéke az, mennyire, 
hogyan tudunk ellenállni a kísértésnek. 
Ha nehezen szokik le valamiféle rossz szo-
kásról, keressen helyette valami új hobbit. 
A 14-i újhold napja remek lehetőséget te-
remt új életmód bevezetéséhez.

Nagy András
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kább találja meg a mértéket a józanság és 
az álmodozás között.

Ingerülten kezdődik ez a kéthetes időszak. 
Úgy érzi, semmi nem alakul úgy, ahogy 
szeretné. A legjobb, ha előveszi humorér-
zékét, és igyekszik másképp hozzáállni a 
bosszantó dolgokhoz. Régi bölcs tanács: 

ha a körülményeken nem tudsz változ-
tatni, változtass a hozzáállásodon. Április 
közepén kellemes meglepetés éri, ami egy 
csapásra visszahozza jókedvét.

– Nyisd ki az ajtót Robika, esküszöm, nem politikai szóróanyagot, hanem piros tojást hoztam!
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Húsvéti nyúl 2010

Fontos a betegség időben történő felfedezése

Az érszűkület kezelésének 
lehetősége

A keringési rend-
e l lenessé ge k 
gyakoriságuknál 
fogva a fejlett ál-
lamokban nép-
b e te gs é gne k 
számítanak. A 
halálozás ötven-
egy százaléka 
érbetegségre 
vezethető visz-
sza, az alsó vég-
tagi érszűkület 
pedig a felnőtt 
lakosság közel 
10 –15 száza-
lékát érinti. Dr. 
Khaled Nashwan 
N a s h w a n -
ParasoundPlus 
nevű találmányával sikeresen vette fel a harcot a 
sokak életét megkeserítő betegség ellen.

A sebészorvos-feltaláló olyan készüléket fejlesztett 
ki, mely javulást eredményez a legtöbb érszűküle-
tes beteg számára. Ezt több száz betegen elvégzett 
kezelések bizonyítják. A berendezés lényege, hogy 
infra-, hallható hangot és bizonyos frekvenciájú 
ultrahangot bocsát a beteg területre speciális frek-
vencia ütemben. A húsz napon át tartó, esetenként 
félórás kezelések többek közt a mellékerek kerin-
gésképzésére serkentik a szervezetet. Az ennek kö-
szönhetően kialakuló érpályák átveszik a beszűkült 
főér funkcióját. Egyben javul az érfalak tápanyag- 
felvétele, azaz visszanyerik rugalmasságukat, ami 
jelentőséggel bír az érelmeszesedés késleltetésé-
ben, megelőzésében.

Az érszűkület tünetei széles körűek. Ha valaki más-
sal nem magyarázható végtagi fájdalmat érez, vég-
tagjai sápadtak, hidegek, bizonyos távolságú sétát 
követően lábikragörcsei jelentkeznek, vagy lábfá-
radékonyság keseríti meg az életét, végtagjai gyak-

ran zsibbadnak, 
fáradékonyság, 
szédülés, esetle-
gesen fülzúgás 
kínozza, akkor 
könnyen lehet, 
hogy érszűkület 
a diagnózisa. A 
legtöbben csak 
későn jönnek rá, 
hogy e beteg-
ség nehezíti az 
életüket, pedig 
az érszűkület ko-
rai stádiumban 
való felfedezése 
többnyire jobb 
esélyt biztosít a 
beteg számára. 
Az alsó végta-

gi érszűkület okozta üszkösödés szomorú végső 
kimenetele nem más, mint a végtag amputációja 
(csonkolása).

Az érszűkület rizikófaktora a dohányzás, a cukorbe-
tegség, a magas vérnyomás, magas koleszterinszint 
és a túlsúly. A kockázati tényezők minimalizálásával, 
mozgással, helyes táplálkozással, a dohányzás elha-
gyásával, valamint a stresszes életmód lehetőség 
szerinti kiküszöbölésével nagyon sokat tehetünk 
annak érdekében, hogy a kockázati tényezőket 
csökkentsük, de természetesen akadnak „nehe-
zebben kezelhető” örökletes tényezők is. Ha az ér-
szűkület mégis előjön, akkor nem marad más, mint 
az orvosi megoldás. Az eljárás az ország minden 
megyeszékhelyén, Budapesten 4 rendelőben, töb-
bek között a XI. kerületben is érszűkületes betegek 
rendelkezésére áll. A kezelő centrumok minden ön-
kéntes egészségpénztárral szerződésben állnak.

További felvilágosítás: www.medhungary.com 
vagy 06-70/210-15-13, 06-30/265-93-60, 06-20/327-
68-35, 06-72/551-714
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Gyöngyöstarján és Karácsond után 
most a kelenföldi Szabó Ervin könyv-
tárban látható az az egyedülálló 
magángyűjtemény, amely a magyarul 
nyomtatásban megjelent szótárak leg-
érdekesebb példányait mutatja be.

Kiss Gábor, az „országjáró” kötetek tu-
lajdonosa elmondta: a példányok között 
egyebek mellett értelmező, etimológiai (a 
szavak eredetét feltáró), szinonima és ritka 
szakszótárak is vannak. Az újbudai szék-
helyű TINTA Könyvkiadóban szerkesztett 
új magyar szótárak kiadásához elengedhe-
tetlen a múlt feltárása, a korábbi szótárak 
számbavétele és tanulmányozása.

A gyűjtemény eszmei értékét növelik az 
olyan reprint kiadásban bemutatott legré-
gebbi magyar nyelvű nyomtatott szótárak, 
mint az 1538-ban kiadott hatnyelvű tema-
tikus szótár, amit Pesti Gábor készített, de 
érdekességnek számít az 1944-ben napvi-
lágot látott orosz–magyar szógyűjtemény, 
valamint a Baróti Szabó Dávid által 1790-
ben összeállított ,,kisded” szótár is.
 A kiállításon a megnyitást követően 
már több rendhagyó magyarórát is tartot-
tak, ahol diákok és pedagógusok a gyűjte-
mény tulajdonosával a magyar szókincs 
gazdagságáról, változásáról, alakulásáról 
beszélgettek. A szótártárlat április 16-áig 
tekinthető meg a könyvtár különtermében.

Szótárkiállítás Kelenföldön

Fizikai teljesítményénél talán csak a 
lelki volt nagyobb. Méder Áron három 
év alatt körbehajózta a Földet. A most 
harmincéves fiatalember másfél évti-
zed óta az első magyar, aki ezt megtet-
te, ráadásul a világon egyedülállóként 
egy hatméteres kis tavi vitorlással, tel-
jesen egyedül. A gazdagréti Robinson 
felfedezőútján negyven országot és a 
Föld összes óceánját érintette.

Megérkezése után könyvet írt útjáról és 
élményeiről, „Békét és szelet!” címmel. 
Mint mondja, ez egy vitorlásköszönés, 
amit sokat hallott a három év alatt. Volt 
olyan „hajóskolléga”, akivel összehozta a 
sors, és kiderült, harminc éve él így, hajóz-
va, egyik szigetről a másikra utazva. Már 
nem tudna hosszú ideig stabil földet érez-
ni a lába alatt.
 – Nekem egy új életmód volt, ahogyan 
ez a három év telt, nem turizmus – foglalja 
össze röviden tapasztalatait Méder Áron, 
aki egy tengeri hajózásra alkalmatlan kis 
vitorlás hátán járta be a világot. Carina 
mint egyetlen társa, jól teljesített, és bár 
egy ízben cikkeztek arról is, hogy az egyik 

szigeten meg-
kérte egy 

hús-vér 
l á n y 

k e -
z é t , 

Hatnyelvű kötet 1538-ból

úgy fest, Carinát még eddig senki nem 
ütötte ki a nyeregből. Volt, hogy 40 napig 
szélcsendben ringatózott, ez alatt megélte 
a reménytelenség érzésének különböző 
állapotait. Viszont a paradicsomi idillt is a 
nagy vízben, magányban élte meg, amikor 
52 napig utazott egyhuzamban, emberek-
től, szárazföldtől távol. Egyébként is volt 
abban valamiféle menekülés a civilizáció-
ból gondolat, hogy belevágott a kalandba. 
– Tanít a víz, a magadra utaltság – meséli 
élményeit –, itthon, ha eléd áll egy feladat, 
mondhatod, hogy passzolsz. De az óce-
ánon nem adhatod fel. Bármi történik is, 
ki kell kötnöd – magyarázza az elképzel-
hetetlent. – A hajó ráadásul mindig billeg, 
sosem vagy stabil helyzetben. Az a szép az 
emberi természetben, hogy ehhez is hozzá 
tud szokni – teszi hozzá.
 Mint mondja, a Műegyetem után egy 
multi cégnél dolgozott két és fél évig. Köz-
ben érett meg a gondolat, hogy a roncsként 
megvett kis vitorlást felújítja és elindul 
világgá. – Már a készülés is sokat adott, 
megváltozott a munkához való viszo-
nyom – meséli. Maga újította fel a kis tavi 
hajót, minden alkatrészét átnézte, ismerte. 
Barátok segítettek a részletekben, aztán 
az indulásban, és végül a neten keresztül 
számtalan otthon maradott drukkolta, 
figyelte végig az utazást. Magyarok és kül-
földiek egyaránt. Persze a vitorlázást nem 
a Föld körüli utazás közben tanulta meg, 
édesapja révén tízéves korában kapta el a 
„hajólázat”. Versenyzett, oktatott, több-
féle hajót vezetett, itthon és az Adrián is. 
Hogy sejtette-e, milyen szellemi ajándékot 
kap az út során, nem tudni. Hogy fizikai 
lét és szellemi világ harmóniában együtt 
él, nem úgy, mint a nyugati világban, az 

viszont számtalanszor 

kiderült számára. Fidzsin élt fél évet, ott, 
ahol a Fidji Times számára hír volt egy 
magyar, aki kikötött a szigetetek egyikén. 
Munkát keresett, hiszen újként választott 
életét finanszíroznia is kellett, nem csupán 
boldogan megélnie. Egy Új-Zélandra tar-
tó halászhajón dolgozott, ahol a kapitány 
történetesen egy transzcendendentális 
meditációoktató is volt. Tőle sajátította el 
a meditálást. A nyugati embereknek kifej-
lesztett, ősi technikák felhasználásával azt 
is megtanulta, a problémamegoldás alapja 
a nyugalom, az ellazulás. 
 – Lassabb az élet, van idő mindenre, 
amikor már látom a szárazföldet, és szép 
lassan közeledek, azt is megértem, van 
idő élni, van idő megérkezni is – osztja 
meg tapasztalatait Áron. – A szigetlakók 
és a kontinensen élők közötti alapvető kü-
lönbség, hogy a szigetlakók barátságosab-
bak, az embernek nincs idegenségérzete, 
ha találkozik velük, egy falu úgy tűnik, 
mintha családként funkcionálna – mond-
ja a Gazdagréten nevelkedett fiatalember. 
A szigetlakók szeretik, várják, örömmel 
befogadják a hajón érkezett vándort. Más 
számít értéknek, mint Európában, példá-
ul Fidzsin mindenkinek van földje. Amit 
ott termel, az a család megélhetésének 
alapja. Megismerve az életüket, kiderült, 
tényleg a pillanatnak, az adott napnak él-
nek. Mentesek mindenféle olyan tehertől, 
amely tönkreteheti egy európai életét. A 
halmozás, az azzal járó stressz, itt isme-
retlen. Barbados, Martinique, Galápagos, 
Polinézia, Fidzsi, Indonézia, Bali – a fő ál-
lomások. De nagy élmény volt az átkelés 
a Szuezi-csatornán is, ami várakozással 
és az ott nem létező hivatali idővel együtt 
negyven napig tartott. Közben sokszor 
csak krokodilok, cápák, bálnák, halak, 
madarak hangját, mozgását látta-hallotta. 

– Másnak félelmetes 
is lehet, amit megél-
tem, szerencsére én 
nem féltem. Nem 
voltam teljesen ma-

gam, rádió, kikötőkben 
internet is megadta azt az 

érzést, hogy van hová for-
dulnom, ha nagy a baj – 
emlékszik vissza Áron. 
     Méder Áron élmé-
nyeiről, a megismert 
országokról, népekről, 
szokásokról – és az út-
ról magáról – könyvé-

ben számol be részletesen. 
Ebben már itthon meséli, magában 

is emészti a vele történt különleges élmé-
nyeket.  

Szeifried Adél

Vitorlással a Föld körül
Egyetlen társa Carina volt

A vizek összetételének vizsgálatára 
és klímakutatásra használják azt a két 
lézerspektroszkópot, amely hamaro-
san „munkába áll” az MTA Geokémiai 
Kutatóintézetében, a Budaörsi úton.

Ez a műszer közvetlenül határozza meg a 
vízgőzben a hidrogén és oxigén stabil, az-
az radioaktív bomlást nem mutató izotóp-
jainak arányát. Ez sokkal egyszerűbb és 
költséghatékonyabb módszer, mint az ed-
dig használt technológia, amellyel a vizet 
közvetlenül nem is tudták így bevizsgálni. 
 Mint arról Demény Attila, az intézet 
igazgatója tájékoztatott, az egyik beren-
dezést a Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség biztosítja egy 300 millió forintos 
projekten belül, amely 2009-ben indult 
hat ország részvételével. Ennek szakmai 
vezetője a Geokémiai Kutatóintézet, célja 
pedig a Duna mentén létesült parti szűré-
sű vízbázisok izotópos vizsgálata. Ennek 
eredményeit több jelenség elemzésekor is 
fel lehet használni. Az Alpokból a Duná-
ba érkező vizek oxigénizotóp-összetétele 
ugyanis más mint például a Kárpátokból 
érkezőké, ezért a mérések segítségével a 
szakemberek fontos adatokat tudhatnak 
meg a hó olvadási sebességéről, vagy a le-
hulló csapadék koncentrációviszonyairól, 
amelyeknek a savas esők szempontjából 
van jelentőségük. A berendezés arra is 
fényt deríthet, hogy milyen mértékben ke-
verednek mélyforrású vizek a talajvízhez, 
ennek ismerete az esetleges szennyezések 

vagy az ivóvízminőség elemzésekor segíti 
az adatok értelmezését.
 Egy másik, hasonló lézerspektroszkóp 
várhatóan jövőre kezdi meg működését. 
Ennek fejlesztése jelenleg is zajlik az in-
tézetben, mivel a technika még sehol a 
világon nem áll rendelkezésre. A műszer 
képes lesz az ásványokból kiváló igen kis 
mennyiségű oldatok vizsgálatára. Mint 
azt a Geokémiai Kutatóintézet igazgatója 
hangsúlyozta, a szilárd anyagokba zárt 
hidrogén és oxigén elemzése teljesen új 
kutatási terület, amely például régmúlt 
idők klímaváltozásainak megértéséhez se-
gítheti hozzá a szakembereket. A csapadék 
izotóp-összetételét ugyanis az éghajlat ha-
tározza meg. Eddig a cseppkőben, azaz a 
kalcium-karbonátban lévő oxigén alapján 
következtettek az összetételre, az új beren-
dezéssel viszont közvetlenül meghatároz-
hatók ezek az értékek. 
 A paleontológusok egyik nagy prob-
lémája, hogy csak nagy időléptékben, tíz-
ezer években gondolkodhatnak. A most 
épülő szerkezet segítségével néhány száz-
éves folyamatokra is következtethetnek, 
ezzel pontosabb modelleket lehet majd 
alkotni bolygónk jelenleg zajló klímavál-
tozási eseményeinek kimenetelére. Az új 
lézerspektroszkóp egy másik alkalmazási 
területe a nyersanyagkutatás, és mivel a 
technológia egyelőre csak Újbudán lesz 
elérhető, az intézet minden bizonnyal je-
lentős külföldi érdeklődésre is számíthat.

Kővágó Angelika

Egy kis tudomány

Világelső kutatás Újbudán

Milyen értékek uralkodnak a mai 
európai társadalomban? Össze-
függ-e az emberek munkája azzal, 
hogy segítenek-e társaikon? Csepeli 
György és Prazsák Gergő könyve, 
az Örök visszatérés, társadalom az 
információs korban április 25-én 
jelenik meg. A kutatók az Etele úton 
működő MTA Filozófiai Kutatóinté-
zetben tartottak előadást, amelyben 
az Értékrendek Európában projekt 
legfontosabb eredményeit mutatták 
be az érdeklődőknek.

A szociális bizalom, az individualiz-
mus, a konformizmus és az autonómia 
iránti igény tekintetében az emberek 
három csoportba sorolhatók. Ezt állapí-
totta meg az az európai országokra ki-
terjedő társadalomtudományi vizsgálat, 
amelyben 19 ország 40 ezer állampolgá-
rát kérdezték.
 A teljes európai népesség harminchat 
százaléka a cselekvők kategóriájába tarto-
zik, akik számára fontos mások segítése, 
az altruizmus és a társadalmi igazságos-
ság. Ők megbíznak az emberekben, és 
általában a munkahelyüket magas auto-
nómiával jellemzik, vagyis meglehetősen 
önállóan dolgozhatnak, beleszólhatnak a 
folyamatok alakulásába, napjaikat önál-
lóan szervezik. 
 Ugyanennyien vannak azok, akiket 
a szenvedők kategóriájába soroltak a ku-
tatók. Munkahelyükön erősen irányítják 
őket, jellemzően kollektivisták és konfor-
misták. Valószínűleg ennek következté-
ben szociális bizalmi indexük alacsony, 
mások segítését nem tartják értéknek. E 

két szélsőérték között huszonnyolc szá-
zalék a közvetítők aránya, akik bizonyos 
helyzetekben az egyik, más esetben a má-
sik csoportra jellemzően oldják meg élet-
helyzeteiket. 
 Az országok közötti megoszlásban 
szignifikáns különbség mutatkozik. A 
legtöbb cselekvő, hetven százalék, Svéd-
országra, a legkevesebb, nyolc százalék, 
Magyarországra jellemző. Ennek meg-
felelően hazánk lakosságának több mint 
fele a szenvedő attitüddel jellemezhető. 
Mint arra a kutatók rámutattak, lineáris 
összefüggés van egy társadalom jóléte, 
gazdasági fejlettsége és az értékpreferen-
ciák között.
 Érdekes eredmény, hogy az értékek 
és az internethasználat között is találtak 
összefüggést, ugyanis a cselekvők ötven-
hat százaléka internetezik naponta, míg a 
közvetítők harmincegy, a szenvedőknek 
pedig mindössze tizennyolc százaléka.
 A következő előadás április 12-én 
lesz 10 órakor, Tőzsér János: Nagy kép az 
elméről címmel. Az előadásban Tőzsér 
János (MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Ku-
tatócsoport) három tézis mellett érvel. 
(1) Minden mentális esemény (beleértve 
a testi érzeteket, érzelmeket és hangula-
tokat) rendelkezik intencionalitással. (2) 
Minden mentális esemény (beleértve a 
gondolatokat) rendelkezik fenomenális 
karakterrel. (3) A mentális események 
intencionalitása és fenomenális karak-
tere között lényegi viszony van. A sze-
minárium nyitott, szeretettel várják az 
érdeklődőket! Helyszín: A Filozófiai In-
tézet (MTA Filozófiai Kutatóintézet Ete-
le út 59–61.).

Örök visszatérés

Értékrendek Európában

egy ízben cikkeztek arról is, hogy az egyik 
szigeten meg-

kérte egy 
hús-vér 

l á n y 
k e -
z é t , 
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a Föld körüli utazás közben tanulta meg, 
édesapja révén tízéves korában kapta el a 
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Hogy sejtette-e, milyen szellemi ajándékot 
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lét és szellemi világ harmóniában együtt 
él, nem úgy, mint a nyugati világban, az 

viszont számtalanszor 
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ott termel, az a család megélhetésének 
alapja. Megismerve az életüket, kiderült, 
tényleg a pillanatnak, az adott napnak él-
nek. Mentesek mindenféle olyan tehertől, 
amely tönkreteheti egy európai életét. A 
halmozás, az azzal járó stressz, itt isme-
retlen. Barbados, Martinique, Galápagos, 
Polinézia, Fidzsi, Indonézia, Bali – a fő ál-
lomások. De nagy élmény volt az átkelés 
a Szuezi-csatornán is, ami várakozással 
és az ott nem létező hivatali idővel együtt 
negyven napig tartott. Közben sokszor 
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     Méder Áron élmé-
nyeiről, a megismert 
országokról, népekről, 
szokásokról – és az út-
ról magáról – könyvé-

ben számol be részletesen. 
Ebben már itthon meséli, magában 

is emészti a vele történt különleges élmé-
nyeket.  

A JÓL-LÉT Alapítvány idén már har-
madik alkalommal rendezi meg  az 
apák napját a Feneketlen-tónál. 

Június 21-én, vasárnap 10.00 és 14.00 
óra között sport- és párkapcsolati ve-
télkedők, gyermekprogramok, sport-
szer és sportági bemutatók, zene, gra-
fológia, pelenkázóverseny, kézműve-
sek, pihenősarok, interaktív környe-
zettudatosságra nevelő játék, rengeteg 
ajándék, nyeremény és sztárvendégek 
várnak a látogatókra. Az „APASÁG” 
fotópályázat eredményhirdetése is itt 
lesz. Ehhez a pályaműveket postán, e-
mail-en legkésőbb június 18-áig vár-
ják, de a helyszínen 12 óráig is lead-
hatók. A legszebb alkotások készítőit 
értékes díjakkal jutalmazzák.

Apád, anyád idejöjjön

Apák napja

Információk a www.jol-let.com oldalon
amelyben 19 ország 40 ezer állampolgá-
rát kérdezték.
 A teljes európai népesség harminchat 
százaléka a cselekvők kategóriájába tarto-
zik, akik számára fontos mások segítése, 
az altruizmus és a társadalmi igazságos-
ság. Ők megbíznak az emberekben, és 
az altruizmus és a társadalmi igazságos-
ság. Ők megbíznak az emberekben, és 
az altruizmus és a társadalmi igazságos-

általában a munkahelyüket magas auto-
nómiával jellemzik, vagyis meglehetősen 
önállóan dolgozhatnak, beleszólhatnak a 
folyamatok alakulásába, napjaikat önál-
lóan szervezik. 
 Ugyanennyien vannak azok, akiket 
a szenvedők kategóriájába soroltak a ku-
tatók. Munkahelyükön erősen irányítják 
őket, jellemzően kollektivisták és konfor-
misták. Valószínűleg ennek következté-
ben szociális bizalmi indexük alacsony, 
mások segítését nem tartják értéknek. E 
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AZ ALLEE szomszédságában angol-német ta-
nítás, korrepetálás. 466-5301, +36/30/259-7091.

ANGOL, spanyol, francia, olasz, német gaz-
dagréti nyelviskolában. Anyanyelvi tanárok. 
+36/20/354-4879. 

ANGOLUL diplomás anyanyelvű tanártól. 466-
4670, +36/70/240-5206.

MATEMATIKA, fizika, kémia korrepetálás. 
Első óra ingyenes! +36/70/647-2243.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszol-

gálat. Lefolyótisztítás, falbontás nélkül, azonnal, 
garanciával. 228-6193, +36/30/921-0948.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gáz-
bojlerek, konvektorok javítása, villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása. 

5359-5033, +36/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. Fábián István tel.: +36/20-
/317-0843.

VÍZ-, VILLANYY-, gázszerelés anyagbe-
szerzéssel, garanciával, 0–24-ig, hétvégén is. 
Tel.: 292-1990, +36/20/334-3438.

VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás, teljes felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseré-
je, garanciával. Balázs János épületgépész techni-
kus. Tel./fax. 362-4050, 06/20/917-0697.

GÁZ-,VÍZ-, központi fűtés, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: +36/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész. www.nl-gaz.hu

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, 
hibaelhárítás kiszállási díj nélkül. 246-0927, 
+36/20/926-1533.

ÚJBUDAI FÉG gázkészülék szervizünk kép-
zett szerelőkkel vállal, gázkészülék javításokat, 
karbantartásokat 7–23 óráig. 06/20/921-2215, 
06/30/471-5440.

VILLANY-, vízszerelés, ingyenes kiszállás. 
(Csak a munkámért kérek pénzt). Apróbb mun-
káktól a teljes felújításig. Elektromos cserépkály-
hák, kályhák javítása. Elmüs engedélyeztetés. 
Mobil: +36/70/235-6644, vonalas: 203-2225, 
www.villanysukein.uw.hu

KERÜLETI szerviz. Vízszerelés, villanysze-
relés, villanybojler javítás, gázkészülék javítás. 
Munkadíj: 5 900 Ft-tól, kiszállási díj nincs. 
Információ, hibabejelentés: 769-0043, XI., Karcag 
u. 28. www.kerületiszerviz.hu

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók 
szerelés, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, +36/20/915-2678.

VÍZVEZETÉKSZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje! Javítások, fel-
újítások! +36/30/954-9554. 

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, 
gáz-, gipszkarton szerelést, csempézést, villany-
szerelést vállal kisiparos garanciával, azonnalra is. 
202-2505, +36/30/251-3800.

LAKÁSFELÚJÍTÁST, szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, burkolást, parkett csiszolást, villanyszere-
lést, gipszkartonozást vállalunk, bútormozgatással 
és fóliatakarással. 260-7534, +36/70/312-7991.

ÜVEGESEK Kft. helyszínen is, thermoüveg, tü-
kör, képkeret. Bp. 1116. Kondorosi út.7. 208-2352, 
+36/30/966-0259.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,- 
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882, 
+36/30/878-8977.

LAPOSTETŐ szigetelés 10 év garanciával, re-
ferenciákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, +36/30/931-
5495.

TETŐTŐL a pincéig!  Részleges-, és teljes la-
kás, ház, iroda felújítás, minden szakmában. 
Magyar megbízható szakemberekkel. Ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény Épszer Kft. 
Tel.: 226-4539, +36/20/946-7557.

FŰRDŐSZOBA felújítás, víz, fűtés, burkolás, 
kőművesmunkák anyagbeszerzéssel +36/30//30-
6-3337.

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, stb. 
+36/30/961-3794.

ANTIALKOHOLISTA szakemberekkel szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, 
kőműves munkát, gipszkartonozást, szőnyeg-
padlózást, villanyszerelést, takarítást vállalunk. 
+36/20/998-2369. Tel./fax: 365-2662, 
e-mail: delabt@vipmail.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK: Tetőszigetelés, bádo-
gozás garanciával. Homlokzatok felújítása, kő-
műves és festő munkák. Alpintechnika minden 
szakmában. +36/20/471-1870, 273-1857.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás. Laminált 
parketta lerakása. Minőségi munka, kedve-
ző áron. Szabó Dénes. Tel.: +36/20/928-3562, 
web: http://szabodenes.gportal.hu

AJTÓKUKUCSKÁLÓ, nagylátószögű készí-
tés, falfúrás, felszerelés: Hofmeiszter. 356-4239, 
+36/30/232-4609.

FASZERKEZET építés profi szinten. Galériák, 
fakapuk, autóbeállók készítése, számítógépes ter-
vek alapján. Statikai tervezés. +36/30/517-7120.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! 
Tel.:+36/20/410-6393.

COMPUTERKLINIKA: számítógép javítás, kar-
bantartás, bővítés, vírusirtás, ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon bizalommal! +36/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, bú-

torszerelés, csomagolás, ingyenes felmérés. 403-
9357, +36/20/972-0347, +36/30/589-7542.

KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást, 
fakivágást, sövényvágást vállalok, szakértelemmel, 
lélekkel. +36/30/418-6663, gold333@freeamil.hu

KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, zárt égés-
terű és kondenzációs rendszerek szerelése. 
Társasházi munkák: gyűjtőkémény, kémény-
seprőjárda, kéményfej átépítés, referenciák, 
garancia. Wiesler Tamás. +36/20/924-1194, 
www.kemenyonline.hu

KÖZÖS képviselet társasházi könyvelés, 
könyvvizsgálat referenciával 0+36/20/944-0094. 
kozos-kepviselonk.hu

VÁLLALJUK társasházak közös képviselői 
teendőinek ellátását, a jogi, pénzügyi és mű-
szaki pályázatírási teendők ellátásával, szer-
vezésével. Díjunk bruttó 800 Ft/hó/albetét. 
A 24 órás ügyeleti szolgálat és a könyvelés 
díjával együtt. Érdeklődni: +36/70/933-9330. 
www.ingatlan-kezeles.hu

KONTÉNERES sitt szállítás, homok, sóder, 
murva termőföld, zöldhulladék szállítása. +36/20-
/944-4759.

TÁRSASHÁZAK teljes körű kezelését, közös 
képviseletét vállalom szakképesítéssel, több éves 
gyakorlattal, referenciával, nettó 1 000 Ft/hó/
albetét. Kérjen ingyenes konzultációt, árajánlatot. 
Hívjon bizalommal. +36/20/206-6990.

MŰBÚTORASZTALOS vállalja 40 éves szak-
mai gyakorlattal antik-styl bútor restaurálását, 
egyedi bútor készítését, kárpitos munkával is. 
+36/30/944-2206.

LAKÁS, INGATLAN
A MÁTRA lábánál, Pásztón, a város frekventált 

részén eladó egy igényesen felújított 100 m2 - es 
családi ház, alatta boltíves pincével. A kert parko-
sított, kandelláber lámpákkal ellátott, az udvarban 
van a garázs, 60 m2-es melléképülettel. Zuglói, 
kertes, sarokház jellegű ingatlanra is elcserélhető. 
Érdeklődni: 06 20 572 40 67

KERESÜNK-, kínálunk eladó-kiadó ingatla-
nokat. 16 éves tapasztalattal ingatlanpiacon. 315-
0031, +36/70/944-0088, amadex@amadex.hu

BARTÓK Béla úton, Gellért térnél, rendezett 
társasház III. emeletén, tulajdonostól eladó, 
74 nm-es csendes, udvari, napfényes, felújított, 
gázcirkós öröklakás. Tel.: +36/30/276-7480.

ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK, nagycsaládosoknak 
kétgenerációs, kertkapcsolatos lakás-ház eladó 
Budafokon, egyben: 40 000 000. Külön: 27 000 
000 + 18 000 000. +36/30/262-6173.

TELKEK adásvételének közvetítése XI. 
Madárhegyen, Spanyolréten, Rupphegyen. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI., OZORAI utcában eladó 4 lakásos tár-
sasházban I. emeleti 50 nm-es külön kony-
hás, hangulatos lakás. Saját kerttel. 19,5 M Ft. 
+36/30/251-4000.

XI., BORNEMISSZA utcában eladó, új társas-
házban I. emeleti 45 nm-es reprezentatív lakás 
garázzsal, tárolóval. 19,8 M Ft. +36/30/251-4000.

XI., MAJOR utcában 2008-ban épült társasház-
ban eladó II. emeleti 55 nm-es, nagyon szép lakás 
garázzsal, tárolóval 24,8 M Ft. +36/30/251-4000.

XI., REFERENCIÁVAL rendelkező beruházó, 
Major utcában 7 lakásos társasházat épít, lakások 
kedvező áron leköthetők. +36/30/251-4000. 

BUDAFOKON tulajdonostól eladó, pihenőker-
tes családi ház 26 900 000-ért. Érdeklődni este: 
+36/30/353-6582. Értékesítéséhez keresek ingat-
lanost, ügynököt, jelentkezni sms-ben.

ÜRÖMÖN, Budapesttől 15 km-re, 843 nm-es 
panorámás beépíthető telek gyümölcsfákkal, 
szőlővel eladó. Közművesíthető, irányár: 25 M. 
Tel.: +36/20/520-9150.

A BARANYAI téren eladó azonnal beköltöz-
hető, parkra néző, csöndes, napfényes, 37 nm-es, 
teljesen felújított lakás. Irányár: 10 800 000 FT. 
Várom hívását! 
Fenyvesi Zoltán: +36/30/280/9946.

MARTONVÁSÁRON, újszerű, 74 nm-es, 14 
nm-es terasz, 100 nm-es kert tavacskával (cirkó, 
kandalló) eladó, 14,9 M. Cserélhető loggiás la-
kásra, 3. emeletig. Elérhetőség: +36/20/544-6357, 
06/22/730-116, dasenka2006@hotmail.com

ALBERTFALVÁN, Eteléig 1,5 szobás emeleti 
panellakást vennék. 226-7506.

BÉRLEMÉNY  
REGŐS u. 8-13. társasház bérbe ad 36 nm-

es üzlethelyiségeket és 18 nm-es raktárakat. 
Érdeklődni a +36/30/821-3755-ös mobilszámon, 
vagy szerdánként 18–20 h között személyesen a 
Regős 11. IB. irodáján lehet.

BELBUDÁN, főúton 102 nm-es, több helyisé-
ges iroda kiadó. 466-9064 – munkaidőben.

VILLÁNYI úti 71 nm-es lakás kiadó, 2,5 szoba 
+ hall, panorámás, bútorozott, jól felszerelt (mo-
sogatógép, mosógép, hűtő) 3. emeleti, jó közleke-
déssel. 80 ezer + rezsi. +36/20/913-0600.

GARÁZS
TEREMGARÁZSBAN beálló bérelhető, a Váli 

utcában. +36/30/228-9393.

OKTATÁS 
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

nak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szakta-
nártól. +36/20/380-2039.

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való kivágása. 
+36/20/485-6547.

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás magánszemélyek-
nek, cégeknek, emelőfalas autóval. Számlaképesen. 
Tel.: +36/30/954-5928.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaaj-
tó, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készí-
tése, javítása. 356-4840, +36/30/954-4894.

TÁRSASHÁZI közös képviselet biztos ala-
pokon. Cégünk teljes jogi és műszaki háttérrel, 
valamint több éves szakmai tapasztalattal ren-
delkezik. www.kozoskepviselo.hu  Tel.: 302-3257, 
+36/70/426-4420.

PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakko-
zás, PVC, szőnyegpadló, kültéri fa, padlóbur-
kolatok kivitelezése garanciával. Baraha Kft. 
+36/30/933-3026.

KERT-, TELEKRENDEZÉS, metszés, permete-
zés, favágás, gyepesítés, térkövezés, sziklakertek, 
kerítésépítés, egyéb kertészeti és kőműves mun-
kák! Tel.: 786-5872, mobil: +36/70/422-9445.

REDŐNYÖK, szúnyoghálók, reluxák, roletták, 
napellenzők, szalagfüggönyök javítása, cseréje ké-
szítése garanciával! 709-7470, +36/30/211-9730, 
+36/20/354-0518.

FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 
m-es rakterű kisteher gépkocsival Budáról. 
395-1217, +36/70/316-1533. Sziráki.

LAPOSTETŐK, teraszok csapadékvíz elleni 
szigetelésének felújítása, javítása, új készítése. 
Homlokzatok, tetők, pincefödémek utólagos hő-
szigetelése, bádogos, tetőfedő munkák garanciá-
val, referenciákkal. 204-6793, +36/20/934-6993.

KERTÉPÍTÉST, rendszeres, vagy alkalmi kert-
gondozást, fakivágást, öntözőrendszer telepítését, 
valamint beltéri növénydekorációk készítését vál-
laljuk. +36/30/465-7660, www.komfortkert.hu

SZOBAFESTÉST, csempézést, lakástaka-
rítást, kőművesmunkát, azonnalra is vállalok. 
+36/30/975-0053, 226-2527.

KONTÉNERES sitt szállítás, sóder, homok ter-
mőföld. +36/20/464-6233. 

REDŐNYÖSMUNKÁK – készítés- javítás, 
gurtni csere, szúnyogháló. +36/30/212-9919.

TÁRSASHÁZAK képviseletét, könyvelését, tel-
jes körű ügyintézését, képesítéssel, kivitelezői hát-
térrel vállaljuk. Surrectus Kft. +36/20/931-7244,  
+36/30/412-2062.

ASZTALOS, lakatos munkák készítéstől a 
legkisebb javításig. Mindenre van megoldás. 
+36/20/411-4349, 789-3958.

EVA-S Bt-t, vagy Kft-t vásárolnék készpénzért! 
Teljes körű ügyintézést vállalok! +36/30/216-
2006.

TETŐ- VÍZ- és hőszigetelés, épület felújítás hő-
szigeteléssel. 10–15 év garanciával, a 20 éves VIA 
Épszakker Kft.-től. Törökvész út 16. 326-5312, 
+36/20/972-3087.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők, 
tetőszigetelések javítása, kerületi építészmér-
nök kisiparostól 1984. óta. +36/20/944-9015, 
06/1/249-2664.

PÉNZÜGYI, üzletviteli tanácsadás, egyéni vál-
lalkozás-oktatás, telefon: +36/20/231-6324.
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HÁZÉPÍTÉS, lakásfelújítás, kertépítés! 
Kőművesmunka, burkolás! Minden, ami felújítás, 
építés! +36/30/960-4525.

BETONVÁGÁS, betonfúrás. Vállaljuk ajtó- és 
ablaknyílások vágását, válaszfalak bontását, fura-
tok készítését, klímák, páraelszívók, csővezetékek 
részére. +36/30/249-2607, +36/30/478-2251.

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.: +36/30/222-3016.

DR. SZASZKÓ Anikó neurológus a hamaro-
san megnyíló ideggyógyászati magánrendelé-
sére várja régi és új betegeit, a Sztregova utcába. 
Bejelentkezés csütörtök: 8–12 és péntek 15–18 
óra között. +36/70/551-0288.

MAUKS DENTAL fogtechnika várja vendégeit! 
Alsó-felső fogsor: 70 000 Ft, törésjavítás: 3 000 Ft.!! 
Hívjon bizalommal +36/30/935-4395. Budapest, 
Baranyai tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellá-
tás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. 
Tel.: 368-6349, +36/20/968-6886.

BŐRGYÓGYÁSZAT onkológiai magán-
rendelés, általános és gyermekbőrgyógyászat. 
Bejelentkezés: 466-8328, XI., Bartók Béla 57. dr. 
Bánfalvi.

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk, le-

informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Fényképes 

társkereső rendezvényekkel! +36/30/217-5151.

KÖNYV
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 

elszállítom. +36/20/956-4084. Nem vagyok ke-
reskedő.
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www.artus.hu11. kerület, Sztregova utca 7.

ARTUS KORTÁRS MŰVÉSZETI STÚDIÓ

 - színház, tánc, képzőművészet, zene -  

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

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

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

JOGVISZONY IDŐTARTAMA: 
határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. FOGLALKOZTA-
TÁS JELLEGE: teljes munkaidő. 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Őrmezei 
Közösségi Ház, 1112 Budapest, 
Cirmos u.8. 
ILLETMÉNY: A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 
tv. rendelkezései szerint. 
KÉPZÉSI FELTÉTELEK: Szakirányú 
végzettség, főiskola  Legalább 
3 éves szakmai gyakorlat. 
CSATOLANDÓ DOKUMENTU-
MOK: Végzettséget, képzettsé-
get igazoló bizonyítványok  3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány  Szakmai önélet-
rajz  Motivációs levél. 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HA-
TÁRIDEJE: 2010. április 10. 
MÓDJA: Postai úton: Őrmezei 
Közösségi Ház, 1112 Budapest, 
Cirmos u.8., vagy e-mailben: 
Preisinger Éva igazgató részére 
ormezei.k@chello.hu
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: 2010. április 12.
Az állás a pályázat elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető.

Az Őrmezői 
Közösségi Ház műve-
lődésszervezői mun-

kakör betöltésére 
pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉRTESÍTÉS

A Budapest XI. 
kerület Újbuda 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatala meg-

bízásából elkészült a XI. kerület, 
Kelenföldi pályaudvar és térsége 
II. ütem (Rimaszombati út–Bala-
toni út–(756/7) hrsz-ú közterület–
M1-M7 autópálya bevezető sza-
kasza–Neszmélyi köz–Budaörsi 
út–Szent Kristóf u.–Pecz Samu 
u.–Ugron G. u.–Bozókvár u.–Bu-
daörsi út–2802 hrsz és 2801/2 
hrsz telkek által határolt terület) 
kerületi szabályozási terve.

Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
tv. 9.§. (6) bekezdésében foglaltak 
alapján értesítem a tisztelt kerületi 
állampolgárokat a terv közzététe-
léről. A terv 2010. március 22-étől 
április 22-éig tekinthető meg a 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtáblá-
ján (Bocskai út 39–41.)
Az érintettek a tervre vonatko-
zóan részletes tájékoztatást ügy-
félfogadási időben a Főépítészi 
Irodán (Zsombolyai u. 5. II. 209.) 
kaphatnak.

Molnár Gyula, polgármester

ÉRTESÍTÉS

A Budapest XI. 
kerület Újbuda 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatala meg-

bízásából elkészült a XI. kerület, 
Kelenföldi pályaudvar és térsége 
I. ütem (Bartók Béla út–Somogyi 
út–Etele út–Hadak útja–Borszé-
ki utca–Hajtány sor–Egér út–
Péterhegyi út–Boldizsár út–Buda-
örsi út–Rimaszombati út) kerületi 
szabályozási terve.
Az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. tv. 9.§. (6) bekezdésében 
foglaltak alapján értesítem a tisz-
telt kerületi állampolgárokat a 
terv közzétételéről. A terv 2010. 
március 22-étől április 22-éig 
tekinthető meg a Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi Irodájának I. 
emeleti hirdetőtábláján (Bocskai 
út 39–41.)
Az érintettek a tervre vonatko-
zóan részletes tájékoztatást ügy-
félfogadási időben a Főépítészi 
Irodán (Zsombolyai u. 5. II. 209.) 
kaphatnak.

Molnár Gyula, polgármester

SZEZON 
ELŐTTI 
VÁSÁR

ÜZLETEINK: 
Duna Plaza - Mona Lisa  

 Mammut - Feminé / Sugár - Feminé
Flórián - Mona Lisa /Új Buda - Feminé
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Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

 XI., Csíki-hegyek utca 13. 
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412 

ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Mahunka Imre-
emlékszoba, az Első Magyar Repülőgépgyár, 
borgyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának 
története. SZEPTEMBER 30-ÁIG Iskolánk mú-
zeuma 2010-ben 30 éves.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 
ÁPRILIS 7. 16.30 Vargay Zoltán faintarzia 
képeit bemutatja. Megtekinthető ÁPRILIS 
27-ÉIG előzetes bejelentkezéssel.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
ÁPRILIS 9–30. A Foto Natura Csoport kiál-
lítása.

ARTUS GALÉRIA 
Sztregova u. 7.
ÁPRILIS 21. 20.00 Ki képes felülírni a 
természetet? A Központok kiállítása. 
Megtekinthető MÁJUS 27-ÉIG hétfőtől 
péntekig 10–17 óráig, illetve az Artus Stúdió 
színházi előadásainak idején.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. ÁPRILIS 10-ÉIG a Tavaszi Fesztivál kereté-
ben Tuula Wallatsaari finn festőművésznő 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig.
MÁJUS 1. 18.00 László Dániel festőművész 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
ÁPRILIS 20. ÉS MÁJUS 14. között munkanap-
okon 12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
ÁPRILIS 30-ÁIG Válogatás a rendszerváltás 
óta eltelt időszak nyomtatott kampányanya-
gaiból. A tárlat megtekinthető minden nap 
10–18 óráig.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
ÁPRILIS 13-ÁIG Vámos István, a XXV. Vizuális 
Művészeti Hónap grafika pályázat első helye-
zettjének kiállítása. ÁPRILIS 14–27. Hodossy 
Ilona és Kiss Imre, a XXV. Vizuális Művészeti 
Hónap fotópályázat II. és III. helyezettjeinek 
kiállítása.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
KELENFÖLDI KÖNYVTÁRA
Etele út 55. Tel.: 371-2788
ÁPRILIS 17-ÉIG A magyar nyomtatott szótárak 

története. A tárlat a könyvtár nyitvatartási 
idejében tekinthető meg.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
ÁPRILIS 17-ÉIG Oláh Mara Cigány élet-képek 
című tárlata a Tavasz Fesztivál keretében.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG 10–16 óráig, MINDEN 
HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10–17 
óráig. Csoportokat is szívesen látnak elő-
zetes bejelentkezés alapján. ÁPRILIS 10. 
10.00–17.00 Múzeumi Szombat – 2010: 
MúzeumOdisszeia.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
MÁJUS 22-ÉIG „A művész is ember” – Stróbl 
Alajos-kiállítás. A tárlat látogatható szerdán 
10–13, csütörtökön 15–18, szombaton 
10–13 óráig. ÁPRILIS 17. 10.30 A Stróbl 
unokák egyike tart tárlatvezetést.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
ÁPRILIS 9. 18.00 Bálint Ágnes festménykiállí-
tásának megnyitója.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
ÁPRILISBAN Kecskés András festőművész 
kiállítása látható.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
ÁPRILIS 15-ÉIG Ilka Gábor szobrász és Pallér 
József fotós kiállítása. A tárlat megtekinthető 
hétfőtől péntekig 15–18 óráig. ÁPRILIS 16. 
18.00 Juhász Erika festőművész kiállításának 
megnyitója. A tárlat megtekinthető MÁJUS 
5-ÉIG hétfőtől péntekig 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
ÁPRILIS 14-ÉIG Páger László „Színe-java” c. 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hivatali 
időben. ÁPRILIS 16. 13.00 Olescher Tamás 
festőművész Korszakok – Válogatás 30 év 
munkáiból c. kiállításának megnyitója. A 
tárlat megtekinthető MÁJUS 4-ÉIG hivatali 
időben.

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.

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

ÁPRILIS 8. 21.00 Realistic Crew, 9b0, Slow, s10, 
Mr. Masters, Fantomaz. ÁPRILIS 9. 20.00 Vágtázó 
Csodaszarvas, The Moon and the Nightspirit. 
ÁPRILIS 10. 22.00 Lick The Click! vs. Human Touch 
– Isu, Crimson, Chrom (Lick The Click!), Oleg, 
Tsubi, Görgő (Human Touch). ÁPRILIS 11. 20.00 
Sun Ra Arkestra under the direction of Marshall 
Allen (US). ÁPRILIS 12. 20.00 Rising Sound: Soil 
& Pimp Sessions (J), DJ Case. ÁPRILIS 13. 20.00 
Eric Martin & Band (USA) + Vendég. ÁPRILIS 
14. 20.00 Rising Sound: Zeni Geva (JP), Jakuzis 
Attempt (A), Képzelt Város, DJ Case. ÁPRILIS 15. 
20.00 The Braindogs – Tom Waits dalok élőben. 
ÁPRILIS 16. 21.00 Emigrantski Raggamuffin Club 
– RotFront (D), Knotty Headz, I-Ration (Tilos). 
ÁPRILIS 17. 19.00 Ken Vandermark / Paal Nilssen 
Love, Pándi-Keszei-Halmos-Prell + Grencsó, 
22.00 Ninjabreakz presents Plump DJs (Finger 
Lickin’ Records / UK), Ludmilla (Ayria Records), 
Psyon (Ninjabreakz), Krueger (Ninjabreakz). 
ÁPRILIS 18. 20.00 S-Modell 25 év 1985-2010 
– Vendégek: Ferenci György, Gerdesits Ferenc, 
Mezei András, Csibi Tamás, Garda Zsuzsa, Herold 
Péter. ÁPRILIS 19. 20.00 Over The Rainbow 
(USA). ÁPRILIS 20. 20.00 PEN Warm-Up party: La 
Fanfare en Pétard (FR), Punnany Massif.

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

HÉTFŐ 14.00 Az albertfalvi Vöröskeresztes 
csoport klubnapja, 14.00 Életet az éveknek 
nyugdíjasklub, 16.00 Zeneovi, 19.00 Gesualdo 
Kamara Kórus kóruspróba. KEDD 9.00, 9.45, 
10.30 Ringató, 13.00 60+ Gyógytorna haladó, 
14.00 kezdő, 14.00 AKTK Döngicsélő nyugdí-
jasklub, 17.00 „Fitt” torna, 19.00 Salsa rueda 
kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub.
SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre, 
18.00 Divattánctanoda 6-10 éveseknek, 19.15 
Senior táncrendklub. 
CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga, 17.00 „Fitt” 
torna, 18.00 Mesetorna. 19.00 Karibi táncok 
kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. PÉNTEK 
17.00 Divattánctanoda, 18.00 AKH festő-és 
rajzstúdió, 19.15 Standard és latin társastánc 
tanfolyam kezdő, 20.15 haladó. SZOMBAT 
10.00 „Fitt” torna.
ÁPRILIS 10. 10.00 Mesegála. A „Nagyi me-
sélj” mesemondó pályázat, 19.00 Western 
linedance, country táncház. 
ÁPRILIS 14. 16.00 „Hozd el egy kedves versed!” 
Költészetnapi teadélután. 
ÁPRILIS 18. 10.30 órakor Keresztény játszóház.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.

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

KEDD 15.30 Ingyenes diákújságírás tanfolyam.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub.
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 15.00 
Játékhálóklub, 15.30–17.00 Önismereti 
pszichodráma csoport, 17.00 Etka-jóga, 18.30   
Hastánc-tanfolyam kezdőknek. SZOMBAT 9.00 
TeÉrted Akadémia. Tanulási nehézségek 
javítása Kulcsár-módszerrel, 10.00-13.00 
Kommunikációs tréning, 15.00 Őszidő 
Nyugdíjasklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 15.00 
TeÉrted Akadémia. Ingyenes nyelvi teaház 
angol és német anyanyelvi tanárokkal
ÁPRILIS 9. Szabadegyetem. 17.00 Daciától 
Erdélyig. 18.30 Erdély művészettörténete a kö-
zépkortól 1920-ig. ÁPRILIS 12., 19. 8.00–11.00 
Folytassa, Nagyi klub! ÁPRILIS 13. 17.30 
Színháztörténeti sorozat: Schiller és Goethe. 
ÁPRILIS 14. 18.00 Művészet közelről. Nagy 
Balogh János, Nagy István. ÁPRILIS 15., 22. 
8.00–11.00 eHázmester klub. ÁPRILIS 16. 
Szabadegyetem. 17.00 Románia a 20. század-
ban. 18.30 A nagybányai művésztelep.
ÁPRILIS 18. 10.00 Családi vasárnap. A három 
kismalac – a Miamanó Színház előadása. Az 
előadást követően kézműves-foglalkozás.
ÁPRILIS 20. 17.30 Színháztörténeti sorozat: 
Csokonai, Vörösmarty, Szigligeti, Katona 
József, Madách Imre. 

FARKASRÉTI ÁLT. ISK. KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

ÁPRILIS 7. 18.00 Farkasréti esték. Téma: 
„Rovásjelek Tatárlakától a bosnyák piramiso-
kig.” Vendég: Friedrich Klára és Szakács Gábor.

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

HÉTFŐ 18.00 Budai Tangó. KEDD 19.00 Ceroc 
társastánctanfolyam. SZERDA 18.00 Utolsó 
óra – Mezőségi táncház. CSÜTÖRTÖK 9.45 
Ringató, 20.00 Padkaporos tekerős – Dudás 
Zenészklub. ÁPRILIS 9. 16.00 Csutorás Klub.
ÁPRILIS 10. 20.00 Cimbaliband: Live@Fonó 
című új lemezének bemutató koncertje.
ÁPRILIS 12. 20.00 „Yuri’s Night – Fizikusok mu-
zsikálnak. Gagarintól a csillagokig.” ÁPRILIS 15. 
20.00 Balázs Elemér és barátai koncert.
ÁPRILIS 16. 20.00 Buda Folk Band, Tűz Lángja. 

Koncertek és táncház. ÁPRILIS 17. „Critical Fest - 
Művészet két keréken.” Összművészeti fesztivál 
bringásoknak és nem bringásoknak.

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

HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska Zenebarátok 
Klubja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnósklub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00 Nyugdíjas Hölgyek 
Tornája, 18.00 Klasszikus indiai tánc, 18.00 
Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.00 
Yan-xin csikung, 21.30 Senior társastánc 18 
éves kortól. SZERDA 18.30 Hastánc, 19.00 
Picasso festőklub felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 
17.00 Patchwork haladó. PÉNTEK 17.00 
Patchwork kezdő. SZOMBAT Társastánc 12.00 
kezdő, 13.30 haladó, 16.00 14 éves kortól, 
13.00 Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobby Klub, 15.00 
Nosztalgiaklub.

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási klub.
HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00 Aikido. KEDD 19.30 
Kenpo karate. KEDD 18.00, SZERDA 20.00 Iai 
jutsu. KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub.
SZERDA 10.00, 10.45 Ringató, 10.00 Nyugdíjas 
német nyelvtanfolyam, 15.00 Kártyaklub.
SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi torna. CSÜTÖRTÖK 
19.00 Kenpo karate. PÉNTEK 16.00 Fashion 
dance. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet igehir-
detése, 16.30 Társastánc. MINDEN PÁRATLAN 
HÉTFŐ 18.00 Verses-lelkes együttlét. ÁPRILIS 
9. Gazdagréti Tavasz. 16.00 Irodalmi dél-
után. Válogatás a 60+ Vers és próza kötet 
munkáiból. ÁPRILIS 10. Gazdagréti Tavasz. 
10.00 Ludas Matyi. A Kalamajka Bábszínház 
előadása, 11.00–13.00 Kézműves foglalkozás, 
10.00–14.00 Egészségnap, 14.00 Schnel Sakk 
Verseny, 14.00 Légy friss! Kvíz vetélkedő idő-
seknek, 17.00 Örökzöldek tangóharmonikán. 
Közreműködik: Sax Norbert előadóművész.

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

HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-
pong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 
Kártyaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.00 Ötórai tea, 17.20 Corrisus klub.
CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 19.30 Társastánc.
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.
MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi nóta-
kör, 15.30 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073

ÁPRILIS 14. 14.00 Szakmai konferencia a művé-
szi hagyatékok gondozásáról.

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 18.00, SZERDA 17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.0-
0, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Seniortorna. KEDD 19.00 
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 
10.30 Tarka Színpad, 15.00 Fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, 15.00, 16.00 Hip-hop, 17.15 
Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.00 haladó. 
SZERDA 13.00 Hastánc, 16.00 Ezüstklub, 16.00 
Sakk- és kártyaklub, 16.00 Balett iskola 9–13 
éveseknek, 19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 
19.00 Karate. PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. 
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. 
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise, 19.00 
„Goldance” tánciskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.0-
0–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország pont. 
Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, 

nyugdíjasoknak ingyenes. MINDEN ELSŐ 
PÉNTEK 16.00 Újbudai Botladozó – Szenior 
néptáncklub. ÁPRILIS 6–12. 15.00–20.00 
Szenior Ki Mit Tud elődöntők. 
ÁPRILIS 11. 10.00–14.00 Katicaklub ját-
szóház. ÁPRILIS 16. 15.00 Jancsó Adrienne 
Szavalóverseny. ÁPRILIS 17. 11.00 Zenei 
matiné gyerekeknek. Telemann: Iskolamester 
- vidám kantáta. Közreműködik a 13. kerületi 
Zeneiskola gyermekkórusa. 
ÁPRILIS 19–22. 15.00–20.00 Szenior Ki Mit Tud 
középdöntők.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
Műegyetem rkp. 1–3. K. épület I. 45–46. T.: 463-3733

ÁPRILIS 14. 19.30 Kőhalmi Zoltán stand up 
comedy estje.

TETŐ GALÉRIA

Ecsed u. 13. T.: 788-6695
ÁPRILIS 17. 19.00 Ditzendy Attila Arisztid 
Utolsó dobás – Theatroll című előadása.

TIT STÚDIÓ

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514 
ÁPRILIS 7. 18.00 Ásványbarát Kör. Klubnap.
ÁPRILIS 10. Tanulmányi kirándulás. Vadaskert, 
április. ÁPRILIS 12. 18.00 Gombász Klub. Az 
Agaricus subrufescens termesztésének tapasz-
talatai. ÁPRILIS 14. 18.00 Ásványbarát Kör. A 
„tolcsvait” rejtélye és perlites rokonsága.
ÁPRILIS 15. 17.00 Csapody Vera Növénybarát 
Kör. Tagjaink rövid bemutatói. 
ÁPRILIS 18. Tanulmányi kirándulás. 
Nagykovácsi, április.
ÁPRILIS 19. 18.00 Gombász Klub. Gombák és 
egyebek a Börzsönyből.
Kiállítás:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 
-interjú film vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

EGYHÁZI PROGRAMOK

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.

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.

ÖRMÉNY KATOLIKUS LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Közp.: 
Susulyka utca 240., tel.: 249-8101, 06/30/660-9050

ÁPRILIS 17. 6.30 Satkarma. Testi tisztító gya-
korlatok. ÁPRILIS 17. 9.00 Felkészülés a halálra 
és az életre. Előadás: buddhista tanítások a 
bardo-állapotokról, köztes létről és álomjógá-
ról, pszichológiai előadások a segítői helyzet-
ben folytatott kommunikáció sajátosságairól.
ÁPRILIS 17. 15.00 Meditációoktatás.

KELETI KULTURÁLIS KÖZPONT 
Karinthy F. út 5. I. em. 10., tel.: 06/30/660-9050

ÁPRILIS 12., 19. 17.15 Fokozatos út a megvilá-
gosodáshoz. ÁPRILIS 14. 18.00 Éberség-me-
ditáció. Meditációoktatás kezdőknek. ÁPRILIS 
16. 18.00 Filmklub: „Ösvény a világ tetején” 
– Érzemények Kőrösi Csoma Sándor útjairól.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 

Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892 
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek 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 éveseknek.
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.

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

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

MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. INDEN 
HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok összejövete-
le. 17.30 Szeretetvendégség. 
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi is-
tentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 
Istentisztelet. 

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy +36/30/658-4156

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, gyer-
mek-istentisztelet és gyermekvigyázás. 
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, +36/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia 
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.

ARTUS STÚDIÓ
Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
ÁPRILIS 9. 20.00 Kérész Művek/III. 
(Performanszkocsma).
ÁPRILIS 13., 14. 19.00 Artus – Goda Gábor 
társulata: Don Quijote mauzóleum. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 7. 19.00 Film+Színház  I. Nemzetközi 
Diákfesztivál gála díjkiosztó-ünnepség. 
(10.00–16.00 döntő). 
ÁPRILIS 9. 19.00 „Ideestem” – duma-rock 
Szakács Tibor és színész barátai zenés estje. 
ÁPRILIS 17. 11.00, 15.00 A fűszermadár. 
ÁPRILIS 19. 19.00 A fogadósnő (Mirandolína). 
ÁPRILIS 20., 21. 19.00 Szeretem a feleségem.
Gyermekelőadás:
ÁPRILIS 18. 10.00 Sampucli az irigy persely-
malac avagy az árva nagyanyó.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 8. 15.00 Büszkeség és balítélet.
ÁPRILIS 9. 15.00 Tanár úr, kérem! 
ÁPRILIS 9., 17. 19.00 Hat celeb keres egy 
szorzót. Verebes kabaré. ÁPRILIS 10. 19.00 A 
Napsugár fiúk. ÁPRILIS 11. 15.00 Tisztelt ház.
ÁPRILIS 15. 17.00 Árvácska. 
ÁPRILIS 16., 18. 19.00 A Bermuda háromszög 
botrány.
ÁPRILIS 18. 15.00 A Bermuda háromszög 

SZÍNHÁZAK

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
Menyecske u. 16. Tel.: +36/30/973-5708 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 
8.30 Istentisztelet.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és 
gyermekeknek. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Helyreálló csoport.

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

VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP Liturgia, 
illetve szentmise váltakozva 8.00 és 18.00.
MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér. KEDD 
19.00 Taizei ima. MINDEN PÁROS KEDD 18.30 
Katekézis.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, 
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 
19.00.  HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentol-
vasó ima. 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 Misével egybekötött Laudes, 17.30 
Zsolozsma a Jézus Szíve oltár előtt.  MINDEN HÓ 
MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések 
(Szent István-ház). ÁPRILIS 11. Húsvét 2. vasár-
napja, az isteni irgalmasság vasárnapja. 9.00 
Elsőáldozás. ÁPRILIS 18. Húsvét 3. vasárnapja. 
ÁPRILIS 19. XVI. Benedek pápa megválasztásá-
nak (2005.) évfordulója.

botrány. ÁPRILIS 19. 17.00 A tavasz ébredése.
Gyerekelőadás:
ÁPRILIS 11. 10.30 Futrinka utca.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 7,. 8. 20.00 Pont(y) Műhely: Konyha.
ÁPRILIS 9., 10. 20.00 Juhász Kata Társulata: 
Lulu, avagy a rossz tanuló felel.
ÁPRILIS 10., 13., 15., 16., 17. 19.00 Szputnyik 
Hajózási Társaság – Modern Színház- és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor: John 
Arden: Élnek, mint a disznók – bemutató.
ÁPRILIS 15. 19.30 Gergye Krisztián Társulata 
– Bárka Színház: Nádas Péter: Temetés.
ÁPRILIS 16., 17. 20.00 Ágens Társulat: Fátum.
ÁPRILIS 20. 20.00 Az Ismeretlen Kutatása 
– improvizációs alkotóműhely FidelioTáncEst. 
Hadi Júlia/Tabbouch Linda/Latorczai Balázs/
Arany Virág: Hallod, amit táncolok? Anna 
Nowicka (PL/SLO)/Szenteleki Dóra: the truth 
is just a plain picture. said bob./ az igazság 
csak egy kép. mondta bob.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 7., 8. 20.00 Pintér Béla és Társulata: 
A Démon gyermekei. ÁPRILIS 10., 11. 20.00 
Pintér Béla és Társulata: A soha vissza nem 
térő. ÁPRILIS 12.,  13. 20.00 Pintér Béla és 
Társulata: Párhuzamos Óra. ÁPRILIS 16., 17., 
18. 20.00 Pintér Béla és Társulata: Szutyok.

Kiszállítás a XI. kerületben!
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

WWW.TROFEAGRILL.COM

1117 Budapest, 
Hauszmann A.

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

RENDELÉST FELVESZÜNK
A HÉT MINDEN NAPJÁN
11:00-tól 23:00-ig a
(06 1) 481 3003, (06 20) 431 5647
telefonszámokon.

A Trófea Grill Étterem Újbuda 

ÉTELKISZÁLLÍTÁSI
ajánlata:

Ízelítő étlapunkról:
Hortobágyi húsos palacsinta � Gulyásleves � Csülök 
Pékné módra � Burgundi szarvas � Cigánypecsenye
� Hagymás rostélyos � Gyros tál � Cipóban sült csülök
� Rostlapon sütött húsok � Saláták � Somlói
� Profiterol � Hidegtálak

ÁPRILIS 9. Színes fátyol.
ÁPRILIS 10. Buhera mátrix.

ÁPRILIS 16. Kebab kapcsolat.
ÁPRILIS 17. Egon és Dönci.

Tranzit moziműsor
Tranzit Art Cafe, Bukarest u., Ulászló u. sarok 

T.: 209-3070

A VETÍTÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA: 
19 ÓRA. A BELÉPÉS INGYENES.
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„Erő, egészség!”– nyit ajtót Tauber 
Zoltán, a magyar paralimpikon sport 
első olimpiai bajnoka. Életerő és fürge 
fiatalság sugárzik minden mozdulatá-
ból. Pedig tizenegy évesen veszélyes 
játék közben elveszítette mindkét 
kezét. Aztán a krisztusi korba lépve 
sporttörténelmet írt. Most kitartásról, 
hazaszeretetről, kalandokról mesél. 

Aki először találkozik önnel, nyilván kíváncsi, ho-
gyan vesztette el mindkét kezét. Mi a történet?
Anyám cseléd volt, alig láttam, apámról 
nem is szólva. ‘45-ben már Kópházán éltem 
a nagyszüleimnél. Tizenegy voltam akkor, 
valahol a falu határába mentünk cseresz-
nyézni, én meg világháborús lövedékeket 
találtam. Kettőt odavágtam a földhöz, a 
harmadik felrobbant a kezemben. Ott ter-
mett egy orosz katona, rám fogta a puskát, 
azonnal le akart lőni. A rokonom léleksza-
kadva rohant oda, nem hagyott. Szovjet te-
hervonaton vittek Sopronba, két hatalmas 
kötéssel a könyökömön ébredtem. Beütöt-
tem néhányszor, mire megszoktam, hogy 
ne nyúljak valami után. Szájjal vettem le 
a vizes bögrét az asztalról… Egy hónap 
múlva kértem a többieket, segítsenek felül-
ni a biciklire. Öt perc múlva már egyedül 
tekertem. A madárfészekhez a srácok nem 
mertek felmászni. Én igen! A számban 
hoztam le a fáról a fészket. Persze ma már 
nem tennék ilyet!
 A falusi párttitkár intézte el, hogy Pest-
re kerüljek, a Nyomorék Gyerekek Állami 
Kórházába. Ott minden volt, kórház, isko-
la, cipész-, bőrdíszműves-, varróműhely. 
Minden itt kezdődött. Otthonom, munka-
helyem lett az intézmény, asztaliteniszezni 
is ott kezdtem. Drága, most elvesztett neje-
met is a kórházban ismertem meg. Látoga-
tóba jött valakihez. Megláttam, és tudtam, 
hogy a feleségem lesz. Ötvenegy évet éltünk 
boldogan együtt. Fél karral élt, balkezes 
volt. Úgy bontotta a csirkét, kacsát, hogy 
öröm volt nézni. Nagyon jól főzött, és gyö-
nyörű volt. Sokáig az intézetben, szolgálati 
lakásban laktunk, míg át nem szervezték. 
Én a Bethesdában maradtam, negyvenegy 
év után onnan mentem nyugdíjba. Meg-
becsültem magam, szerettek. Mindenes 

voltam, a portástól az anyagbeszerzőig. 
Mindent megoldottam, számíthattak rám. 
‘56-ban nem volt kenyér, mentem autóval a 
kenyérgyárhoz. Álltunk a sorban, amikor 
ránk lőttek. Én visszamentem, hiszen a be-
tegeknek enni kellett.
 Másszor is lőttek rám, a Kossuth téren 
is. A Nádor utca egyik házának udvarában 
volt egy hatalmas gödör, azon keresztül lehe-

tett kijutni az utcára. Nem sokan ugrottunk 
le, én igen. Aztán egyszer épp a kórháztól 
vittem valami kézbesíteni valót, biciklivel. 
Hát látom, hogy egy trafik kirakatát törik 
be a szovjet katonák fegyverrel. Megláttak, 
szót se szóltak, megeresztettek egy sorozatot 
felém. Még szerencse, hogy a fasor mögött 
voltam, semmi bajom nem lett. Ilyen is volt.

Azt mondja, már az intézetben elkezdett ping-
pongozni. Volt valaki, aki hívta vagy megtanítot-
ta erre a játékra? 

Persze, hogy sportolni is a kórházban 
kezdtem. Volt egy asztal az alagsorban. 
Gondoltam, ezt én kipróbálom. Egy év 
múlva már az egészségesekkel versenyez-
tem. A Margitszigetre jártunk edzésre, 
aztán versenyekre hívtak, nagyon jól 
ment, észrevettek. Két kéz nélkül! Hamar 

hírem ment. Játszottam a Lendületben, 
aztán megalakult a Fővárosi Bőrdíszmű, 
a mozgássérültek első önálló sportköre. 
Fantasztikus edzőim és játékostársaim, 
ellenfeleim voltak. Az Uzsoki Kórházból 
Gál doktor, egykori Budapest-bajnok volt 
a mesterem. Aztán Sebők, Soós a hét-
szeres világbajnok. Álltam egy asztalnál 
Klampárral, Berczikkel, Gergellyel. 

Edzés és verseny, az életem alapjai lettek. 
Aztán ‘66-ban egy disszidenstől hallot-
tam, Svédországban milyen komoly a 
mozgássérültsport. Levélben felvettem 
a kapcsolatot a svédekkel, osztrákokkal, 
németekkel, lengyelekkel. Jöttek a meg-
hívások mindenhonnan. Kérdezem a 
többieket, hova utazzunk? Azt mondták, 
legmesszebbre. Így első utunk állomá-
sa Stockholm lett. De hogy! Sehol nem 
tudták, kihez tartozunk, alig kaptunk út-
levelet. Az OTSH és az Egészségügyi Mi-
nisztérium ide-oda küldözgetett. Végül 
aztán ott voltunk, öt ország versenyzett: 
Finnország, Svédország, Dánia, Norvégia, 
Magyarország. Győztünk. Ezután renge-
teg meghívásunk volt, bejártuk Európát. 
1970-ben megalapítottuk az első mozgás-
sérült asztaliteniszklubot. Halassy Olivér 

nevét vettük fel. Ő olimpikon, világbaj-
nok, Európa-bajnok úszó, vízilabdázó 
volt. ‘46-ban gyilkolták meg szovjet kato-
nák. Megállították a mozgássérült autóját 
az utcán. Azt mondták, adja oda az autót. 
Csak azzal tudott közlekedni, nem adta. 
Ott helyben szitává lőtték.

Ön az első magyar paralimpikon. Mit érzett abban 
a pillanatban, a dobogó első fokán állva? 

Puskás volt a példaképem, mindig szeret-
tem volna olyan megbecsülést és dicsősé-
get szerezni a hazámnak, mint ő. 1975-ben 
Saint-Étienne-ben ott voltunk a vb-n. Itt 
lettem világbajnok, de a többiek is szépen 
teljesítettek. Tizenkét arany, tizenegy ezüst 
és nyolc bronzérem volt a mérlegünk. Az-
tán egy év múlva jött Torontó, magyar 
sportolók soha korábban nem vettek részt 
paralimpián. Az első érmünk egy bronz 
volt. Mondtam a gratuláció mellé: holnap 
kifényesítem én azt a bronzot! A döntőben 
Ake Perssonnal kerültem össze, aki egy 
évvel azelőtt megvert. Ekkor törlesztettem, 
31:29-re megvertem. A dobogó legfelső fo-
kán állva beszéltem meg a többiekkel, hogy 
a magyar zászlónak háttal álljunk. Úgy 
énekeltük a Himnuszt, hogy nem néztük a 
vörös csillagot. De sírás, zokogás lett a vége, 
mert a nagykövet odajött, és azt mondta, 
Dél-Afrikában verik a négereket, mi pedig 
bojkottáljuk az olimpiát. Irány haza! Dön-
tőbe jutott úszóinkat és a többieket sajnál-
tuk, hogy nem tudják befejezni a versenyt. 
Így ért véget az olimpia számomra egy 
életre. Visszafelé a repülőgépen a pilóta be-
mondta a hangosbemondón a nevemet és 
gratulált. A következő olimpián a torontói 
bojkott miatt nem vehettünk részt. Voltam 
aztán Bécs és Varsó bajnoka, nem is egy-
szer, Eb-n pedig ezüstérmes. Na, ezt még 
elmesélem. Nem akartak magukkal vinni a 
többiek, mert kiöregedtem. Nem volt keret. 
Ez 20 éve volt, csak 56 éves voltam. Befizet-
tem a nyugdíjamból az utat. Csapatban is, 
egyéniben is ezüstérmet szereztem.
 A mai napig játszom. Már nem edzek, 
csak versenyekre járok. Előtte egy jó fürdő 
és masszázs a Széchenyiben, és már indul-
hatunk is.

Szeifried Adél

Tauber Zoltán olimpikon, világ- és Európa-bajnok

Egy olimpiai érem két oldala

Tauber Zoltán nem titkolt büszkeséggel mutatja be sporttrófeáit

SPORT

Az utóbbi évben egyre csak érkeznek 
a hírek a hamarosan megjelenő 3D-s 
televíziókról, a mozikban pedig már 
több mint egy éve élvezhetjük a térha-
tású vetítéseket, de nem csak a szóra-
koztatóiparban van helye a térhatású 
képeknek: háromdimenziós technikát 
használó művészeknek hirdettek 
internetes pályázatot. A nyertesek 
képei voltak láthatóak márciusban a 
Tető Galériában. 

Magát az elvet – mely szerint a két szem 
számára külön képet készítve, térhatású 
képet nyerünk – már Eukleidész is is-
merte. Még így is meglepő azonban, hogy 
Louis Daguerre – a gyakorlatban is jól al-
kalmazható fotográfia feltalálója – már az 
első próbaképeket is párosával készítette, 

valamint a Lumier testvérek első kísérleti 
filmje is ikerkamerával készült. 
 A 2009 őszen az interneten meghir-
detett pályázattal olyan alkotókat keres-
tek, akik már jártasak a térhatású képek 
készítésében, vagy hajlandóak voltak be-
letanulni a verseny kedvéért. A világ min-
den tájáról érkeztek pályázati munkák: 
Németország, Spanyolország, Argentína, 
Egyesült Államok, csak hogy néhányat 
említsünk. A nyertesek, illetve a legjobb 
munkák megtekinthetőek a http://news.
deviantart.com/article/106010/ címen. 

Szenzáció a Tető 
Galériában


