
utáni szövegér-
tését, kommu-
nikációs straté-
giáit, nyelvhasz-
nálatát. 
 Az izgal-
mas esemény 
számunkra ha-
talmas sikerrel 
végződött: Ta-
más, aki nemré-
gen középfokú 
állami nyelv-

vizsgát is szerzett angolból, az I. helyezést 
érte el a számtalan, tiszteletet parancsoló, 
nagy múltú iskolák tanulói között! Ez az 
eredmény nemcsak iskolánknak, hanem a 
XI. kerületnek is nagy dicsőség. Reméljük, 
hogy ez a siker motiválhatja a többi ta-
nulót, megerősíti iskolánkat abban, hogy 
eredményes idegen nyelvi oktatásunkra 
büszkék lehetünk.
Gratulálunk Tamás, szép volt! 

Maturáné Rátkai Rita munkaközösség-vezető
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Bicajos jó tanácsok
A bringázás közösségi 
élmény, egészséges kikap-
csolódás. Azért túra előtt 
elkél a jó tanács.

A galambrepülés titkai
A galambok bal szemükkel köve-
tik repülés közben vezetőjüket. A 
szervezettségüket tudományos 
kutatásnak vetették alá.

Rekordnagyságú csapattal 
indulhat ebben az évben 
Újbuda a Balaton-átúszáson.

Balaton-átúszásra 
készülnek

A Föld napján indult az az ökológiai fej-
lesztés, amelynek végeredménye egy ezer-
szeres kicsinyítésű domborzati és vízrajzi 
térkép lesz Magyarországról. Mivel a 3200 
települést egy-egy növény szimbolizálja a 
Jakabszállás melletti 93 ezer négyzetméte-
res területen, ez lesz a legnagyobb botani-
kai kiállítás is hazánkban. A Balaton élet-
hű mesterséges mása már elkészült, a parti 
kövek és sziklák a megszólalásig hasonlí-

Újbudán mindhárom választókerü-
letben a Fidesz–KDNP jelöltjei sze-
reztek egyéni mandátumot. A 15-ben 
Rétvári Bence, a 16-ban Simicskó 
István, a 17-ben pedig Kupper András. 
Mindhárman jelenleg is képviselők 
az Országgyűlésben, tehát a mostani 
ellenzéki szerepből a kormánypárti 
oldalra kerülnek.

– Az elmúlt években nehéz volt a kép-
viselői munka, hiszen a mintegy 350 
módosító indítványomból 340-et lesza-
vazott a kormánypárti többség – mond-
ta Rétvári Bence, aki abban bízik, ez az 
arány mostantól megfordul. Indítványai 
a kerület ügyeiről, a családok védelméről, 
az állami eljárások egyszerűsítéséről és a 
környezetvédelemről szóltak. A képvise-
lő szerint húsz éve nem volt és vélhetően 
a következő húsz évben sem lesz olyan 
pillanat, mint most, amikor minden ed-
diginél nagyobb a kormányra kerülők 
támogatottsága. Ezért – Rétvári Bence 
úgy véli – itt van alkalom arra, hogy át-
gondolják az állam működését, alapel-
veit és a sarokpontokon szükség szerint 
változtassanak. Ez érintheti például az 
állam szerkezetét, a gazdaság működését, 
a munkavállalók helyzetét is.

– A nemzeti ügyek politikáját kell ebben a 
kerületben is követni – vélekedik Simicskó 
István. A kormány és a képviselők legfon-
tosabb feladatai közé sorolta, hogy meg 
kell erősíteni a közbiztonságot, létre kell 
hozni a panelfelújításokat megkönnyítő 
zöldbankot, mely közvetve az építőiparra 
és a foglalkoztatottságra is pozitívan hat-
hat. Támogatni kell a hazai kis- és közép-
vállalkozásokat, valamint sürgetni kell a 
4-es metró építésének befejezését, hogy 
mielőbb rend legyen, egyebek mellett 
Újbuda közlekedésében.  
 Kupper András az eddigi kerületi és 
országos ellenzéki szerepre utalt, amikor 
azt mondta, hogy az utóbbi évek a Fidesz 
számára azzal teltek, hogy a kormány és a 
kerület vezetőinek hibáit kritizálták, hogy 
módosító javaslatokkal bombázták a kor-
mánypárti többséget. Mostantól nekik is 
számolni kell a kritikával, és hallgatni kell 
a jobbító szándékú véleményekre, amelyek 
nemcsak a politikai, hanem a civil szférából 
is érkeznek majd. Meg kell hallgatni az em-
berek elképzelését, és a különböző érdekű, 
illetve igényű csoportok érdekeit mind kép-
viselni kell. Kupper András szerint a társa-
dalmi párbeszédre és a civil szervezetekre az 
eddiginél sokkal jobban kell koncentrálni. 

U. M.

Rétvári, Simicskó, Kupper kormánypárti szerepben

Újbuda választókerületeiben a 
Fidesz–KDNP jelöltjei nyertek

Nagy sikerrel zárult az április 28-án a 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
dísztermében Erkel Ferenc zeneszerző 
születésének 200. évfordulója alkal-
mából megrendezett Újbudai Tavaszi 
Hangverseny. 

A nevezetes évforduló tiszteletére a 
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművésze-
ti Szakközépiskola trombitatriója Erkel 
Ünnepi fanfár című művét adta elő. Fú-
vósokra átírta és betanította Sztán István 
trombitaművész. 
 Gyurcsó Gyulánénak, az Újbudai Pe-
dagógiai Intézet igazgatójának ünnepi kö-
szöntője után a kisebb gyermekekből álló 
közel 400 fős összkar népdalcsokrot adott 
elő Bárdos Lajos gyűjtéséből Kánya Ditta, 

Ezer gyerek a kórusokban

a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanára 
vezényletével. 
 A délutánból estébe nyúló hangver-
senyen 25 kórus lépett fel több mint 1000 
gyermek, tanuló közreműködésével. A 
kórusok színes, igényes repertoárral ké-
szültek, jutalmul a közönség vastapsát ér-
demelték ki. 
 Néhány az elhangzott dalok közül: 
Bárdos Lajos népdalcsokor: Napfényes 
utakon, Tisza partján mandulafa virágzik, 
Balázs Árpád: Bodzavirág, Delibes: Gloria.
 Komoly elismerésben részesítette a 
közönség a Weiner Leó Zeneiskola és Ze-
neművészeti Szakközépiskola FŐNIX 
Kamarakórusát, amelynek tagjai egy bel-
giumi fellépésre készülve itt mutatták be 
versenyműsorukat. Remélhetőleg belgiu-

mi fellépésük is sikeres lesz, és ez újabb di-
csőséget hoz iskolájuknak és Újbudának.
 Miközben a közönség élvezte a kóru-
sok fellépését, a zsűri Daróci Bárdos Tamás 
vezetésével értékelte a hallottakat. Az est 
csúcspontja a második összkar volt. Da-
róci Bárdos Tamás Tavaszi lánytánc című 
szerzeményét adták elő a kórusok, amelyet 
maga a szerző vezényelt. Az ovációra való 
tekintettel még kétszer elénekelték.
 Az Újbudai Pedagógiai Intézet szak-
mai irányításával és rendezésével, szerve-
ző munkájával valósult meg a hangver-
seny. A szervezők köszönetet mondanak 
Újbuda Önkormányzata, az Oktatási és 
Kulturális Osztály, valamint a Kulturális 
Bizottság támogatásáért.

Pgé

Élő térkép Magyarországról

A Törökugrató utcai iskolába jár 
az ország legjobb angolos diákja

Móricz Tamás

Újbudai Tavaszi Hangverseny

tanak az igazihoz. Nemes Dénes, a projekt 
ötletgazdája öt éve tervezi a beruházást, 
amelyhez az Európai Unió támogatását is 
elnyerte. Elkészültekor a Magyar Kert kü-
lönleges turisztikai attrakció lesz, amelyet 
sétarepülővel madártávlatból is megnéz-
hetnek majd a látogatók. A gyerekeknek 
kalandpark épül, és a tervek szerint a kör-
nyéken őstermelői vásárokat és művészeti 
találkozókat is szerveznek majd.

írásunk a 7. oldalon cikkünk a 6. oldalon írásunk a 12. oldalon

Ebben tanévben is meghirdették az 
Országos Általános Iskolai Tanulmá-
nyi Versenyt (OÁTV) angol nyelvből. 
Ennek a tehetséggondozó megmé-
rettetésnek az a célja, hogy megta-
lálja azokat a tanulókat, akik magas 
szinten és igényesen használják a 
nyelvet, képesek a különböző élet-
helyzetekben a megfelelő kommuni-
kációra, ismerik a célország kultúráját 
és versenyhelyzetben is megállják a 
helyüket.

Idén ismét kiemelkedően szerepelt az or-
szágos verseny kerületi és budapesti írás-
beli fordulóján Móricz Tamás 8. A osztá-
lyos tanulónk, akinek Hajnalné Butskó 
Zsuzsa a tanára. Érthető, hogy nagy izga-
lommal vártuk az utolsó, mindent eldöntő 
forduló eredményét, amelyet Békéscsabán 
rendeztek a Jankay Tibor Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában. 
 A döntő szóbeli feladatokból állt, vizs-
gálták a tanulók beszédkészségét, hallás 

A Föld napja
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Ballagás 2010

Most pedig kiléptek a nagybetűs életbe! - 
sokszor hallani ezt az elcsépelt közhelyet a 
ballagásokon. A fiataloknak azonban kell 
annál nagybetűsebb élet, mint a matek- és a 
magyartételek és a felvételi? Ugye nem! Ezért 
ne is lépjenek ki sehova, maradjanak csak a 
saját életükben, oldják meg a feladatokat, bíz-
zanak a jövőjükben. Mi is bízunk bennük. Sok 
sikert, éljétek tovább a nagybetűs életeteket!

Nemrégen szerzett középfokot

MÁJUS 15–16.
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hónap első szerdáján 17 órától: Jogi, 
munkaügyi, munkajogi; adó, könyv-
vezetési és vállalkozási; lakásépítési, 
-vásárlási, -felújítási ügyekben ingye-
nes tanácsadás.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 
209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva hétfőtől csütörtökig 10–18, 
pénteken 11–17 óráig. Minden hónap 
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. Hétfőn 14 órától táplálko-
zási tanácsadás. Szeretetklub minden 
hónap 2. csütörtökén 10–12 óráig, aho-
vá várunk minden korosztályt, nőket 
és férfiakat, ahol bármiről elbeszélget-
hetünk. Rozgonyi György pénzügyi 
tanácsadó díjmentes lakáshitel és be-
fektetési tanácsadás magánszemélyek-
nek hétfőn 17–18 óra között, bővebb 
info www.kiado.hu. Tel.:  06/20/958-
6769. Szerdán 10 órától kismamatorna 
„kötődően nevelő” anyukák részére.

SZDSZ-ÉRTESÍTÉS
Az SZDSZ Ecsed utcai székházának új 
száma: 788-6695.

MDF-HÍREK
Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók 
B. út 61., bejárat a Fadrusz u. felől) hét-
főn és szerdán 15–18 óráig tart nyitva. 
Ugyanitt, dr. Tóth László ingyenes jogi 
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 parlamen-
ti látogatást szervezünk. Jelentkezés: 
Karinthy Frigyes út 9. Tel.: 209-0474.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP irodája (Bartók Béla út 96.) 
szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 óráig 
tart nyitva. A Magyar Fórum régebbi 
számai ingyen elvihetők. Szerdán 10–
12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingye-
nes jogi tanácsadást, előzetes egyezte-
téssel Kerekes Péter (20/5129-001) lelki 
tanácsadást, önvédelmi és jógaoktatást, 
Szalkai Péter (20/3768-468) fogyasztó-
védelmi tanácsadást tart.

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 tájékoztató 
kiadványa is.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt XI. kerületi szervezete 
minden csütörtök délelőtt 9–12 óráig a 
Bartók Béla út 79. szám alatti irodájá-
ban várja a párt kiadványai, tájékozta-
tói, újságja és az ingyenes szépirodalmi 
könyvtár iránti érdeklődőket.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány hétfőn 
15–17, csütörtökön 9–12 óra között 
ingyenes jogsegélyszolgálatot nyújt 
azoknak, akik egészségi állapotuk, 
szociális helyzetük, etnikai hovatarto-
zásuk miatt hátrányos helyzetben van-
nak. Időpont-egyeztetés dr. Sebestyén 
Kálmánnal a 785-4355 számon. Cím:
Villányi út 9. fszt. 6.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Ingyenes jogi tanácsadás polgári jogi 
kérdésekben a Gazdagréti Közösségi 
Házban (Törökugrató u. 9.) minden 
szerdán 18–20 óráig bejelentkezés 
alapján. Telefon: +36/30/268-38-53.

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12. Tel.: 424-5363.
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 
fogadóórája: minden hó harmadik 
hétfőjén 15–17 óráig a Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés az 
Igazgatási Csoportnál. Tel.: 372-4577.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő fogadóórát telefonos egyeztetés 
alapján tart. Tel.: 06/30/817-2303.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) 
képviselő minden hónap első pén-
tekén 17–18 óráig tartja fogadóórá-
ját az Őrmezei Közösségi Házban, 
(Cirmos u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. 
junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képviselő 
minden hó első keddjén 17 órakor 
tart fogadóórát a Fidesz gazdagréti 
irodájában, a Regős utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármes-
ter fogadóórája minden hó har-
madik szerdáján 16–17 óráig a 
Polgármesteri Hivatalban (Zsom-
bolyai u. 5.). Bejelentkezés az Igaz-
gatási Csoportnál. Tel.: 372-4577. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra 
minden hó utolsó szerdáján 17 órakor 
az Albertfalvi Közösségi Házban.
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 
fogadóóráját 17–18 óráig a KDNP-
irodában (Karinthy F. út 9.). Ha sze-
retne rendszeres, elektronikus kép-
viselői hírlevelet kapni, küldjön egy 
emailt az ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hó har-
madik hétfőjén tart fogadóórát 16–18 
óráig páratlan hónapban a Dayka 
Gábor utcai, páros hónapban a 
Zólyomi úti Óvodában. Tel.: +36/20/
472-3137, suranyiilona@t-online.hu.
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) ön-
kormányzati képviselő minden hó 2. 
és 4. hétfőjén tart fogadóórát 16–17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók B. út 141.).

AZ MSZP XI. KERÜLETI  PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 
Nyitva hétfőtől csütörtökig 10–17 
óráig, pénteken 10–13 óráig. Minden 

Képviselői fogadóórák, 
programok

Április 22-én az egész világon meg-
emlékeznek csillagrendszerünk egye-
dülállóan színes bolygójáról, közel 7 
milliárd ember lakóhelyéről, a Földről. 
A világnap arra figyelmeztet minden-
kit, vigyázzunk e páratlan szülőföldre 
és annak minden élőlényére, hiszen 
az ajándékba kapott kincset könnyen 
eltékozolhatjuk. Újbudán is számos 
intézmény és közösség ünnepelte a 
jeles napot a legkülönbözőbb környe-
zetvédelmi programokkal, melyek 
központjává ezúttal a Feneketlen-tó és 
a TIT Stúdió vált.

A Napsugár Óvodában már napokkal az 
ünnep előtt megtartották a Föld napját. 
Az intézmény itt is tanulságos feladatok-
kal, versenyekkel szórakoztatta a kicsiket, 
ahová a közeli óvodák lakóit is meghívták. 
A gyerekek Magyarország földrajzával és 
élővilágával kapcsolatos feladatokat ol-
dottak meg, játéktéglát préseltek használt 
papírból és hulladékszelektáló versenyen 
mérték össze tudásukat. Az óvodavezető, 
Nádasi Péterné szerint a kicsik számára a 
legélvezetesebb program a sziklakertépítés 
és a palántaültetés volt. – A nap üzenete a 
lehető leghatékonyabban ért célba – foly-
tatta az óvónő –, hiszen a heves esőzések 
miatt kókadozó virágokat mindennap ag-
gódva figyelték a gyerekek. Az ültetésnek 
hála az ovisok, ha nem is az egész Földért, 
de egy kis részéért már felelősséget érez-
nek – jegyezte meg örömmel a vezetőnő.
 A nagy napon már kora reggel álta-
lános és középiskolás csoportok tömege 
tornázott együtt a Budai Parkszínpad 
előtt, hogy aztán frissen vágjanak bele a 
természetismereti és környezetvédelmi 

vetélkedők feladatsorába. A tó körüli állo-
másokon a diákoknak a legkülönbözőbb 
próbatételeken kellett átesniük. Az egyik 
megállónál madárfajokat azonosítottak, 
a másiknál vízminőséget mértek, később 

elsősegélyt nyújtottak egy igazi mentő-
autóban, de az energiatudatos viselkedés 
alapszabályairól is számot kellett adniuk. 
 A programok között azért könnye-
debb időtöltés is akadt: a kisebbek pónin 
lovagoltak, kemencében sült kenyérlán-
gost ettek, valamint előadást hallgattak 
meg a Feneketlen-tó élővilágáról. A Fene-
ketlen-tavi Horgászegyesület elnöke, Kul-
csár János az egykori rekordfogások felidé-
zése kapcsán szomorúan számolt be arról, 
hogy ma nemhogy óriáshalat, de semmit 
sem foghatunk a tóban. A vízből három 
éve gyakorlatilag kipusztult az összes hal, 
a gondatlan téli síkosításmentesítés miatt 
ugyanis hatalmas mennyiségű só szivár-
gott a tóba és a földbe.
 Eközben a TIT Stúdióban is zajlot-
tak a Föld napi események, az érdeklő-
dők tudományos előadásokon és játékos 
programokon vehettek részt. Az előadók 
érintették a környezetbarát háztartás, az 
óvodai természeti nevelés, de még az or-
vosi gyógynövények kérdését is, a legak-
tuálisabb témaként mégis a Föld vulkáni 
működése és a tűzhányók természete 
szolgált. A programok többségéért fele-
lős Újbudai Pedagógiai Intézet vezetője, 
Gyurcsó Gyuláné arról is beszámolt, a 
biodiverzitás, azaz a fajok sokszínűségé-
nek évében az iskolák előzetesen is renge-
teg feladatot kaptak. 

– A tanulók tablót készítettek egy védett ál-
latfajról és megmentésének lehetőségeiről, 
pályázatot adtak le az év madara, év fája 
témában, továbbá számos rajzot, dolgozatot 
készítettek környezetünk védelmével kap-

csolatban – számolt be a vezetőnő. A nap 
zárásaként felavatták a Jókívánságok fáját, 
melyre a kerületi oktatási intézmények tűz-
ték fel bolygónknak szánt üzeneteiket. Mol-
nár Gyula újbudai polgármester is kívánt 
egyet, majd arról beszélt, az Önkormányzat 
igyekszik évről évre egyre több figyelmet és 
forrást szentelni a környezetvédelem ügyé-
nek. – Sokan azt gondolják, ha mértéktele-
nül égetik a villanyt, több vizet folyatnak el, 
vagy nem szelektálják a szemetet, nem tör-
ténik nagy baj, a másik úgyis ügyel mind-
ezekre. Valójában azonban minden ember 
felelős, így mi, önkormányzati vezetők is 
– jelentette ki a polgármester.
 Újbuda az elmúlt évek során Kör-
nyezetvédelmi Bizottságot hozott létre, 
átdolgozta környezetvédelmi programját, 
és minden évben a költségvetés minimum 
egy százalékát, azaz 200 millió forintot 
költ erre a célra. – A néhány éve indított 
Zöld Újbuda Programon belül határozott 
lépéseket tettünk az alternatív energia-
használat, a szelektív hulladékgyűjtés, 
valamint a kerti komposztálás terjesztése 
és népszerűsítése irányában, támogattuk 
a távfűtési ÖKOPlusz programot és igyek-
szünk környezettudatos ökoiskolákká vál-
toztatni oktatási intézményeinket. Mindez 
azt jelzi, hogy elindultunk a jó úton – tette 
hozzá Molnár Gyula.

T. D.

Jókívánságok a bolygónknak
Újbuda a Föld napját ünnepelte

FÖLD NAPJA: A környezetttudatos életmódot gyermekkorban lehet megtanulni

A hulladékpapír „újrahasznosítása”

Dísznövény-kiállítást és -vásárt tartot-
tak először a Petőfi híd lábánál elterülő 
parkban, majd egy héttel később a 
Corvinus Egyetem Budai Arborétu-
mában is. A kiállításokon minden 
kertbarát megtalálhatta a számára 
legmegfelelőbb kültéri, beltéri, virágos 
vagy zöld növényt, de persze a külön-
legességek sem maradtak el. Szökőku-
tak, kerti tavak és trópusi gyümölcsfák 
tették igazán színessé a kínálatot.

A tavasz közepén megrendezett újbudai 
dísznövény-kiállításokon természetesen 
az egynyári és évelő növények jelentették 
a slágert, de a déli gyümölcsöket termő 
cserepesek, a szépen nyírt bonszájok és a 
kertépítészeti alkotások is nagy sikert arat-
tak a látogatók körében. A Corvinus Egye-
tem Kertészeti Karán tartott rendezvény 
nyitányaként a Rajkó zenekar alapozta 

KERTÉSZETI VÁSÁROK ÚJBUDÁN: A kaktuszfajták azonosításához nem árt a szakirodalom

meg a kellemes hangulatot, majd minden-
ki nekivághatott körülnézni a gyönyörű 
kertben. Az egyetem épületén belül pedig 
a természetből nyert kozmetikumokkal, 
ásványokkal, ékszerekkel és kerti kiegészí-
tőkkel várták a virágok szerelmeseit. 
 A Petőfi híd szomszédságában már 
nehezebb dolguk volt az újbudai szerve-
zőknek, hiszen a szeszélyes tavaszi időjá-
rás is beleszólt a növényfesztivál meneté-
be. A főszervező, Krébecz József szerint az 
egyhetes eső áztatta talaj nagy próbatételt 
jelentett számukra, de a kertbarátokat ez 
sem riasztotta el a programtól. Cigány-
zene és hagyományőrző táncegyüttesek 
tették még kellemesebbé a nézelődést, és 
a kemencében sült kenyérlángost is meg 
lehetett kóstolni. A kiállításon a világ 
számtalan kaktuszfajtája és a húsevővirág 
mellett még a folyton érő epret is megcso-
dálhatták a látogatók.

T. D.

Virágba borult a kerület
Dísznövény-kiállítások Újbudán

Úgy érzi, sokat 
tesz környeze-
téért? Sike-
resen kom-
posztálnak, 
szelektíven 
gyűjtik a 
társasházi 
hulladékot, 
m e gs z é p í -
tették a kertjü-
ket vagy előkertjüket 
növénytelepítéssel? „Zöldül” a tár-
sasház, ahol lakik? Büszke arra, amit 
környezetéért tett?

BÜSZKÉLKEDJEN SIKEREIVEL!

Ossza meg az önkormányzat mun-
katársaival és Újbuda lakosaival ta-
pasztalatait! Hogy mivel javították 
életüket, mit tesznek környezetü-
kért, milyen beruházással csökken-
tették számláikat, szóval mindent, 
ami büszkeségeik közé tartozik. A 
legötletesebb és legeredményesebb 
beszámolók megjelennek az Újbuda 
újság „zöld hasábjain”. 
Írásaikat eljuttathatják postai úton a 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 
Önkormányzata, Polgármesteri Hiva-
tal, Környezetvédelmi Osztály (1113 
Budapest, Bocskai út 39–41.), vagy e-
mailben a berezvai.zoltan@ujbuda.
hu címre. 

Újbuda Önkormányzata
Környezetvédelmi Osztály

Mondja el 
nekünk!
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Keresse és kérje kábelszolgáltatójától 
az ÚjbudaTV-t!

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

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

media@
ujbuda.hu
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Három éve indította el Újbuda Önkor-
mányzata azt a Hevederzár Progra-
mot, amely háromszáz kerületi nyug-
díjas és nagycsaládos lakását tette 
biztonságosabbá. A szociális rászorult-
ság elve alapján működő programban 
a nyertes pályázóknak a biztonsági 
zár bekerülési költségének mindössze 
15 százalékát, azaz 4500 forintot kell 
kifizetniük. 

Molnár Gyula polgármester a legutób-
bi beszerelés alkalmából egy 60+ ked-
vezménykártyát is ajándékozott a zárat 
igénylő 80 éves hölgynek. A polgármester 
a helyszínen elmondta, hogy az Önkor-
mányzat az elmúlt három évben hétmillió 

Háromszáz lakás lett 
biztonságosabb

Folytatódik a Hevederzár Program

forintot költött a programra, amelynek 
köszönhetően a lakosság biztonságérzete 
is erősödött. 
 – Az átlagembert nem érdeklik a köz-
biztonsági statisztikák, számukra az a fon-
tos, hogy biztonságban érezzék magukat 
a városban, ahol élnek – mondta Molnár 
Gyula. – Kellenek a rendőrök és térfigye-
lő-kamerák az utcákra, de a tapasztalatok 
szerint legalább ennyire szükséges a privát 
szféra, a lakás biztonsága is. 
 Az Újbuda 11 Kft. irányításával zajló 
szociális programra olyan kerületi nagy-
családosok, idősek jelentkezhetnek, akik-
nek a hevederzár kifizetéséhez segítségre 
van szükségük.

T. D.

A 2010-es országgyűlési válasz-
tások második fordulójában a 16. 
választókerületben Simicskó István 
(Fidesz–KDNP) szerzett egyéni man-
dátumot. A Fidesz–KDNP-s politikus 
50,82, a második Molnár Gyula (MSZP) 
44,55, míg az LMP jelöltje, Diószegi 
Ernő Endre 4,63 százalékot szerzett. Az 
ebben a választókerületben 1994-től 
minden választást megnyerő Molnár 
Gyula, Újbuda polgármestere gratulált 
Simicskó Istvánnak.

– Fontosnak tartom, hogy az országban 
gyakorlatilag ebben a körzetben volt a leg-
magasabb a választási részvétel vasárnap 
– kezdte értékelő gondolatait a polgármes-
ter. – A választások előtt is azt mondtam, 
és most is azt gondolom, hogy amikor 
ennyien kívánnak élni szavazati jogukkal, 
az a demokrácia ünnepe. Ez rendkívül 
fontos a megválasztandó képviselő szem-
pontjából, hiszen ez a körülmény lényege-
sen nagyobb legitimitást ad neki – mondta 
Molnár Gyula. A polgármester azt emelte 
ki, hogy az emberek nem fogadták el az 
üzenetét, mely szerint a második forduló 
inkább szóljon a személyekről. 
 – A választópolgárok úgy gondolták, 
hogy befejezik, amit elkezdtek, ennek 
eredménye pedig egy nagyon erős felha-
talmazás lett az ország kormányzására 
– jelentette ki.
 Újbuda első embere azt is hangsú-
lyozta, bár 16 éve, négy cikluson keresztül 
képviselte Kelenföldet és Albertfalvát, az 

erős felhatalmazás egyértelművé tette az 
emberek akaratát, így mindenben segíteni 
fogja a megválasztott képviselő munkáját. 
Külön megköszönte a választóknak, hogy 
a második fordulóban növelni tudta az 
amúgy is jelentős támogatottságát. – Ez vi-
lágos és pozitív visszajelzés volt számomra, 
hogy folytatnom kell az önkormányzatban 
elkezdett munkát – tette hozzá.
 Arra a kérdésre, hogy hogyan tovább 
Újbudán, azt mondta, az önkormányzati 
választásokig nem tervez különösebb ki-
térőket, folytatja a közterületek rendjéért 
elindított intézkedéssorozatot, a Gon-
doskodó Újbuda Programot, valamint 

16 év után nem Molnár Gyula Albertfalva-Kelenföld képviselője

Ha sokan szavaznak, az mindenképp 
a demokrácia ünnepe

Molnár Gyula

szív ügyét, a kulturális városközpont ki-
alakítását. 
 – Voltak, akik azzal vádoltak, 
kampányízű akciókat csinálok. Fontos 
azonban tudni, hogy egy út, egy közterü-
let vagy egy homlokzat megújítása gyak-
ran egy évvel előtti döntés eredménye – 
mondta a polgármester, aki arra is felhívta 
a figyelmet, hogy egy stabil, jól működő, 
hitelmentes Önkormányzat áll majd a 
helyhatósági választások elé. 
 – Ha eljön az idő, azt fogom kérni az 
emberektől, próbálják meg különválaszta-
ni az országos politikát a helyi politikától, 
és ha úgy gondolják, hogy az elmúlt nyolc 
év sikeres volt, szavazzanak bizalmat ne-
kem – mondta végül.

K. K.

16. VÁLASZTÓKERÜLET

Simicskó István 
(Fidesz–KDNP)

Molnár Gyula 
(MSZP)

Diószegi Ernő Endre 
(LMP)

50,82%

44,55%

4,63%

A Móricz Zsigmond körtéri Gomba jövő-
jéről az elmúlt időszakban sokat hallhat-
tunk, a méltatlan sorsú ipari műemlék 
felvirágoztatása azonban továbbra is 
várat magára. A tavaly kiírt tervpályázat 
eredményeként ma már csak két ter-
vezőiroda munkája van versenyben, az 
önkormányzat erre a két ötletre hirdetett 
meg szavazást a lakosság körében. A leg-
utóbbi, Műszaki Egyetemen tartott épí-
tészfórumon azonban Kupper András, a 
kerületi Fidesz frakcióvezetője arra hívta 
fel a figyelmet, a pályázatot rosszul írták 
ki, és ellenőrizhetetlenül folytatták le, 
ezért újra kellene kezdeni a pályáztatást.

A Budapesti Műszaki Egyetemen rende-
zett szakmai fórumon az egyetemistákat 
és az érdeklődőket tájékoztatták az Önkor-
mányzat Bírálóbizottsága és a Műemlék-
védelmi Hivatal által jóváhagyott két terv 
megvalósításának részleteiről. A találkozón 
a két nyertes pályázó, a Gyüre Építésziroda 
Kft. és a Hetedik Műterem Kft. ismertette 
elképzeléseit. A Gyüre koncepció a műem-
léki szempontok és a hasznosítási lehetősé-
gek között igyekezett megtalálni a komp-
romisszumot. Az alapterület megnövelése 
miatt az iroda a belső udvar üvegszerke-
zetű lefedését javasolta, de az átláthatóság 
érdekében a pillérek és tartószerkezetek 
anyagául is az üveget jelölte meg. A ven-
déglátó- és kulturális funkciókat kiszol-
gáló, raktározási helyiségeket a belső kör 
alápincézésével rejtenék el, ezzel pedig az 
átlátható közösségi terek arányát növelnék. 
A Gomba belső részébe az eredeti épület 
egykori építésze, Schall József tiszteletére 
egy 13 méter magas üveg tű kerülne.
 A Hetedik Műterem építésze, Szabó 
Levente azt emelte ki, hogy a Gomba legna-
gyobb baja az, hogy elfordul a tértől, hiszen 
az épület körcikkelyei kifelé zártak. Fon-
tosnak tartotta azt is, hogy az udvart nem 
szabad lefedni, hiszen az további részekre 
bontaná az amúgy is felszabdalt körteret. 
 – A két elv integrálásaként elbonta-
nánk a cikkelyeket, és üvegpavilonokkal 
pótolnánk őket a körtető alatt. Ezzel átlát-
ható és átjárható lenne a terület, a zöld felü-
letekkel, növényekkel tarkított udvar intim 
szférájában pedig megpihenhetne az arra 
járó gyalogos – vázolta fel terveit az építész. 
Az emberközpontú elképzelésbe a mobili-
tás csempészné be a 21. századot, hiszen az 
üvegpavilonok egyharmad része mozgat-
ható lenne. Ezáltal az épület hol kinyíló, hol 
pedig összehúzódó térhasználata változatos 
programoknak adna teret a pihenőhelytől 
egészen a fesztiválokig, vásárokig.
 Kupper András, a Fidesz kerületi frak-
cióvezetője a beszámolók után a Gomba 

átépítésére és hasznosítására kiírt pályázat 
körüli problémákra figyelmeztetett. A po-
litikus elmondta, hatvannyolcan pályáztak 
egy olyan versenykiírásra, amely a műem-
lékvédelmi előírásokat nem tekintette feszes 
peremfeltételnek. Az önkormányzat ezekből 
tíz munkát vásárolt meg és ötöt díjazott. 
 – Méltánytalannak tartom az összes 
pályázóval szemben, hogy végül csak kettőt 
lehet megvalósítani a rosszul kiírt pályázat 
miatt – jelentette ki a frakcióvezető, aki a 
szakmával folytatott tárgyalása után a pol-
gármesterrel kíván egyeztetni az ügyről. 
Kupper András szerint újra ki kell írni a 
pályázatot, és ezúttal előre kell meghatá-
rozni azokat a feltételeket, melyeket a Mű-
emlékvédelmi Hivatal szigorúan betartat 
az Önkormányzattal.
 – A zsűrizésben magam is részt vet-
tem, az építészek teljes joggal gondolhatták, 
hogy valódi beleszólásuk lehet a Gomba 
jövőjének formálásában. A pályázat kiírá-
sával volt a baj, hiszen ami abban állt, azt 
utólag megvétózta a műemlékvédelem. A 
szabad átépítés, mint kiderült, nem lehetsé-
ges. Sokan pedig szabadjára engedték a fan-
táziájukat. Az építészetben egyébként nem 
példa nélküli, hogy egy pályázatot többször 
kiírnak. Másrészt arra is figyelni kell, hogy 
programot találjunk, amely az átépítés után 
eltartja az épületet – fejtette ki Kupper And-
rás. A Fidesz politikusa a szavazás menetét 
is kifogásolta. Az ugyanis szerinte teljesen 
ellenőrizhetetlenül folyik. Mint mondta, 
az internetről két nap után eltűnt a szava-
zás pillanatnyi állásához való hozzáférés, a 
körtéri pöttyös gombákba pedig bárki bár-
mit beledobhat. Kupper egyébként elkép-
zelhetőnek tartja, hogy az Önkormányzat 
maga építse meg a Gombát, az elkészülés 
időpontját tekintve úgy véli, fontosabb az 
épület, semhogy elkapkodják a döntést.
 Szerkesztőségünk megkereste a terü-
letért felelős alpolgármestert, Lakos Imrét, 
aki elmondta, hogy korábban ez egy öt-
letpályázat volt. Ennek pedig a nevében 
is benne van, hogy a művészek, illetve a 
pályázók ötleteire voltak kíváncsiak, min-
denki elengedhette a fantáziáját. – Any-
nyi pályamű érkezett, mint annak idején a 
Nemzeti Színházra. Az Önkormányzat tíz 
ötletet megvásárolt, a szakma ezeket díjaz-
ta, a nagyon szigorú műemlékvédelmi elő-
írásoknak ebből kettő felel meg. Működő 
tervet akartunk, amely reálisan megvaló-
sítható, amely tetszik a közönségnek, ame-
lyet elismer a szakma, amely végre felkel a 
tervezőasztalról. Kupper András egyébként 
tagja volt a zsűrinek, amit most csinál, azt 
pestiesen úgy nevezik: ez már a pénztártól 
való távozás esete – tette hozzá Lakos Imre. 

T. D.

A jótékonysági bál programjából : 19.00 Köszöntő, 20.30 A kerület rendőre díjátadás, 21órától a színpadon: Mága Zoltán hegedűmű-
vész és az Angyalok, Rippel fivérek , Erox - olasz dallamok, Salsa Fuerte latin táncok, Kirándulók zenekar magyar és külföldi világsláge-
rek , 23.30 tombola, tánc hajnalig.  Információ a 381-4310 vagy a+3630 6193321 számokon.  E-mail: balazsn@budapest.police.hu

A Fidesz újra kiírná a tervpályázatot 

Építészek beszéltek 
egyetemistáknak a Gombáról

PROGRAMOK

MÁJUS 5., SZERDA: 
Régmúlt idők 
játékai barkácso-
lással 16 órától. 

Bocskai u. 43–45. Tai Chi foglalkozás 14 
órától. Díja 200 Ft/alk.. Budafoki út 12.
MÁJUS 6., CSÜTÖRTÖK: Beszélgessünk a 
mindennapok dolgairól Kún Beátával 16 
órától. Keveháza u. 6. alatti 60+ klub. A 
60+ szomszédsági önkéntesek találko-
zója 8.30–10.30 óráig. Zsombolyai u. 6.
MÁJUS 7., PÉNTEK: István Ági úti beszá-
molója (Peru, Bolívia, Brazília). 60+ 
klub, Kisújszállás u. 10.  Újbudai bot-
ladozók 16–17 óráig. Ingyenes szenior 
néptáncklub 16–17 óráig a Cavinton 
tánccsoport vezetésével. 
MÁJUS 8., SZOMBAT: „Korok-virágok” 
– Nagytétényi Kastélymúzeum. Talál-
kozó: 10 órakor a körtéri 33-as busz-
megállónál. Nyugdíjas belépő: 600 Ft. 
Vezető: Mógor Gabriella +36(70)380-
8871. Budaliget–Remete-hegy–Solymár. 
Találkozó: 8.45 órakor a Moszkva téri 
61-es villamosmegállójánál. Túraveze-
tő: Bartha Gyula 206-3854. Múzeumi 
szombatok az OMM Tanulmánytárban. 
Fekete leves, avagy minden, ami kávé 
14.00. Találkozó a múzeumnál: Prielle 
Kornélia u. 10. Belépő 250 Ft. 
MÁJUS 9., VASÁRNAP: 8.30 Cserebere bol-
hapiac, Őrmezei Közösségi Ház. Sze-
nior Ki Mit Tud Gála 15 óra. Ingyenes! 
Budapest Kongr. Központ, Jagelló út 1.

MÁJUS 11., KEDD: 15.30 Rejtvényfejtők 
Klubja. Zsombolyai u. 6. Előadás az 
Asztma világnapja alkalmából 16 órá-
tól. Budafoki út 12.
MÁJUS 12., SZERDA: Tai Chi 14 órától. 
Budafoki út 12. 11.00 Aktuálisan gyűjt-
hető gyógynövények – dr. Szalay László 
előadása. Budafoki út 12. 16.00 Angol 
nyelvgyakorlás dr. Csúri Júliával. Bocs-
kai u. 43–45. alatti 60+klub (INO)
MÁJUS 13., CSÜTÖRTÖK: Tai Chi 15 órától 
dr. Borbély Jánosné oktatóval. Keveháza 
u. 6. Az Asztma világnapja alkalmából 
előadás 16 órától. Keveháza u. 6.
MÁJUS 14., PÉNTEK: Népi kézműveskedés 
(nemez) 16 órától. Kisújszállás u.10. 
MÁJUS 15., SZOMBAT:  Kívánságtúra! Ta-
lálkozó 8.45-kor a Batthyány téri HÉV-
megállóban. T.:206-3854. Martonvásár 
múzeumok és séta. Találkozó 9 órakor 
az Etele téri VOLÁN p.u. T.:246-0155
MÁJUS 15–16., SZOMBAT-VASÁRNAP: 
Kutyajó Fesztivál a Bikás Parkban. 60+ 
program sátor, benne sportprogramok. 
MÁJUS 17., HÉTFŐ: Szabadidő- és kártya-
klub  17–19 óráig. Gazdagréti tér 1. Tár-
sasjátékok 16 órától. Gazdagréti tér 1. 
MÁJUS 18., KEDD: 14.00 Fotókör. Zsom-
bolyai u. 6. Tai Chi 9 órától. Budafoki út 
12. 16.00 „Aktivitás, vitalitás a nyugdí-
jas években”  előadás. Budafoki út 12. 
MÁJUS 19., SZERDA. 60+ Portré Pódium 
16 órakor. Vendégünk: Király Kató. 
Tai Chi 14 órától. Budafoki út 12. Népi 
kézműveskedés (nemezlabda) 16 órától
Bocskai u. 43–45. (Az INO épületében)

MÁJUS 10., HÉTFŐ: Origami virágok, Terék 
Sárival 16 óra. 60+ klub, Gazdagréti tér 1. 
Szabadidő- és kártyaklub, ingyenes, nyil-
vános 17–19 óráig. Gazdagréti tér 1. Info: 
Gálné Böbe 06/30/984-5672. Hatvanon 
túl... Magazinműsor a Civil Rádióban 
16.15 óra (FM 98.0). Tai Chi 9 órától. 60+ 
klub, Budafoki út 12.

 A 3-as bérlet Bubus című darab 
május 31-i előadására a jegyek át-
vehetők május 17-én. 

 A 4-es bérlet Tudós Nők című da-
rab május 21-i előadására a jegyek 
folyamatosan átvehetők.

 Az 5-ös bérlet Egy csók és más 
semmi című darab május 28-i elő-
adására a jegyek átvehetők 14-én.

A jegyek az Újbuda 60+ Klub- és 
programközpontban vehetők át 9–14 
óra között. Ezzel a Színházjáró Prog-
ram 2009/2010-es évadának terve-
zett előadásai véget érnek. Akik nem 
tudták az összes jegyüket átvenni, 
adategyeztetés véget kérjük, május 7-
éig keressék fel a programközpontot, 
vagy küldjenek e-mailt a domonkos.
csaba@ujbuda.hu címre.

ÚJBUDAI 
SZÍNHÁZJÁRÓ
PROGRAM
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Sok kerületi lakót bosszanthat, hogy 
három különböző megállóban lehet 
csak felszállni a Fehérvári úti piacnál a 
Kosztolányi Dezső tér és a Polgármes-
teri Hivatal felé közlekedő buszokra. 
A BKV szerint több okból sem lehet 
egyesíteni a három megállóhelyet. 

Hat busz jár a Fehérvári úti piacnál: az 
53-as, a 150-es, a 150E és a 250-es innen 
indul a külső városrészek felé, míg a 86-os 
és a 212-es csak megáll itt. Ennek a hat já-
ratnak három megállója van: kettő a piac 
épülete előtt, az Október huszonharma-
dika úton, egy pedig a Bocskai úton. Aki 
csak a Kosztolányi Dezső térre utazna 
vagy a Vincellér utcáig a kerületi önkor-
mányzathoz, annak el kell döntenie, me-
lyik megállóba áll, aztán vagy szerencséje 
van és hamar jön a busz, vagy lát elmenni 
kettőt-hármat, mire egyre föl tud szállni. 
Nincs sokkal egyszerűbb helyzetben az 
sem, aki a Sasadi útig akar utazni, mert 
két megálló közül kell választania.
 Sok utasnak nagy segítség lenne, ha 
egyetlen megállóban tudna fölszállni az 
összes buszra. A hat járatnak nincs túl 
sűrű menetrendje, így nem fordulhat elő, 
hogy három-négy busz érkezzen egy-
szerre, ami lassítja a le- és felszállást. Az 
itt közlekedő buszok közül az 53-as jár a 
„leggyakrabban”, csúcsidőben akár hét-
percenként is, de például a 150-esek és a 

Június végére mindkét fúrópajzs elér-
heti a Keleti pályaudvart, így befeje-
ződhet a 4-es metró alagútjainak épí-
tése. Budán építik a síneket és készül 
az állomások belseje. Már nemcsak a 
mélyben, hanem a felszínen, a kijára-
toknál is dolgoznak a munkások. 

A végéhez közeledik a 4-es metró alagút-
jainak fúrása: már mindkét pajzs elérte 
az épülő Népszínház utcai megállót. Ha 
nem jön közbe jelentősebb, váratlan ne-
hézség, akkor május elején továbbfolytat-
ják a munkát, és június második felében 
elérhetik a Keleti pályaudvari végállomást. 
A két állomás közötti, majdnem 500 mé-
ter hosszú szakasz utolsó részén kavicsos 
rétegben fúrnak majd a pajzsok, ami kü-
lönleges előkészületeket és komoly odafi-
gyelést igényel. Ezért is tart a szokottnál 
tovább a szerkezetek karbantartása a Nép-
színház utcai megállóban. 
 Az előzetes munkák során egy jelen-
tős probléma már akadt: az egyik alvál-
lalkozó a Baross tér és a Rákóczi út talál-
kozásánál lévő Rottenbiller úti felüljáró 
egyik pillérjét akarta megerősíteni, ami-
kor egy cölöpfúróval átütötte a 2-es met-
ró alagútjának falát. Nagyobb baj szeren-
csére nem történt, nem kellett leállítani 
a forgalmat, csupán sebességkorlátozást 
vezettek be. A következő éjjel be is tömték 
a rést, a víz sem szivárog már az alagútba. 
A helyreállítást a Bamco cégcsoport saját 
pénzből fizette. 
 A metróalagutak építése egyébként 
azóta gyorsult fel, amióta a kivitelezést 
végző cégcsoport irányítását átvették az 
osztrákok a franciáktól. A pesti oldalon 
annak ellenére haladnak gyorsabban a 
pajzsok, hogy a talajviszonyok jóval válto-
zatosabbak, ami megnehezíti a munkát. A 

budai oldalon sokszor tervezési, pénzügyi 
és jogi viták miatt álltak a fúrópajzsok. 
 Hiába éri el azonban júniusban mindkét 
pajzs a Keleti pályaudvart, teljesen nem lehet 
elbontani a Szent Gellért téri állomásnál 
ideiglenesen felépített kiszolgáló létesítmé-
nyeket: az állomás közelében ugyanis még 
tart a két alagút összekötése, és ez a munka 
várhatóan csak az év végére fejeződik be. 
Addig még a Szent Gellért térnél eresztik le 
a szükséges építőanyagot az átkötő alagút-
hoz, amelyen keresztül szükség esetén majd 
„megfordulhatnak” a szerelvények. 
 A Szent Gellért téren emellett ősszel 
kezdik el a lejárat építésének utolsó sza-
kaszát, valamint liftet is építenek a CH 
épület közelében. A Móricz Zsigmond 
körtéren ugyanakkor már most dolgoz-
nak a kijáratokon és a lifteken, ez a 47-es 

250-esek csupán 15–20 percenként kö-
vetik egymást. Van olyan megállóhelye a 
BKV-nak, amelyet 10 busz is érint, min-
den komoly fennakadás nélkül. Ráadásul 
az Allee előtti buszöbölben több jármű 
is tud várakozni, ha a menetrend szerint 
még nem kell elindulnia végállomásáról. 
 Megkérdeztük a BKV-t, hogy miért 
nem egy megállóból indulnak a buszok. A 
közlekedési cég helyhiánnyal magyarázza 
a háromrészes megoldást. Válaszukban 
azt írják, hogy a piac előtti két megálló 
végállomásként üzemel, amelynek akko-
ra a minimális helyigénye, hogy ott már 
nem fér el a 86-os és a 212-es busz. A köz-
lekedésbiztonságra, valamint a buszve-
zetők munkavégzésére és pihenőidejére 
vonatkozó jogszabályokra hivatkozva azt 
közölték, hogy nem lehet áthelyezni, ösz-
szevonni a megállóhelyeket. A közlekedési 
cég egyébként előtte minden szükséges 
engedélyt beszerzett a hárommegállós 
megoldáshoz.
 A Sashegy, valamint az Őrmező és 
Kelenvölgy felől érkező buszok tavaly óta 
mennek el a Fehérvári útig, végállomásuk 
korábban a Kosztolányi Dezső téren volt. 
A hosszabbítás sokaknak segítség, hiszen a 
piac előtt közvetlenül át lehet szállni például 
a nagy forgalmú 4-es villamosra. A másik 
irányban viszont már nem talált mindenki 
számára megfelelő megoldást a BKV. 

(gp)

A jogszabályok nehezítik a közlekedést?

Buszvadászat Célegyenesben a fúrópajzsok
A körtéren már a felszínen is dolgoznak

villamos megállójánál is jól látszik. Ezen-
kívül a budai állomásokon a belső építők 
is munkálkodnak: a válaszfalakat és a pe-
ronokat alakítják ki, valamint beszerelik a 
lifteket, a mozgólépcsőket, a szellőző- és a 
beléptetőrendszert, az automatákat, vala-
mint felrakják a burkolást.
 Közben több, a metróépítésben közre-
működő cég szerződése lejárt, mivel ami-
kor megkötötték, még azzal számoltak, 
hogy 2009 végén már utazni lehet a 4-es 
metrón. A többéves csúszás miatt most 
újra szerződni kell például az ellenőrző 
mérnöki feladatokról, az épületmozgások 
figyeléséről, valamint a kommunikációról 
is. A beruházó DBR Metró Projektigazga-
tóság azt ígéri, hogy az új szerződések nem 
jelentenek pluszköltséget.  

giannone

A tóban egykor zöldellt a nádas, lubic-
koltak a méteres busák, tiszta vizében 
sokan még meg is mártóztak. A kerület 
ékköveként számon tartott Feneketlen-
tó rég nem hasonlít egykori önmagára. 
A vízszintcsökkenés, a habosodás és a 
halpusztulás jellemzi. A Fővárosi Köz-
gyűlés idén megvonta a kezelői jogokat 
a Feneketlen-tavi Horgász Egyesülettől. 
A legfrissebb hírek szerint a tónak és a 
parknak ezentúl a Főkert lesz a kezelője.

A tó vízszintje a szakértők szerint már 
évtizedekkel ezelőtt is ingadozott, de a ter-
mészet megoldotta a problémát: az esővíz 
többnyire visszapótolta az elveszett meny-
nyiséget. A komoly bajok 2007 körül kez-
dődtek. Drasztikusan csökkent a vízszint, 
beindult az algásodás, romlott a víz mi-
nősége, pusztultak a halak. 2008 nyarára 
már több mint egyméternyi víz hiányzott 
a Feneketlen-tóból. 
 Először a közeli metrófúrásokra gya-
nakodtak, hiszen a mélyépítés közben 
folyamatosan termelték ki a feltörő talaj-
vizet, ami egyesek szerint a tavat táplálta. 
A Budapesti Műszaki Egyetem szakértői 

vizsgálata azonban egyértelműen kimu-
tatta, a vízhiány nem hozható közvetlen 
összefüggésbe a metróépítkezéssel. A vizet 
pótolták, de nem sokkal később a nyugha-
tatlan állóvíz habosodni kezdett. 
 Újabb kutatások eredményeként egy-
értelművé vált, hogy a téli útsózások (mű-
trágyaszórások) miatt hatalmas mennyi-
ségű só szivárgott be a talajba és a vízbe. A 
tóban élő, 18 mázsányi édesvízi hal ezért 
kipusztult. 
 Hajdu László önkormányzati képvise-
lő, környezetvédelmi tanácsnok kezdemé-
nyezésére ismeretlen tettes ellen tesznek 
feljelentést különösen nagy kárt okozó 
természetkárosítás címén. 
 Kulcsár János, a tó és környékének ke-
zelésével korábban megbízott Feneketlen-
tavi Horgász Egyesület elnöke már ható-
ságilag ellenőrzött talaj- és vízmintákat is 
gyűjtött, melyeket a vizsgálat során átad-
hat majd az illetékeseknek. Kulcsár János 
többször figyelmeztette a közterület-fenn-
tartókat, legalább a tó környéki utakat ne 
sózzák, de hiába. 
 A szervezet vezetője azt panaszolta, 
hogy a Fővárosi Közgyűlés idén meg-

vonta az egyesülettől a korláton belüli 
rész kezelői jogait. A halászati jog de-
cember 31-éig él, de hal híján, vajmi 
keveset érnek vele, mondja az elnök, aki 
szerint a döntés több szempontból is ag-
gályos. 
 – A szerződésünk kiköti, hogy a Fe-
neketlen-tavi Egyesületet a történtek után 
kártalanítani kell, és amíg ez nem történik 
meg, az egyesületnek kell a korláton belüli 
résszel rendelkezni. Nem beszélve arról, 
hogy a stégek és korlátok az egyesület tu-
lajdonát képezik.
 A Fővárosi Közgyűlés eközben leg-
frissebb döntésével plusztámogatást 
adott a Főkertnek a Feneketlen-tó kör-
nyékének rendezésére. A közgyűlés egy-
hangúlag támogatta Újbuda alpolgár-
mestere, Lakos Imre módosító javaslatát, 
hogy az önkormányzati cég 40 millió 
forint célzott támogatást kapjon. A Fene-
ketlen-tónak és a parknak így ezentúl a 
Főkert lesz a teljes jogú kezelője. A köz-
gyűlésen a képviselők összesen egymil-
liárd forintot hagytak jóvá a budapesti 
parkok megújítására.

T. D.

Év végéig maradhatnak a horgászok

Elsózták a Feneketlen-tavat 
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Júliustól 6,7 százalékkal emelkedik a 
távfűtés hődíja Budapesten. Az alapdíj 
nem változik. A Főtáv a földgáz drá-
gulásával indokolja az emelést. A cég 
adatai szerint egy átlagos méretű lakás 
éves hődíja 126 ezer forintról 139 ezerre 
emelkedik, ehhez jön még a nagyjából 
60 ezer forintos éves alapdíj. A cég azt 
ígéri, hogy olyan fejlesztésekbe kezd 
még az idén, amelyek középtávon csök-
kentik a lakók költségeit. 

  

A végéhez közeledik a nagy dugókat 
okozó csatornaépítés a fővárosban. A 
főbb útvonalakon, így Újbudán az Ok-
tóber huszonharmadika utcában vagy 
a Sasadi útnál lapzártánkkor már az új 
tehermentesítő csatornák nagy részét le-
fektették. A Dombóvári úton pedig telje-
sen visszaállt az eredeti rend, lapzártánk 
után átadta az utat a kivitelező. Június-
ban azonban még lesznek komolyabb 
lezárások, például a Fehérvári úton, ahol 
egy ideig a villamos sem fog járni. A há-
lózat bővítését legkésőbb július 31-éig be 
kell fejezni a szerződés szerint.

  

Már a Fővárosi Közterület-fenntartónál 
is nyomoz a rendőrség hűtlen kezelés 
gyanújával. Azután indítottak eljárást, 
hogy kiszivárgott a cég vezérigazga-
tójának egy korábbi, a BKV-ügyben 
tett tanúvallomása. Bielek Péter arról 
beszélt, hogy az FKF Zrt.-nél politikai 
nyomásra döntöttek a közbeszerzési 
pályázatokról. A Felügyelőbizottság 
belső vizsgálata egyelőre nem állapított 
meg szabálytalanságot, de még továb-
bi ellenőrzések lesznek a cégnél. Bielek 
Péter a vizsgálat idejére fizetés nélkü-
li szabadságot vett ki. A közgyűlésen 
nem kapott többséget az a javaslat, 
amelyet szocialista kérésre terjesztett 
elő Demszky Gábor, hogy mentsék föl 
tisztségéből a cégvezetőt. 

  

Buszokat és trolikat újíthat fel, vala-
mint használt, úgynevezett hannoveri 
villamosokat vehet a BKV abból a tíz-

milliárd forintból, amelyet a Fővárosi 
Önkormányzattól kap ez évben. A köz-
gyűlés arról is döntött, hogy a pénzből 
felújítanak kilenc mozgólépcsőt és rossz 
állapotú villamospályákat is kicserél-
nek. A főváros januárban már átutalt 
ötmilliárd forintot a BKV-nak, ezen 
felül idén még tízmilliárdot ad.

  

Négy új kerékpárutat építenek Buda-
pesten, erről április végi ülésén dön-
tött a Fővárosi Közgyűlés. Az egyiket 
Újbudán alakítják ki, a Bogdánfy úton, 
százmillió forintból. Közben – bár 
Budapesten késik a kerékpárkölcsön-
ző-hálózat kiépítése – a III. kerület 
önállóan lépett, és egy magáncéggel 
összefogva megnyitotta az első „önkor-
mányzati” kölcsönzőt. Az óbudai Fő tér 
közelében található Laktanya utcában a 
kerületi lakosok egy napra 200 forintért 
bérelhetnek biciklit, ez majdnem fele 
egy BKV-jegy árának. A kölcsönző reg-
gel 7-től este 7-ig van nyitva, egyelőre 50 
kerékpárt lehet bérelni. 

  

Átvenné a Főváros az Erzsébet téri Gödör 
központ hasznosítási jogát az államtól. A 
Fővárosi Közgyűlés felkérte Demszky 
Gábor főpolgármestert, hogy kezdjen 
tárgyalásokat a kormánnyal. A központ 
szerepére, funkciójára ötletpályázatot 
írnának ki. Az eredetileg a Nemzeti 
Színház mélygarázsának és pincéjének 
épült központ ugyan a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdona, jelenleg azonban az 
ingatlanhasznosítási joga és fenntartási 
költsége a magyar államot terheli. 

  

Május 1-jén megnyílt a budapesti stran-
dok egy része: a Szent Gellért és a Da-
gály fürdő nyári medencéit, valamint a 
Palatinus strandot már használhatják a 
felfrissülni vágyók. A többi strand foko-
zatosan nyitja meg kapuit, legkésőbb a 
Pünkösdfürdő, a tanév végén. A belépő 
általában száz forinttal drágult a tavalyi-
hoz képest, és hétköznapokon egy-egy 
strandra mindig féláron lehet bemenni.
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Három évvel ezelőtt még egy másik 
szervezet nevében juttatták el adomá-
nyaikat a határon túli gyermekeknek, 
azóta saját alapítványt működtetnek 
azok a Sashegyen élő kerületi lakók, 
akik támogatni szeretnék a nehéz 
sorsú, szegénységben élő gyermeke-
ket. Dr. Surányi Ilona önkormányzati 
képviselő, a Gyermekekért XI. Közhasz-
nú Alapítvány kuratóriumának elnöke 
arról beszélt lapunknak, hogy a jó szív-
vel adott apró segítség is nagy örömet 
okozhat.

 Miért hozták létre az alapítványt?
Annak idején a körzetemben élők közül 
többen megkerestek a segítségnyújtás 
szándékával. Meg akartuk találni azt a 
karitatív tevékenységet, amellyel hozzájá-
rulhatnak nélkülöző gyermekek megse-
gítéséhez. Azt szerették volna, ha összefo-
gunk, és saját adományainkon, támogatá-
sunkon túl további segítőkész embereket 
állítanánk az ügy mellé. Első akciónkban 
a Baptista Szeretetszolgálaton keresztül 
juttattuk el a felajánlásokat erdélyi és kár-
pátaljai gyermekeknek. Ezt követően egy, a 
területemen lakó újbudai négygyermekes 
családot támogattunk, végül úgy döntöt-
tünk, létrehozzuk saját alapítványunkat, 
így alakult két évvel ezelőtt a Gyermeke-
kért XI. Közhasznú Alapítványt. 

 A tavalyi karácsonyi Mikulásgyár adomány-
gyűjtő akciójukkal, amit a Tétényi és Etele 
út találkozásánál felállított sátorban ren-
deztek, kerületszerte ismertté váltak. Mi 
történt azóta az alapítvány életében?

Nagyon megindító volt látni, hogy a válság 
ellenére az emberek, ha csak egy kicsivel is, 
de segítenek a még náluk is nehezebb hely-
zetben lévőkön. Az adventi időszak utolsó 
két hetét gyakorlatilag folyamatosan az ut-
cán töltöttük. Érezhető volt, hogy napról 
napra többen jönnek, és amivel tudnak, 
támogatnak. Nekünk, szervezőknek erőt 
adott, hogy mennyi jó szándékú ember 
van. Könyvek, játékok, édességek, de még 
versenybicikli is került az ajándékok közé. 
A Humán Szolgáltató Központtal közösen 
hatvan kerületi gyermeknek okoztunk 
örömöt, akiknek egy karácsonyi ünnepsé-
gen adtuk át az ajándékcsomagokat. Ebből 
a gyűjtésből maradtak könyvek, játékok, 
amelyeket májusban Kárpátaljára szeret-
nénk elvinni olyan magyar gyermekek-
nek, akiknek például egy magyar nyelvű 
mesekönyv szinte elérhetetlen. Jelenleg ezt 
szervezzük. 

 Idén is lesz Mikulásgyár ajándékgyűjtés a 
kerületi gyermekeknek?

Nagyon szeretnénk ebben az évben is 
megrendezni ezt a nagy sikerű gyűjtési 
akciót. Nemrég beadtunk egy pályázatot, 
amelyben támogatást kértünk tevékenysé-
günkhöz. Emellett arra kérnénk minden 
kerületi polgárt, hogy adója 1 százalékával 

támogassa működésünket, hogy célja-
inkhoz lehetőség is társuljon. Nincsenek 
bevételeink, amelyekből a szállítást és az 
egyéb költségeket fizethetnénk. Eddig eze-
ket a kiadásokat – a kuratórium tagjaival 
közösen – magunk álltuk. Ezért ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani az Újbuda 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Cent-
rum munkatársainak, dr. Kovács Sándor 
igazgató úrnak, hogy a Mikulásgyár ideje 
alatt segítettek a szállításban, illetve őriz-
ték a gyűjtés helyszínét, valamint Kissné 
Tóth Katalinnak, az Újbudai Humán Szol-
gáltató Központ igazgatójának és mun-
katársainak, hogy segítettek a rászoruló 
gyermekek megtalálásában. Idén az ő se-
gítségükre is számítunk. 

A. Sz.

Az alapítvány karácsonykor is ajándékozott

Kárpátaljai gyerekeket is 
támogatnak a sashegyiek

Dr. Surányi Ilona: sok a jó szándékú ember

Azok a XI. kerületi lakosok, akik úgy 
érzik, hogy szívesen segítenének adójuk 
1%-ával a kerületünkben élő szegény 
sorsú gyermekeknek, a következő adó-
számot írják adóbevallásukhoz:
GYERMEKEKÉRT XI. KÖZHASZNÚ  
ALAPÍTVÁNY, ADÓSZÁM : 18264416-1-43

Egy évvel az alapítása után már több 
mint ezer tagszervezet kapcsoló-
dott Magyarország legnagyobb civil 
gyűjtőszervezetéhez, a Civil Össze-
fogás Fórumhoz (CÖF). A Társadalmi 
Kerekasztal életre hívását követően 
adták ki a Társadalmi Szerződés című 
kötetet. A kiadvány egyik szerkesztő-
jével, dr. Csizmadia Lászlóval és CÖF 
egyik szóvivőjével a könyv céljáról is 
beszélgettünk.

Egy éve indították útjára civil mozgalmukat, ez 
idő alatt több mint ezer civil szervezet csatlako-
zott önökhöz. Bejárták az országot és könyvet 
írtak, amelyet két héttel ezelőtt a leendő minisz-
terelnök, Orbán Viktor és Semjén Zsolt, a KDNP 
elnöke személyesen vett át. Minek tulajdonítja, 
hogy ilyen rövid időn belül ilyen erős szervezetté 
nőtte ki magát a CÖF?

Röviden: a rendszerváltozás óta eltelt húsz 
évnek. Bővebben: mára eljött az ideje an-
nak, hogy a hatalomnak tudomásul kell 
vennie, nem kerülheti meg azt a társa-
dalmat, amelyet képviselni hivatott. Célja 
nem lehet más, mint a közjó. Ez eleddig 
nemigen volt így. Pártokráciát és paktu-
mokat láttunk, oligarchiák működtették 
törvényhozásunkat, Parlamentünkben 
alig képviseltek bennünket azok, akiket 
mi küldtünk oda. A politikai szereplők 
nem egyre közelebb kerültek az emberek-
hez, hanem épp ellenkezőleg. A távolság 
az elmúlt két évtizedben elviselhetetlenül 
nagyra nőtt. Úgy érzem, ezzel a folyamat-
tal egy időben lassacskán ráébredtek a civil 
szervezetek, valamint azok az állampol-
gárok, akik egyénileg is részt szerettek vol-

na vállalni közösségük alakításában, hogy 
összefogás és együttműködés nélkül nincs 
eredmény. A szétforgácsolt erő, nem erő. 
Ehelyett egy, a társadalom minden rétegét 
képviselő, erős civil fórum megteremtheti 
azt a helyzetet, hogy a mindenkori politi-
kai hatalmat gyakorlók kénytelenek legye-
nek számolni vele. Mindenütt az a célja a 
civil társadalomnak, hogy kontrollálja a 
hatalmat. Az embereknek jogukban áll 
tudni, adóforintjaikat hogyan használja fel 

a hatalom. Az országban megtermelt adót 
az ország javára kell fordítani. Jogunk van 
beleszólni abba, mire szeretnék fordítani 
a közösség pénzét. A közérdek és közjó 
az utóbbi években elképesztően háttérbe 
szorult, tulajdonképpen ez erősítette fel az 
összefogásra való igényt.

Mit tartalmaz kötetük, a Társadalmi Szerződés?

Befogadó szervezet vagyunk, létrehoztuk 
a Társadalmi Kerekasztalt, amelynek célja, 
hogy felrázza az embereket. Szeretnénk, 
ha véget érne a foteldemokrácia, amelyben 
a többség a tévében látottak alapján ismeri 
csak szűkebb és tágabb hazáját, közéletét, 
környezetét. Arra szeretnénk rávenni az 
embereket, hogy lépjenek ki a kertkapun, 
és ismerjék meg utcájukat, majd városré-
szüket, településüket, végül pedig orszá-
gukat. Érdekelje őket, mi történik körü-
löttük. Lokálpatriótákká válva, közössé-
gekben gondolkodva magunk is nagyon 
komoly részt vállalhatunk abban, milyen 
országban éljünk. Közösen megalkottuk a 
Társadalmi Szerződést, amely 12 pontban 
tesz ajánlásokat – reményeink szerint az 

egész társadalom nevében – arra, melyek 
az elvárásaink közös dolgainkra nézve. 
A könyv az alkotó szakemberek és az ál-
taluk képviselt szervezetek, társadalmi 
csoportok igényeit építette be, konszenzu-
sos, tehát mindenki számára elfogadható 
formában. Összefoglaljuk azokat a kér-
désköröket, amelyeket elengedhetetlenül 
szükséges megtenni, amelyekben szerin-
tünk komolyan változtatni kell az eddigi 
gyakorlaton. A sors érdekessége, hogy a 
leendő kormány programja kísértetiesen 
ugyanezeket a témákat emeli ki. Nagy a 
remény arra, hogyha szerepet vállalunk 
benne mindannyian, mindenki a maga 
helyén, akkor komoly eredmények szü-
lethetnek. Ha nem így lesz, a társadalom 
megvonja a bizalmat, mert bizonyos kér-
désekben nem tudunk kompromisszumot 
kötni. Ilyen a nemzeti vagyon, benne a 
termőföld védelme, a közbiztonság helyre-
állítása, az oktatás rangjának visszaadása, 
emberközpontú egészségpolitika, és még 
sorolhatnám.

Hogyan képzeli el a fórum szerepét a jövőben?

A hatalomnak szüksége van a társadalom 
véleményére. Ahhoz, hogy folyamatosan 
tájékozódhasson a közösség elvárásairól, 
valamint a különböző szakmai vélemé-
nyek alapján a közösségnek is megfelelő 
döntéseket tudjon hozni, az intézmény-
rendszerbe be kell építeni állandó sze-
replőnek a civil szférát. Ez nem lehet ön-
kormányzatoktól függő, esetleges szerep. 
Törvényben meghatározott kereteket és 
a működéshez infrastruktúrát kell bizto-
sítani. Konzultációs és egyeztető kötelez-
vény szükséges, megszólalásunk nélkül ne 
lehessen dönteni sem helyi, sem országos 
ügyekben. Persze a civil szakemberek, 
akik ingyenesen, a köz javáért ajánlják fel 
tudásukat – jogásztól orvosig – egy sor 
fontos döntés előtt szakmai véleménnyel 
támogatnák az önkormányzatok munká-
ját. Számos műhelyünk alkalmas lenne 
arra, hogy szakmai előkészítő anyagok 
készüljenek egy-egy döntés előtt. Biztos 
vagyok abban, hogy a sokmilliós szakértői 
megbízások helyett ez a folyamatos kon-
zultációs lehetőség jobban megtérülne. 

Szeifried Adél

Csizmadia László: arra szeretnénk rávenni az embereket, hogy lépjenek ki a kertkapun

Civil Összefogás Fórum

Vessünk véget a foteldemokráciának

A CÖF várja Újbuda civiljeit az együtt-
működésre, és rövidesen megtartja 
kerületi fórumát alapítóinak részvé-
telével. Erre a rendezvényre párttól 
függetlenül invitálja a kerület új or-
szággyűlési képviselőit is. 
Honlap: www.civilösszefogas.org

Jubileum a közösségi házban

Az Albertfalvi Közösségi Ház egész napos szakmai fórummal és szórakoztató programokkal 
ünnepelte 10 éves jubileumát. A fórum résztvevői az önkormányzatok, a közösségi házak és 
az önkéntes szerveződések együttműködési lehetőségeit taglalták, de a közösségépítésben 
szerzett tapasztalataikat is megosztották egymással. Az esti megnyitón bemutatták a közös-
ségi ház életéről szóló fotómontázs-kiállítást, majd a zene és a tánc vette át a vezető szerepet. 
Rövid koncertet adott az ugyancsak 10 éves Gesualdo kamarakórus, bemutatkozott az AKH 
divattáncstúdiója, majd a ház salsatáncklubja teremtett karibi hangulatot. Az estet az Opera- és 
dalstúdió operettkoncertje zárta. 

A kortárs tánc és színjátszás egyik köz-
ponti színpadaként működő MU Szín-
ház önmagához méltóan ismét egy 
rendhagyó kezdeményezést vállalt. 

Drazen Sivak horvát színész-koreográfus 
szakmai vezetése mellett úgynevezett szín-
háznevelési workshopot rendeztek, még-
hozzá kisiskolások részvételével. Az egyedi 
módszer alkalmazói azt kérték a gyere-
kektől, fogalmazzák meg egyetlen szóban 
legtitkosabb vágyukat. Az alkotócsoport 
ezekből készített jeleneteket a mozgásszín-
ház nyelvén, melyeket a junior társszerzők 
és szüleik díszbemutatón láthattak.
 A 15 évvel ezelőtt Ausztriából indult 
„the Arto” módszer mentén folyó mű-
helymunka azonban nemcsak a kiskorú-
aknak szól. A workshopra a legkülönbö-
zőbb művészeti és reálterületeken jártas 
szakembereket hívják meg, így az alkotó-
csoportban színésszel, építésszel, táncos-
sal, zenésszel, rendezővel, fotográfussal, 
képzőművésszel, de még muzeológussal 
is találkozhatunk. Ez a furcsa kompánia 
alkot rövid, 3–4 perces jeleneteket a gye-
rekektől kapott szavakból. A résztvevők 
azonban először komoly terepmunkát 
végeznek. Kimentek a környékbeli csalá-
dokhoz, iskolákhoz, és a gyerekektől egy 
hosszabb beszélgetés után azt kérik, fo-
galmazzák meg és írják le egy szóban leg-
titkosabb vágyukat, kérésüket. Ezekből a 
szavakból az alkotócsoport kis jeleneteket 
készít, azaz a vágyak színházi megfejtését. 
Az előadásban a szavak által inspirált jele-
netek önmagukban is értelmezhetők lesz-
nek, de a végére kerek egész történetté is 
összeállnak. A jelenet előtt a szót adó kis-
gyermek kiáll a színpadra, bemutatkozik, 
és elmondja saját szavát. 

A MU Színház művészeti vezetője, Erős 
Balázs nagy örömmel fogadta a horvát 
művész vándortanfolyamát, hiszen céljaik 
azonosak. Az intézmény éppen azon mun-
kálkodik, hogy intenzívebb kapcsolatot 
építsen ki a kerület lakosságával. A művé-
szeti vezető azt is elmondta, gyermekkor-
ban sokkal nyitottabbak, érzékenyebbek 
vagyunk a művészetre, így a kicsik köny-
nyedén elsajátíthatják a színházi élmények 
befogadásának képességét. Ráadásul – vé-
leménye szerint – ebben az életszakaszban 
még sokkal jobban kommunikálnak a 
mozgás és a gesztusok nyelvén, hiszen az 
emberek jelentős részénél később kizáró-
lagossá válik a verbális önkifejezés.
 A „the Arto” nagymesterének számí-
tó Drazen Sivak évekig tanított mozgást a 

Idén is számos külföldi fellépőt hívott 
meg a Zöld Pardon, hogy még szí-
nesebbé tegye a hazai előadókban 
bővelkedő 2010-es koncertkínálatát. 
Elsőként egyenesen az Egyesült Ki-
rályságból érkezik még tavasszal a 
Kosheen (UK), majd az osztrák–orosz 
Russkaja (A/RU), a nyarat a párizsi és 
athéni bulija között Dj Krush (J) kö-
szönti, végül, a nyár közepén pedig az 

Incognito (UK) lép fel a leghosszabb 
nyári fesztivál színpadán. 

Külföldi fellépők a Zöld Pardon 2010-
es koncertszezonban: 
KOSHEEN (UK) – 2010. MÁJUS 12., SZERDA 
RUSSKAJA (A/RU) – 2010. MÁJUS 17., HÉTFŐ 
DJ KRUSH (J) – 2010. JÚNIUS 3., CSÜTÖRTÖK 
INCOGNITO (UK) – 2010. JÚLIUS 25., VASÁR-
NAP

Gyermeki vágyakból gyúrtak előadást a MU-ban

A szavak mozgásszínháza
Zágrábi Színművészeti Akadémián, 1999-
ben pedig kidolgozta alternatív színház-
nevelési módszerét. Azóta közel ezer elő-
adást készített ezzel a technikával Európa-
szerte, melyek alkalmával tízezer gyereket 
vont be az alkotás folyamatába. A koreog-
ráfus szerint a gyerekek és felnőttek közös 
munkájából mindkét fél rengeteget profi-
tálhat. – A kicsik megtanulják, hogy a szó 
mivé válik, ha előadást csinálunk belőle. 
Ebben a világban ugyanis nem minden 
olyan logikus, mint az iskolában. Itt szük-
ség van a fantáziájukra, hiszen egy szónak 
egészen absztrakt kifejeződései is lehetnek 
– magyarázta a horvát művész, aki szerint 
a felnőtteknek is legalább annyi kihívást 
rejteget az izgalmas műhelygyakorlat. 

T. D.

A titkos vágy szavából áll össze a színház

Angol, japán és orosz–osztrák előadók a Zöld Pardonban 
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Az akció 2010. május 1-tôl visszavonásig vagy a készletek erejéig érvényes. Az akcióban egy elôfi zetô a kedvezményt legfeljebb egy alkalommal veheti igénybe, maximum egy készülék erejéig. További, teljes körû és részletes feltételek a T-Pontokban, 
Partner üzleteinkben, illetve ügyfélszolgálatunkon érhetôk el: 1430, 06-1/265-9210.

www.t-mobile.hu

HP Compaq 610 + 
Mobile Broadband Stick V
 15,6” kijelzô
 Intel Celeron T1500 (1,86 GHz) processzor
 2 GB DDR2 RAM
 160 GB HDD
 DVD +/- RW Light Scribe
 Beépített webkamera
 WLAN
 Magyar nyelvû Microsoft® Windows® 7 

Prémium operációs rendszer

Új RelaxNet XL elôfi zetéssel, 
az elôfi zetésre és a díjcsomagra vállalt 
24 hónapos hûségnyilatkozattal

Mob
15,6” k
Intel C
2 GB D
160 G
DVD +
Beépít
WLAN
Magya
Prémiu

Új Relax
az elôfi ze
24 hóna

59 900 Ft

Vonzó májusi 
kedvezmények

Domino 
csomagban

21 990 Ft

Samsung Corby
 Érintôkijelzô
 2 megapixeles kamera
 Sztereó RDS FM-rádió
 Zenelejátszó
 Több színben kapható

Nokia 2330 
classic

Domino 
csomagban

11 990 Ft

 Beépített kamera
 Videofelvétel és -lejátszás
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Mi köze a robotikának a postagalam-
bok röptéhez? Egyebek mellett erre a 
kérdésre adnak választ az ELTE Termé-
szettudományi Karának lágymányosi 
telephelyén működő kutatócsoport 
eredményei, amelyeket címlapján 
hozott a Nature, a világ vezető tudo-
mányos lapja. Az Újbuda kérdéseire 
Vicsek Tamás professzor kutatócso-
portjából Nagy Máté és Ákos Zsuzsa 
válaszolt.

Mikor kezdődtek a kísérletek?
A kutatást csoportos mozgások megérté-
sére terveztük, azt szerettük volna meg-
tudni, hogyan találnak a galambok opti-
mális útvonalat hazafelé, és hogyan lehet 
az, hogy közben az egész csapat együtt 
marad. A madarak hátára saját fejleszté-
sű miniatűr GPS-vevőt rögzítet-
tünk, így a műholdas navigációs 
rendszer segítségével figyeltük 
az irányválasztásokat. Ezt meg-
előzően végeztünk már hasonló 
méréseket, amikor emberi pilóták 
teljesítményét hasonlítottuk össze 
nagyobb testű madarak – vándor 
sólyom, fehér gólya – siklórepülé-
sével. Így a tényleges munkához 
sok gyakorlati tapasztalatunk ösz-
szegyűlt. A galambokkal 2008 
szeptemberében dolgoztunk, 
nagyjából egy hónapon át. Ez a 
GPS másodpercenként öt adatot 
szolgáltat, tehát sokkal nagyobb 
frekvenciával dolgozik, mint a ha-
gyományos helymeghatározó. Ez 
is saját fejlesztés, ugyanúgy, mint a 
hátizsák, amivel a galambok hátá-
ra rögzítettük a szerkezetet. Ebbe 
először gyurmát tettünk, így szoktattuk 
hozzá a madarakat a súlyhoz, hogy a tény-
leges méréskor ne viselkedjenek másként, 
mint normális körülmények között. Ele-
inte adódtak nehézségek, az első hátizsá-
kokat például még képesek voltak levenni 
magukról.

Hogyan végezték a kísérleteket?

A madarakat húsz kilométerre a dúctól 
engedtük el. A tizenöt repülési kísérlet 

során 32 órányi adat gyűlt össze, ami 
több mint félmillió adatpontot jelent. 
Az iránykorrelációt vizsgáltuk, tehát azt, 
milyen gyorsan követi az egyik madár 
irányválasztásait egy másik madár. Az 
átlagos követési idő 0,3–0,4 másodperc, 
ezért volt fontos a másodpercenkénti öt 
adat, hiszen különben ezt a hatást egy 
ritkább jelfelvétellel nem lehetett volna 
kimutatni. Itt tehát a GPS-fejlesztés tette 
lehetővé ezt a biológiai felfedezést. 

Honnan tudják a csapat tagjai, hogy vezetőváltás 
következik, és egy másik egyedet kell követni?

Ennek eldöntése további vizsgálatokat 
igényel. A mérések során együtt dolgoz-
tunk egy Oxfordban élő etológussal, Bíró 
Dórával, aki a biológia legújabb eredmé-
nyeinek közlésével segítette munkánkat. 

A hierarchikus döntéshozatalkor fon-
tos, hogy a csoport minden tagja lássa a 
többieket. A galamboknál a bal szemből 
érkező információt a jobb agyfélteke dol-
gozza fel, ennek működése felelős a társas 
kapcsolatokért. Így a vizsgálatok során 
megfigyeltük, hogy a madarak úgy he-
lyezkednek el a repüléskor, hogy a vezető 
csapattagot a bal szemükkel lássák, mert 
így sokkal gyorsabban reagálnak rá. A 
bal agyfélteke, amely a jobb szemből ér-

kező képeket elemzi, a tereptárgyak felis-
merését végzi.

Milyen területeken lehet felhasználni ezeket az 
eredményeket?

A hierarchikus döntéshozatal valószí-
nűleg hasonló módon működhet tízfős 
embercsoportoknál is, egy baráti társa-
ságban mindenki tudja, kire érdemes 
hallgatni, kinek az ötletei szoktak bevál-
ni. Ezért érdeklődnek pszichológusok, 
szociológusok is a munkánk iránt. A 
galambversenyzés szempontjából azért 
érdekes a kutatás, mert a szakemberek 
így tudják eldönteni, melyik állatot ér-
demes továbbtenyészteni. Vannak olyan 
galambok, amelyek gyorsabban tudnak 
repülni, a csoportos repülés szempontjá-
ból azonban ez nem számít. Mivel a ma-

darak együtt akarnak maradni, 
felvesznek egy közös tempót. Ami 
lényegesebb, az a hatékony tájéko-
zódás képessége, mert azok az ál-
latok, amelyek általában vezetik a 
csoportot, ha egyedül repülnek is 
rövidebb úton térnek haza. Ez az 
információ eddig nem állt a ga-
lambászok rendelkezésére, ezért a 
Magyar Postagalamb Szövetség is 
érdeklődéssel figyeli a programot. 
A kísérletekhez nagy segítség volt 
Pató József hivatásos galambász 
szakértelme, aki rendelkezésünk-
re bocsátotta galambjait. Egyéb-
ként az egész projektet egy öt évre 
szóló, európai uniós támogatás 
elnyerése tette lehetővé, amelynek 
végcélja egy robotraj kikísérlete-
zése. Lényeges szempont, hogy 
ezek repülését ne kelljen kívülről 

irányítani. Ehhez szolgálnak modellül a 
madarak röptét elemző vizsgálatok, mert 
így tudjuk később eldönteni, hogy például 
tíz egyforma képességű robotot építsünk, 
vagy célszerűbb, ha van közöttük olyan, 
amely más szenzorokkal van felszerelve. 
A kutatásról további információkat és 
videókat a projekt honlapján találnak az 
érdeklődők: 

http://hal.elte.hu/pigeonflocks/
Kővágó Angéla

Tudomány: GPS a madarak hátán

A bal szem követi a jó irányt

A postagalamboknál a legjobb navigátorok repülnek az élen

A BUDAPEST XI., FEHÉRVÁRI ÚT 12. ALATTI SZAKRENDELŐBEN

 EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZŰRÉSEK
EKG

VÉRCUKORMÉRÉS
HALLÁSVIZSGÁLAT

VÉRNYOMÁSMÉRÉS
KOLESZTERINSZŰRÉS 

DOPPLER-ÉRVIZSGÁLAT
ARTERIOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT

ALVÁSDIAGNOSZTIKAI SZŰRÉS
SZÁJÜREGI DAGANATOK SZŰRÉSE

BŐRGYÓGYÁSZATI ANYAJEGYSZŰRÉS
CSONTSŰRŰSÉGMÉRÉS, KIÉRTÉKELÉS 

FELNŐTT ALLERGIASZŰRÉS, TANÁCSADÁS
DR. SCHÜSZLER FÉLE ARCDIAGNOSZTIKA

FÉRFIAKNAK PSA-SZŰRÉS ÉS TANÁCSADÁS
MAKULADEGENERÁCIÓ SZEMÉSZETI SZŰRÉSE
ZÖLDHÁLYOG ÉS SZÁRAZ SZEMŰSÉG SZŰRÉSE

 BEMUTATÓK
MASSZÁZSBEMUTATÓ
ELSŐSEGÉLYBEMUTATÓ
BIOPTRON FÉNYTERÁPIA
GYÓGYKOZMETIKUMOK BEMUTATÓJA
BABA- ÉS THAI MASSZÁZS BEMUTATÓ
LÉGZÉSFIGYELŐ HASZNÁLATA – BEMUTATÓ
VITAMINSZIGET BABÁKNAK ÉS MAMÁKNAK
DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST SEGÍTŐ PROGRAM

 EGYÉB PROGRAMOK
SZÁJÁPOLÁS GYERMEKEKNEK
SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT
ÉLETMÓD- ÉS LELKI TANÁCSADÁS
GYERMEKFELÜGYELET,  
KREATÍV FOGLALKOZÁS

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

Gyógyír  
családi egészségnap

MÁJUS 15-ÉN, SZOMBATON  
DÉLELŐTT 9 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG

LAKOSSÁGI FÓRUM KERÜLETÜNK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK  
AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRŐL 11 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT (V. emelet)

AKIK KÉRDEZNEK: 
A KERÜLET LAKÓI,

AKIK VÁLASZOLNAK:
 Molnár Gyula polgármester, dr. Kupper András orvos-frakcióvezető,  

Gyorgyevics Miklós Eü. Biz. elnök, dr. László Imre főigazgató,  
Szent Imre Kórház, dr. Hajós Éva tisztifőorvos,  

dr. Kóti Tamás igazgató, Gyógyír Újbudai Szakrendelő
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Sashegy Családi Óvoda
Együtt a Szülôkkel a Családokért 
Kiemelkedôen Közhasznú Alapítvány

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kedves Szülôk!
Szeretettel várjuk az óvodáskorú gyermekeket!

Szülôkkel összehangolt nevelés TUTOR-rendszerben
A gyermeki motiváció, jellem és egyéniség formálása
Személyre szabott, a fogékony idôszakokra épülô
nevelés és képességfejlesztés
Családi értékek, emberi erények hangsúlyos
szerepe a nevelési programunkban
Szülôi szemináriumok szervezése gyermeknevelésrôl

Újonnan kialakított, modern eszközökkel felszerelt
kertes villaépület
Tornaterem (tartásjavító torna, foci)
Uszoda a közelben (úszásoktatás)
Egyedi játszótér
Szülôi kávézó és könyvtár

www.sashegyovoda.hu

Küldetésünk

Infrastruktúra

Telefon

+36 30 2483269, +36 20 4891566, +36 1 3191149

Ajánlattételi felhívás 
a Budapest, XI. ker. 
Bartók Béla út 6., 8., 
11–13., 25. és 37. számú 

társasházak homlokzatfelújítási 
tervének elkészítésére

1./ AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON-, TELEFAXSZÁMA: 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Bu-
dapest, Bocskai út 39–41. Tel.: 1/3724633, fax: 1/3724640.
E-mail: schreffel.janos@ujbuda.hu, bodis.csaba@ujbuda.hu
2./ A BESZERZÉS TÁRGYA: Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 6., 
8., 11–13., 25. és 37. számú társasházak homlokzatfelmérése, 
digitalizálása és a homlokzatok felújításához szükséges a 
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben meghatározott tartalmú 
építési engedélyezési tervdokumentáció (építési engedélyezési 
eljáráshoz szükséges példányszám + 4 példány) elkészítése, 
az érintett portálok felújításának, átalakításának kiviteli ter-
vei (5 példány), valamint a szükséges hatósági és tervtanácsi 
egyeztetések elvégzése, dokumentálása. Elvégzendő továbbá 
a tervezési szakaszt megelőző levéltári kutatás, a fellelhető 
tervrajzok és leírások dokumentálása, valamint helyszínen 
végzett homlokzati feltárás szükséges az eredeti homlokzati 
színezés megállapítására. A levéltári kutatás és helyszíni feltá-
rás eredményeként megállapított eredeti homlokzati szín(ek) 
alkalmazandó(k) a tervezés során. 
3./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, AMIRE AZ AJÁNLATKÉ-
RÉS IRÁNYUL: Tervezési szerződés. 
4./ TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: A szerződés aláírását követő (leg-
feljebb) 60 nap. A teljesítési határidő alatt a nettó tervezési 
időtartam értendő, amelybe az építési engedélyezési eljárás 
időtartama nem számít bele. Ezen időtartam alatt a teljesítési 
határidő nyugszik. 
5./ TELJESÍTÉS HELYE: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ön-

kormányzata, Zsombolyai út 5. II. emelet Főépítészi Iroda. 
6./ AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJA: Az összes-
ségében legelőnyösebb ajánlat. Részszempontok: Tervezési díj 
súlyszám: 70, Tervezési határidő súlyszám: 30. Az ajánlatok el-
bírálása külön-külön, épületenként történik. Legalább öt aján-
lattevő esetén egy pályázó csak egy épület tekintetében nyilvá-
nítható nyertesnek. Amennyiben a bírálati szempontok alapján 
a pályázó több épület esetében is nyertes lenne, úgy azok közül 
a legmagasabb értékű ajánlata nyer. A további épületek tekin-
tetében a második legjobb ajánlatot tevő pályázó nyer. 
7./ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bí-
rálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti 
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: az ajánlatok értékelésekor adható pontszám vala-
mennyi részszempont esetében 1–10-ig terjed. 
8./ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának 
bírálati szempontja esetén a módszer ismertetése, amellyel 
az ajánlatkérő megadja a 7. pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: A (bírálati) részszempontok értékelése arányo-
sítással történik. Ennek során az egyes ajánlatok részszem-
pontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül a 
megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra 
oly módon, hogy a legjobb tartalmi elemet tartalmazó ajánlat 
a maximális 10 pontot kapja, a többi pedig ehhez viszonyí-
tott arányban csökken. Az egyes részszempontokra adott 
pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra 
kerülnek. Az így kialakult összesített súlyozott pontszám kerül 
összevetésre. Törtek esetén az ajánlatkérő a pontszámokat két 
tizedes jegyre kerekíti. 
9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: A 
felmérési és építési engedélyezési tervdokumentáció leszállí-
tásakor, valamint az engedélyezési tervdokumentáció illetékes 
építési hatósághoz történő benyújtásakor 1 db rész-számla 
(tervezési díj 60%-a); és a kiviteli tervdokumentáció leszállí-
tásakor 1 db végszámla (tervezési díj 40%-a) nyújtható be az 
igazolt teljesítést követő 30 napon belüli átutalással. 

10./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: Az ajánlattevőnek 
igazolnia kell a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, 
illetőleg szakmai alkalmasságát É1 építész tervezői jogosult-
ságának bemutatásával, valamint az előző 2 naptári év jelentő-
sebb homlokzatfelújítási tervezési munkák,  amelyek levéltári 
kutatással, helyszíni feltárással készültek  és referencia igazolás 
bemutatásával. 
11./ AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2010. május 17. 12.00 
óra. Az ajánlatot postán (Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), vagy 
személyesen (Budapest, Zsombolyai út 5. II. emelet Főépí-
tészi Iroda) lehet benyújtani a megadott beadási határidőig 
folyamatosan. A borítékon kérjük feltüntetni a következőt: 
„Homlokzatfelújítás Bartók Béla út”. 
12./ AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 2010. 
május 17. 12.00 óra, Budapest, Zsombolyai út 5. II. emelet Fő-
építészi Iroda. 
13./ A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: A boríték-
bontást követő 30. nap. 
14./ AZ AJÁNLAT BEADÁSÁNAK NYELVE: magyar. 
15./ Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyal-
ni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: 
Nem lehet tárgyalni. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat 
tárgyalás nélkül bírálja el. 
16./ EGYÉB INFORMÁCIÓK: Az ajánlatnak tartalmaznia 
kell: Tervezői jogosultságot igazoló dokumentum, Teljesí-
tésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, Referencia 
adatlap. A kért igazolások hitelesítés nélküli másolatban is 
benyújthatók. Az ajánlatkérő alkalmatlannak nyilvánítja 
a szerződés teljesítésére az ajánlattevőt, ha vele szemben 
az ajánlattételi felhívásban meghatározott bármely alkal-
matlansági ok áll fenn. Az ajánlattevőnek az ajánlati árat 
forintban, „nettó + általános forgalmi adó” formában, kell 
feltüntetni. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 
az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthassa.  
17./ AZ AJÁNLAT MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2010. április 22.

Schreffel Jánosw főépítész

MÁJUS 12., SZERDA
A kifizető, munkáltató eddig vall-
ja be és fizeti meg az általa levont 
személyijövedelemadó-előleget, vagy 
magát a levont személyi jövedelemadót. 
Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: 
az egészségbiztosítási, a munkaerő-pi-
aci és a nyugdíjjárulékot, a fizetendő 
társadalombiztosítási járulékot, a kor-
kedvezmény-biztosítási járulékot, az 
EKHO-t, a START-kártyával rendel-
kező foglalkoztatott után a 0/10/20% 
járulékot. Az egyéni vállalkozó és a tár-
sas vállalkozó után a vállalkozás eddig 
vallja be és fizeti meg az egészségügyi 
szolgáltatási járulékot. (1058 és 1008)

MÁJUS 17., HÉTFŐ
Eddig esedékes a pénzforgalmi bank-
számla megnyitásáról és megszünteté-
séről a pénzintézet adatszolgáltatása, és 
a 10A88-as nyomtatványon az áfa-tör-
vényben meghatározott új közlekedési 
eszközt értékesítő adatszolgáltatása.

APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága

Májusi adózási  
határidők

Ha szép az idő, elő a biciklivel! Akár itt 
a kerületben, akár távolabbi tájakon. 
Berényi Zsuzsáék már sok-sok éve 
követik ezt az életformát, sőt, nemcsak 
hétvégeken pattannak kerékpárra, 
de még a nyaralásokat is a nyeregben 
töltik. Egy olyan baráti társaság tagja-
iról van szó, akik fiatalkoruktól együtt 
kerékpároznak, és ma már gyerme-
keik is velük tartanak. A csapat Perjes 
Gábor szakmai vezetésével és az Etele- 
Mounty Bringások névvel indul útnak.

Tavasszal mindig összeül a társaság egy 
megbeszélésre, hogy merre induljanak adott 
évben. Többnapos kirándulásra szívesen 
mennek a Fertő-tó környékére, a Tisza-tó-
hoz és persze a Balatonhoz. Rövidebb, egy-
napos kirándulásokra gyakran mennek ki a 
Margitszigetre vagy a Dunakanyarba. 
 Berényi Zuszsa azt tanácsolja, mielőtt 
bárhova elindulnánk, tartsunk egy tavaszi 
bringavizsgálatot. Ellenőrizzük a fék- és 
a váltóbeállításokat, a lánc olajozását, va-
lamint a guminyomást. Ez utóbbit sokan 
elfelejtik, pedig lapos gumival sokkal 
nehezebb tekerni. Létezik defektmentes 
gumi, és olyan is, amelyben a külső és a 
belső gumi közé egy speciális szalagot he-
lyeznek el. Nagyon fontos, hogy mindenki 

Hibátlan kerékpár, gondos felszerelés

Biciklivel a Fekete-erdőbe 
a magasságának megfelelő biciklire üljön. 
Zsuzsáék mindig visznek magukkal pót-
gumit, valamint alapvető szerszámokat is. 
Sisak nélkül sohase induljunk el! 
 Bár Magyarországon is egyre több a 
kerékpárút, illetve a kerékpárosbarát ven-
déglátó- és szálláshely, még bőven van mit 
fejleszteni, Ausztria ebben sokkal előrébb 
jár. Zsuzsáék is szívesen töltik ott nyári 
szabadságukat, a Passau–Bécs útvonal az 
egyik kedvencük, de voltak Villach környé-
ki csillagtúrán is, idén pedig a Fekete-erdő-
től kerekeznek el Regensburgig. Állítják, 
össze sem lehet hasonlítani azt az élményt, 
amikor kerékpárral haladnak át falvakon-
városokon, mint amikor autóval mennek. 
 A kisebb gyerekek először gyerekülé-
sen utaznak velük, a nagyobbacskákkal, 
7–8 évesekkel tandemezni szoktak, a 10–
12 évesek pedig már saját kerékpárjukkal 
tartanak a csapattal. Kisebbeket még nem 
engednek egyedül tekerni, hiszen ők még 
kacsázhatnak, és ahol nincs külön kiépí-
tett kerékpárút, ez veszélyes lehet. 
 Akik most vágnának először neki egy 
hosszabb távnak, azoknak azt javasolják, 
trekking kerékpárt szerezzenek be. Ennek 
elég nagy a kereke, ami jól jön, ha terepre 
tévedünk. 

(rózsa)

NEM KACSÁZNAK:  Az Etele-Mounty Bringások  mindig felkészülten szállnak nyeregbe

KÉT EMBER:  Koruk, érdeklődési területük és karakterük is különbözik egymástól 

Szesztay András és Fűrjes Viktória A 
város peremén, ahol élek című közös 
kiállítása nemrég nyílt meg a Karinthy 
Szalonban. Egy téma két különbö-
ző megközelítésből, két különböző 
életkorú és foglalkozású embertől. A 
képekben mégis ott van mindaz, ami 
közös. Ahogy Szesztay András megfo-
galmazta: „Lásd mindenben a szépet, 
és a szép önmagát látja benned.”

Két ember. Egy férfi és egy nő. Az egyik 
iparművész, a másik fotóművész. Ko-
ruk, érdeklődési területük és karakterük 
is különbözik egymástól. Valami mégis 
összeköti őket: a költészet szenvedélyes 
szeretete. Szesztay András és Fűrjes Vik-
tória abban hisz, hogy ha jól figyelünk, 
megláthatjuk, hogy az élet sokkal szebb, 
mint ahogy olykor első látásra tűnik. 
Olthatatlan vágyat éreznek az iránt, hogy 
másoknak is megmutassák azokat a vizu-
ális csodákat, amelyeket ők felfedeznek a 
világban. Ezek az értékek azonban nem 
feltétlenül a klasszikus szépségben és sza-
bályosságban rejlenek. A csodák ott lapul-
nak mindenhol, megtalálhatjuk őket akár 

egy elfeledett mocskos gyárépület falain 
belül. Ahol a törött ablaküvegek, rozsdás 
koszos épületmaradványok és az enyé-
szet által szétrágott tátongó terek ellenére 
mégis a régi szép emlékek hangjait véljük 

Szesztay András és Fűrjes Viktória fotói 

A város peremén, ahol élek  
felfedezni. Az alapkérdés: mi ebben a szép, 
vagy mi lehetett itt valamikor szép? Mert 
látva ezeket a képeket, hogy csodaszép, az 
tagadhatatlan.

Huszák Nina 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Pesti Első Bölcsődei Egylet által lét-
rehozott első magyar bölcsődét 1852. 
április 21-én, Budapesten nyitották 
meg, ennek emlékére és tiszteletére 
április 21-ét a bölcsődék napjává nyil-
vánította a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium. Újbuda is ebből az alka-
lomból köszöntötte a legkisebbekkel 
foglalkozó szakembereket.

A XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intéz-
mény 1979. január 1-jén alakult meg 22 
tagintézménnyel, ebből 2000-re alakult ki 
az a hálózat, amely jelenleg is működik. Ma 
9 bölcsőde van a kerületben 655 férőhellyel. 
A 80 százalékban felsőfokú szakmai vég-
zettséggel rendelkező 155 dolgozó munká-

ját 96 fős technikai személyzet segíti. – Fel-
adatunknak tekintjük, hogy biztonságot, 
nyugalmat, szeretetteljes gondozási-nevelési 
légkört és megfelelő tárgyi, illetve személyi 
környezetet teremtsünk azoknak a kisgyer-
mekeknek, akiket szüleik a gondjainkra 
bíztak életük legfontosabb három évében 
– mondta előadásában Motilné Faggyas 
Ágnes, a XI. kerületi Egyesített Bölcsődei In-
tézmények intézményvezetője.
 Molnár Gyula, Újbuda polgármestere 
köszöntőjében a következőket mondta:
 – Az ünnepelt mindig kérhet valamit, 
megtehetik ezt most önök is. Úgy sejtem, 
tudom, mi lenne a legtöbbjük kérése. Tar-
tozom önöknek azzal az őszinteséggel, 
hogy bár ma az ünnepre készültünk, mégis 

beszélnünk kell a jelenlegi problémákról. 
A bölcsődei férőhelyek hiánya érzékelhető, 
önök küzdöttek meg ezzel az elmúlt eszten-
dőkben. Tudjuk, hogy bővítésre van szük-
ség. Tudjuk, hogy a mostani kihasználtság 
tovább nem feszíthető. Önök a megoldást 
várják tőlünk és a szándékot, hogy akar-
junk tudomást venni a problémáról.
 Az ünnepségen kitüntetettek névso-
rát, a találkozón elhangzott előadások ki-
emelt gondolatait következő számunkban 
olvashatják. Mint ahogyan a következők-
ben számolunk be arról is, hogy a polgár-
mester felhívásának megfelelően, melyik 
intézmény milyen vágyakat fogalmazott 
meg, és helyezett el a Kívánság Ládákban.

PGé

A legfontosabb három év

Az ünnepelt mindig kérhet valamit
BÖLCSŐDE NAP
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Ezen a napon történt – május 5.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1904-
ben Greguss Zoltán színész, 1942-ben 
Bujtor István színész-rendező, és ezen 
a napon halt meg Jókai Mór író. Jókai 
1870-ben kiadott regényéből filmet for-
gattak 1938-ban és 1976-ban. Előbbiben 
Greguss, utóbbiban Bujtor szerepelt (K, 
M). 14. Félelem! 15. Ezen napon hunyt el 
1997-ben Kibédi Ervin színész. 1959-ben 
játszott ebben a filmben. 16. Vadgalamb. 
17. Tó, angolul. 19. Turbékol. 20. Ökör lesz 
belőle. 21. Fiáker eleje! 22. … avion, légi-
postával. 23. Fekete István rókahőse. 24. 
Len betűi keverve. 26. 1952-ben ezen a 
napon született Szerencsi Éva színésznő. 
G. B. Shaw: Pygmalion-jában ezt a szere-
pet játszotta. 28. Dokumentum. 31. Zenei 
félhang. 32. Greguss Zoltán Felkai Ferenc 
drámájában a címszerepet alakította. 34. 
Petrov alkotótársa. 35. Sírhalom. 37. Mész 
páros betűi. 39. Szerencsi Éva Szabó Mag-
da regényéből készült TV-filmben cím-
szerepet játszott 1978-ban. 41. Helyezne. 
42. Sporteszköz, névelővel. 44. Szerencsi 
Éva 1974-es TV-filmje. 46. Bécsi fagylalt! 
47. Amerikai filmrendező, híres műve: Ti-
zenkét dühös ember (Sidney). 49. Folyadék-
ba merít. 51. Tova. 52. Számnév. 53. Heves 
megyei nagyközség. 54. Friss szőlőlé. 56. 
Jonathan Swift. 57. Híres nyugati gót király. 
60. Kecske fejdísze. 62. Londoni nyakken-
dő! 64. Napszak. 65. Abrosz fele! 67. Imádat 
egynemű betűi. 68. … Máté, ebben a TV-
sorozatban Bujtor István Dezső őrnagyot 
alakítja. 70. Erdélyi szász származású ma-
gyar tábornok (Artúr). 71. Kellő mennyisé-
gű. 72. Bellini operája. 74. 1909-ben ezen 
a napon született Radnóti Miklós költő. 
Ez a verskötete 1935-ben jelent meg. 76. 
Román autójel. 77. Ezen a napon született 
1936-ban Lázár Ervin író, meseíró. 1966-

ban adták ki ezt a művét (C, A, T).
FÜGGŐLEGES: 1. Kibédi Ervin 1958-as 
filmje (L, Ő). 2. Elektromos levél. 3. Föld-
művelő eszköz. 4. Törtrész! 5. Német fo-
lyó. 6. Masszőr. 7. Részben nyögdécsel! 8. 
Egyszerű gép. 9. Becézett női név. 10. Neon 
és nitrogén vegyjele. 11. Király szék. 12. A 
végén mázol! 13. 1846-ban ezen a napon 
született Henryk Sienkiewicz lengyel író. 
1900-ban jelent meg ez a regénye (R, O). 
18. Ábel testvére. 20. Lóverseny. 22. Nanga 
…, 8125 m-es csúcs a Himalájában. 23. 
Bujtor István 1981-es TV-filmje. 25. Ezt 
a szerepet Greguss és Bujtor is alakította 
Steinbeck: Egerek és emberek c. művében. 
27. Angol tenger. 29. Kitámasztja. 30. Angol 
névelő. 33. OIM. 36. Szamár, franciául. 38. 
Szerencsi Éva szerepe Lajtai – Békeffi: Ré-
gi nyár c. darabjában. 40. Község Encstől 
3 km-re keletre (GIBÁRT). 41. Forgástest. 
43. Mutatószó. 45. Szarvasfajta. 48. Női 
becenév. 50. Termelőszövetkezet, röv. 53. 
Grafikus, szobrász, bélyegtervező (János). 
55. Farok, angolul (TAIL). 58. Földre tesz. 
59. Stílszerű. 61. Időben bővelkedő. 63. Spa-
nyol folyó. 66. Szakszervezeti csúcsszerv. 
69. Omnibusz eleje! 70. Hajsütővas tarto-
zéka! 71. EDR. 73. Ozmium vegyjele. 74. 
Búcsúban van! 75. Vissza: gyilkol. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 15., 26., 32., 39., 
44., 68., 74., 77., függ. 1., 13., 23., 25. és 38. 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: a megjelenést kö-
vető hét keddje. A 8. SZÁM REJTVÉNYÉNEK 
MEGFEJTÉSE: „Koldus és királyfi, Bukfenc, 
Arábiai Lawrence, Küldetés Evianba, 
Csongor és Tünde, A magzat.” NYERTE-
SE: Kovács Kata, 1119 Budapest, Andor u. 
NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Át-
vehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A. 
Tel.: 464-7000.

Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

A bolygók valósággal körülveszik a Kos je-
gyét, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
jó lehetőségek kerülgetik, de ezek meg-
valósulására egyelőre várni kell. Tudom, 
hogy  legszívesebben már belefogna vala-
mi nagyszerű, új dologba, ám most még-
is egy olyan tulajdonságra lesz szüksége, 
aminek híján van: a türelemre.

május 6.–19.

HOROSZKÓP

Azok a Bikák, akik ezen időszakban 
ünneplik születésnapjukat, biztosan kel-
lemes társaságban, kedves emberek kö-
zött, vidáman fogják ünnepelni azt. De 
a többi Bika-szülött is sokat lesz barátok 
között és kiélvezi a tavasz áldásait. A má-
jus közepe egyébként csapatmunkára is 
alkalmas lesz.

A május közepe arról fog szólni, hogy ru-
galmasan alkalmazkodjon egy nem túl 
kedvező, ám mégsem végzetes változáshoz. 
Szerencsére ön könnyeden kezeli az ilyen 
dolgokat, ezért ez nem fog problémát okoz-
ni. Hétvégén legyen annyit friss levegőn, 
amennyit csak tud.

Változatlanul békés, nyugodt időszak előtt 
áll, ami továbbra is kiegyensúlyozott han-
gulatot eredményez. Mostanában joggal 
érezheti, hogy kezében van sorsának irá-
nyítása. Külön örömöt okoz az is, hogy sok 
embernek van szüksége a gondoskodására.

Magánéletében változatlanul lendületes, 
energikus hatások mutatkoznak, bár most 
már nem annyira a korábbi hódító kedv 
és új utak, hanem inkább a régi dolgok 
megőrzése kerül  előtérbe. Május közepén 

Gyakran hajlamos arra, hogy saját érde-
keit háttérbe szorítsa mások kedvéért. Ez 
most kisebb gondot okozhat, mert valaki 
visszaél vagy vissza akar élni gondoskodó 
hajlamával. Ez azonban nem indok arra, 
hogy változtasson, hisz ezzel önmagát 
tagadná meg. Szerencsére sokkal többen 
vannak, akik örülnek annak, hogy törő-
dik velük, és ezt hálával is mutatják ki.

Az előző heteket kissé zavaros időszak jel-
lemezte, amitől lelkileg kifáradt, még ak-
kor is, ha fizikailag jó formában van. Ha 
tehát teheti, vonuljon vissza, legyen annyit 
egyedül, amennyit csak tud. Ezeknek a 
napoknak a mottója: a csend gyógyít. A 
jegy hölgy szülöttein egyébként is kisebb 
rendcsinálási mánia lesz úrrá.

Kisebb problémát okozhat, hogy valaki 
nagy elvárást támaszt önnel szemben, 
amelynek nem akar megfelelni, annak el-
lenére sem, hogy az illető véleménye fon-
tos. Végül is nem fogja megbánni, mert 
megerősödik az az érzése, hogy nem lehet 
megváltoztatni, és minden körülmények 
között megmarad önmagának.

Az előző, zárkózott hetek után ismét úgy 
érzi, szívesen megy emberek közé, örül 
annak, ha több élmény köszönt be életébe. 
Ez persze amolyan „Bak-módon” értendő, 
tehát nem kíván a társaság középpontjába 
kerülni, sem nagyobb utazásokon részt 
venni, de mégis boldogan visz több színt 
napjaiba. Különösen a hétvégeken lesznek 
a szokottnál elevenebbek.

Ha pletykálnak önről, lehetőleg oda se fi-
gyeljen. Vigyázzon arra is, nehogy önt ke-
verje valaki pletykába, még akkor is, ha az 
illető ezt nem rosszindulatból teszi. A Mer-
kúr ezekben a napokban nem vetít kedve-
ző fényszöget a jegyéhez, ami kommuni-
kációval összefüggő problémákra utal.

Ezekben a napokban előtérbe kerül egy 
régebben önmaguknak tett ígéret. Maga-
biztosnak, erősnek érzi magát, hogy ezt 
teljesíteni is tudja. Sok Halak-szülött lesz 
képes most átlépni a saját korlátjait, amivel 
nemcsak a környezetüket, hanem magu-
kat is meglepik.

Nagy András

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

Címlap idézet: Petőfi Sándor

MEGJELENIK KÉTHETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.

Kommunikációs partnerünk 
a T-Mobile

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

Főszerkesztő: Vincze Kinga, főszerkesztő-helyettes: Pindroch Tamás
Szerkesztőség: 1111 Szent Gellért tér 1–3.  Telefon: 372-0960, e-mail: media@ujbuda.hu

Kiadja a Média 11 Kft.  Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója   
  Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Tóth István Gergely, Vrbanac Zoltán

Prepress: OZ 2000 Kft.  tic100@qwertynet.hu  Nyomdai előállítás:  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Lajosmizsei Nyomdája  Felelős vezető:  Burján Norbert igazgató  Terjeszti a DTSA Marketing Kft.  

ÚJBUDA

sikerül felvenni a kapcsolatot egy régi ba-
ráttal, és egy esetleges  félreértést tisztázni.

Kissé sértődékeny lesz ezekben a napokban, 
és olyan dolgokon is megbántódik, amelye-

ken máskor könnyedén átsiklik. Ne engedje, 
hogy az érzelmei elragadják, most ugyanis 
nagy szüksége lesz a józan eszére. Lehet, 
hogy nehezen ismeri be, de alapigazság, hogy 
ha úgy érezzük, a világ nincs rendben, akkor 
a saját lelkünkben nem stimmel valami.

Belépőjegyek: 
felnőtt 600 Ft., gyerek 400 Ft.

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY

A Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség (KDV-KTVF) a környe-
zeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rend. szerint vé-
leményezésre megküldte a Budapest Komplex 
Integrált Szennyvíz-elvezetése, 18A a Dél-Budai 
felvezetés és főgyűjtő megvalósítására vonatko-
zó előzetes vizsgálati eljárás dokumentációját.
A kérelem és annak mellékletei helyben olvasás-
sal 2010. május 14-éig tekinthető meg a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőségen (VII., Nagydiófa 
u. 10–12.) hétfőn, szerdán 9–12 és 12.30–16, 
péntek pedig 9–12 óráig, valamint a Polgármes-
teri Hivatal Főépítészi Irodáján (XI., Zsombolyai 
u. 5. II./209.), ahol előzetes időpont-egyeztetés 
esetén, ügyfélfogadási időn kívül is, teljes mun-
kaidőben várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó 
telefon: 372-46-33).
Kifüggesztés napja: 2010. április 22.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, 
a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, 
illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára 
vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 
21 napon belül közvetlenül a felügyelőséghez 
észrevételt lehet tenni.

dr. Filipsz Andrea
jegyző

A Szabad Iskolákért Alapítvány (SZIA) délutáni 
napközit indít 2010 szeptemberétől.

Jelentkezni: 0630/388 76 77
www.kooperativ.hu

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ 
NAPKÖZI 

10–13 éves 
tanulási nehézségekkel, 

beilleszkedési problémákkal, 
figyelemzavarral küzdő, 

egyéni bánásmódot igénylő 
gyerekeknek. 

Dluho

A humoré volt a főszerep a Budai Klub-Galériában, ahol Dluhopolszky László portré-
karikaturista munkáiból nyílt születésnapi kiállítás. „A mindenhonnan kiküldött 
munkatárs” tárlatát Simicskó István nyitotta meg, aki vallja, hogy két ember között a 
legrövidebb út a mosoly, és a legtöbb probléma legyőzhető nevetéssel. A megnyitót 
Sándor György humoralista Válogatott rögtönzéseim című előadása zárta. 
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NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ – TÍZ HÉT 
ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idő alatt nulláról fel-
sőfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár?  
Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezető úton a döntő 
tényezőt egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 
Tudtommal, pontosan négy hónappal az után, hogy először kezébe vette a tananyagot, 90% 
körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta, méghozzá felsőfokon!
Így van. Akkor kezdtem a Kreatív Nyelvtanulással tanulni, amikor még heti 
35–40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos 

munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sőt, a sikerélmény, hogy már az első lecke után rengeteg 
mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec-
kékbe fogjak bele, és hogy megismerjem a még ismeretlen szavakat, nyelvtani jelenségeket.
Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerő nyelvtanár. Így 
ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, ezért hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének 
kulcsa? Mitől igazán újszerű és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 
Eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus szerkezetű tananyaggal, 
személyes meggyőződésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdők/újrakezdők számá-
ra, illetve azoknak, akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 
Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segít-
ség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 
középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? 
Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvű 
tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyet-
te sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól 
mentesen! Az oktatócsomag és a CD minőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelmé-
nyeit veszik célba.
Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?

Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég 
nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 
19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója 
a XI. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Az eredeti módszer különlegessége az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, 
NORVÉG tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:

a Fővárosi Művelődési Házban, (Fehérvári út 47.)
2010. május 10-én és 17-én, hétfőn 17 és 19 óra között.

Korszakok című tárlatán válogatást 
láthattunk Olescher Tamás az utóbbi 
30 évben készült munkáiból. A Vízi-
városi Galéria sokoldalú vezetőjének 
festményei szűkebb lakóhelyén nagy 
érdeklődésre tarthatnak számot, mert 
a többféle stílusú anyag a látogatók 
széles körében találhat visszhangra. 

Korai munkáit szemlélve szimbólumait 
a valóság elemeiből állítja, sűríti össze. És 
ha a gyertya, az összetett kéz, az ablak, il-
letve a különböző modern használati tár-
gyak sem elegendőek az adott keretekhez, 
akkor a Biblia és saját szavai kerekítik ki 
mondandóját. 
 Más képein növényi ornamentikája, 
szimbolikus töltésű virágkörei dekoratí-
vak, melyek valóságos élményeit tükrözik 
vissza. A már-már gyanúsan „összefestett” 
virághalomban felfedezhető a szerkezet, a 
ritmus és a középpont, és mi is tudjuk, hol 
a helyünk a világban.
 Az Újbuda Galéria adottságait kihasz-
nálva az üvegfolyosót Olescher egy díszle-
te dekorálja, mely lentről, az utcáról is lát-
ható. A belső térnek és a képeknek a friss 
tavaszi fények adnak különleges hatást. A 

Összefestett virághalmok

külső és belső tér, a valóság és a művészi 
képzelet így egybefolyik.

Mika

Olescher kiállítás az Újbuda Galériában

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

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. e-mail: iroda@budahold.hu
Dr. Mátay Lászlóné. Telefon: 06/1-203-6092, 06/209-732-279

BUDA-HOLD KFT. MEGVÉTELRE KÍNÁL

Gellérthegyen, 
XI. Ménesi úton, 
új építésű, 2009. őszén 
átadott 8 lakásos liftes, 
kertes társasházban 
már csak 1 db 
kertkapcsolatos 68 m2-es, 
2,5 szobás lakás eladó. 
A lakáshoz tartozó 
teremgarázsban 
1 db gépkocsi beálló
 és tároló van kialakítva.

Az első Budapest Folk Festen a népzene 
mindenféle változata megjelenik, a hagyo-
mányos dallamok kiegészülnek külön-
böző zenei stílusokkal, vagy éppen más 
népek zenei világával. A magyar előadók 
között dzsessz- és popzenészek együtt 
örülnek a gyökereknek a magyar és kül-
földi zenekarokkal, táncházi muzsikusok-
kal. Öt napon át öt helyszínen ünneplik a 

népzenét, amely a 21. századra jellemző 
modern elemekkel ötvözve, vagy éppen 
eredeti hangzásban szólal meg. 
 Újbuda három köztere is fesztivál-
helyszínné alakul egy-egy koncert erejéig. 
A nyitónaptól a Fonóban hangszergyűj-
temény-kiállítás látható, és a Kelenföldi 
pályaudvaron, a Tranzitnál és a Fehérvári 
úti piacon is felcsendül a népzene. A napi 
a programot a Csík zenekar zárja. Sikerük 
egyik titka abban rejlik, hogy a pop- és 
rockzene sok embert megérintő, sodró 
erejét nem szembeállítják a tradicionális 
értékekkel, ellenkezőleg: muzsikájukban a 
népzene magához öleli a rockzenét, harmó-
niát teremtve a stílusok között, megtartva a 
népzene autentikus értékeit, az emberi gon-

Budapest Folk Fest 2010
Csak népzene – öt napon át, öt helyszínen 

dolatok, érzések szép gyümölcseit. A tavalyi 
évbúcsúztató koncertjükről, valamint az azt 
követő táncházi mulatságról készült Szíves 
örömest címet viselő CD/DVD bemutató 
koncertjén ott lesz a Quimby frontembere, 
Kiss Tibi és Presser Gábor is. 
 Az estét ezúttal is táncház koronázza 
meg. Az öt napon át tartó zenei ünnepen 
többek között fellép Palya Bea Dés And-
rással, Borbély Mihály és Farkas Zoltán 
Batyu, a Szászcsávási zenekar és Lajkó 
Félix. A szabadkai hegedűművész a Mille-
nárison ad koncertet a zárónapon, ezúttal 
a Huun Huur Tu zenekarral közösen. Az 
oroszországi Tuva autonóm köztársaság-
ból érkező Huun Huur Tu a természet 
hangjait adja vissza különleges zenéjében. 

A Fonóban búcsúztatják a Budapest Folk 
Festet, a május 15-i Népzenész bálra nem-
csak a Millenáris közönségét várják (aki-
ket külön busszal szállítanak át a Fonóba), 
hanem az öt nap alatt fellépő művészeket 
is, egyfajta közös örömzenélésre. A bál há-
zigazdája a Fondor zenekar lesz. 
 A magyar muzsikusok mellett a 
közönség találkozhat a belgiumi Tcha 
Limberger & Kalotaszeg Trióval, vagy 
éppen a szabadkai bunyvác tamburá-
sokkal (Ravnica) és a lengyel Dikanda 
zenekarral. Szombaton délután a gyer-
mekeket örvendezteti meg a Fonó zene-
kar hangszerbemutató koncertje, amit 
táncház követ.

Sz. A.

Képzőművészeti csúcstalálkozónak 
is nevezhetjük az újbudai Molnár-C. 
Pál Műterem-Múzeum áprilisi össze-
jövetelét, ahol egykori neves magyar 
művészek családtagjai, múzeumi 
szakemberek, mecénások és a terület 
államigazgatási szakértői beszélgettek 
a művészi hagyatékok megőrzéséről.

A művészi hagyatékot gondozók találko-
zóját másodszor rendezték meg, az elsőt 
még 2007-ben a Szent István Bazilikában 
tartották. Török Petra, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Közgyűjteményi Fő-
osztály munkatársa az egyik legfontosabb 
problémáról, a muzeális működési enge-
dély kiadásának feltételeiről beszélt. Ez az 
a lehetőség, amely a művész hagyatékának 
gondozói számára a tulajdonukat képező 
anyag egyben tartását, kezelését biztosítja. 
 A Magyar Nemzeti Galéria főmuzeo-
lógusa, Bellák Gábor a magángyűjtemé-
nyek múzeumba kerülésével kapcsolatban 
elmondta, hogy múzeumi keretek között 
egyben tartani ezeket a gyűjteményeket 
szinte lehetetlen, tehát csak „felbontva”, 
más művekkel együtt létezhetnének pél-
dául a Magyar Nemzeti Galériában. Virág 

Judit, a Virág Judit Galéria és Aukciósház  
igazgatója szerint különösen lényeges, 
hogy a művész ne legyen a négy fal közé 
„bezárva”, tehát bármilyen nehéz is a tu-
lajdonosoknak, olykor forgalomba kell 
bocsátani egy-egy képet, hogy a név fenn-
maradhasson. Nátyi Róbert, a  Regionális 
Összművészeti Központ (REÖK) művé-
szeti főtanácsadója a szegedi REÖK Palota  
lehetőségeiről számolt be a jelenlévőknek. 
 A gyakorlati vonatkozások között 
Bárczay András, az Allianz Hungária 
Biztosító vezérigazgatója a hagyatékok 
biztosítási módjait ismertette, majd Dávid 
Béla, az En-coop Kft. munkatársa vázolta 
a pályázati lehetőségeket. Elhangzott az is, 
hogy a magántulajdonban lévő képek is 
speciális bánásmódot igényelnek. Springer 
Ferenc restaurátor szerint megfelelő cso-
magolással, tárolással megelőzhető a resta-
urátor munkája.
 Zárásként két hagyatékőrzőt is meg-
hallgattak a vendégek. Először Kováts 
Kristóf, Aba-Novák Vilmos festőművész 
unokája számolt be tapasztalatairól, és 
mondandójával csatlakozott Virág Judit-
hoz, miszerint valóban nagyon fontos, 
hogy a művész a köztudatban éljen, és en-

A művészi hagyatékok sorsa

Szakmai műhely Molnár-C. Pál otthonában 
nek egyik módja a festményeladás. A ta-
lálkozó végén Stróbl Mátyás, Stróbl Alajos 
szobrászművész unokája zárta a sort, nem 
véletlenül. A múzeumban most is megte-
kinthető Stróbl Alajos, a művész is ember 
című kiállításról elmesélte, hogy a tárlaton 
látható művek és tárgyak mind az unokák 
tulajdonában vannak, nem volt szükség 
más múzeumok anyagára a tárlathoz. 
Stróbl Mátyás beszámolt jövőbeni terve-
ikről: a birtokukban lévő hagyatékot még 
szélesebb körben szeretnék bemutatni. 
 Ahogyan azt a Molnár-C. Pál Műte-
rem-Múzeum által szervezett programo-
kon megszokhattuk, baráti hangulatú, de 
komoly szakmai kérdéseket és problémá-
kat feltáró volt a beszélgetés. Neves művé-
szek, így Dabóczi Mihály, Csáki-Maronyák 
József, Kákay-Szabó György, Kisfaludi 
Strobl Zsigmond, Medgyaszay István, Né-
meth Nándor, Patay László, Pátzay Pál, P. 
Bak János, Székely Bertalan és Undi Maris-
ka leszármazottai is jelen voltak. Az ösz-
szejövetelt Csillag Péter, Molnár-C. Pál fes-
tőművész unokája szervezte Bizzer István 
művészettörténész, és a Molnár-C. Pál Mű-
terem-Múzeum önkéntesei segítségével.

Felföldi Kitti

HUUN HUUR TU Torokénekesek Tuvából

Csík zenekar, Lajkó Félix, Palya 
Bea, Szászcsávási zenekar. Csupán 
néhány előadó abból az ötnapos 
népzenei fesztiválból, amelyet jövő 
héten rendeznek meg. A program-
ban a szervező Fonó és a Millenáris 
mellett három újbudai köztéren is 
felcsendül a muzsika. A Budapest 
Folk Fest nyitónapján, május 11-én 
a Kelenföldi pályaudvaron, a Tran-
zit Art Cafénál és a Fehérvári úti 
piacon is húzzák a talpalávalót.

OLESCHER: Csendélet-virágok (képrészlet) 
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XI., GALAMBÓCZ utcában eladó II. emeleti, 
80 nm-es, háromszobás, plusz külön konyhás 
nagyon jó elosztású lakás garázzsal. 27,8 M FT. 
06/30/251-4000.

ÉRTÉKESÍTJÜK ingatlanát nagy tapasztalatú, 
újbudai panel-tégla ingatlanspecialistáinkkal. 
Úriemberek cége: korrekt hozzáállás, kedvező, be-
csületes feltételek. 06/30/315-1929, 204-8560.

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

BARTÓK Béla úton, Gellért térnél, rendezett 
társasház III. emeletén tulajdonostól eladó, 74 
nm-es, csendes, udvari, napfényes, felújított, 
gázcirkós öröklakás. Tel.: 06/30/276-7480.

ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK, nagycsaládosoknak 
kétgenerációs, kertkapcsolatos lakás-ház eladó 
Budafokon, egyben: 40 000 000. Külön: 27 000 000 
+ 18 000 000. 06/30/262-6173.

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

es üzlethelyiségeket és 18 nm-es raktárakat. 
Érdeklődni a 06/30/821-3755-ös mobilszámon, 
vagy szerdánként 18–20 h között személyesen a 
Regős 11. IB. irodáján lehet.

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

BELBUDÁN konferenciákra, tanácskozásra, 
oktatásra kis és nagy előadótermek, kiállítóterek 
bérelhetők. 466-9064 – munkaidőben.

GARÁZS
TEREMGARÁZSBAN beálló bérelhető a Váli 

utcában. 06/30/228-9393.
BUDÁN XI. kerületben főútvonal mentén ga-

rázs kiadó. 466-9064, 466-9019. 

OKTATÁS 
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

nak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szakta-
nártól. 06/20/380-2039.

MATEMATIKA, fizika és statisztika oktatást 
vállal tapasztalt magántanár. Türelemmel az ered-
ményes tanulás érdekében. Házhoz is megyek. 
06/70/292-0704.

KELL ÚJ állás? Vizsga? Tanuljon angolul dip-
lomás anyanyelvű tanártól. XI., Bartók Béla út.  
Tel.: 466-4670, 06/70/240-5206.

AZ ALLEE szomszédságában angol-német ta-
nítás, korrepetálás. 466-5301, 06/30/259-7091.

MATEMATIKA, fizika, kémiatanítás. Első óra 
ingyenes. 06/70/647-2243.

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

gálat. Lefolyótisztítás, falbontás nélkül, azonnal, 
garanciával. 228-6193, 06/30/921-0948.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gáz-
bojlerek, konvektorok javítása, villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása. 
359-5033, 06/30/924-8010.

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

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

VÍZ-, VILLANY-, gázszerelés anyagbe-
szerzéssel, garanciával, 0–24-ig, hétvégén is.  
Tel.: 292-1990, 06/20/334-3438.

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.

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

GÁZ-,VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épület-
gépész. www.nl-gaz.hu

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás kiszállási díj nélkül. 
246-0927, 06/20/926-1533.

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

VILLANY-VÍZ SZERELÉS hétvégén is hívha-
tó. Ingyenes kiszállás. (Csak a munkámért kérek 
pénzt.) Apróbb munkáktól a teljes felújításig. 
Elektromos cserépkályhák, kályhák javítása. 
Elműs engedélyeztetés. 
Mobil: 06/70/235-6644, vonalas: 203-2225. 
www.villanysukein.uw.hu

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje! Javítások, fel-
újítások! 06/30/954-9554.

FIGE ZOLTÁN regisztrált gázszerelő, mi-
nősítő-felülvizsgáló. Vállal: víz-, gáz-, fűtés-
szerelést, időszakos felülvizsgálatot, tervezést, 
kivitelezést. Műhely XI., Fadrusz u., 365-8302,  
06/30/966-0542,
 e-mail: fige.zoltan@gmail.com

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

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

LAKÁSFELÚJÍTÁST, szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, burkolást, parkettcsiszolást, villanyszere-
lést, gipszkartonozást vállalunk, bútormozgatással 
és fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.

ÜVEGESEK Kft. helyszínen is, termoüveg, tü-
kör, képkeret. Bp. 1116. Kondorosi út 7. 208-2352, 
06/30/966-0259.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,- 
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882, 
06/30/878-8977.

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

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

FŰRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS, víz, fűtés, burko-
lás, kőművesmunkák anyagbeszerzéssel 
06/30//306-3337.

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb.  
06/30/961-3794.

ANTIALKOHOLISTA szakemberekkel szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, kőműves 
munkát, gipszkartonozást, szőnyegpadlózást, vil-
lanyszerelést, takarítást vállalunk. 
06/20/998-2369. Tel./fax: 365-2662, 
e-mail: delabt@vipmail.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK: Tetőszigetelés, bádo-
gozás garanciával. Homlokzatok felújítása, kő-
műves- és festőmunkák. Alpintechnika minden 
szakmában. 06/20/471-1870, 273-1857.

KŐMŰVES, burkoló, villanyszerelő. Víz-, fű-
tésszerelési munkákat, teljes körű lakásfelújítást, 
átépítéseket, lakásszervizt, minőségi kivitelben 
vállal építőipari cég. 06/30/280-7257.

FASZERKEZET ÉPÍTÉS profi szinten. Galériák, 
fakapuk, autóbeállók készítése, számítógépes ter-
vek alapján. Statikai tervezés. 06/30/517-7120.

ÚJDONSÁG! Fémhatású falfestés, minőségi 
lakásfelújítás referenciákkal, kedvezményekkel. 
06/20/933-0777, lemon777@pannonmail.hu

LAKÁS, INGATLAN
A MÁTRA lábánál, Pásztón a város frekventált 

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

KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó ingat-
lanokat. 16 éves tapasztalattal ingatlanpiacon.  
315-0031, 06/70/944-0088, amadex@amadex.hu

BUDAPEST I. kerület, Attila úti 94 nm-es, 2,5 
szoba-hallos, kéterkélyes, utcai, napos, 2. eme-
leti, hívóliftes, cirkós lakás eladó, 24,9 millióért.  
06/20/933-9271.

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

KELENFÖLDÖN irodák, raktárak, bemutató-
termek kedvező áron kiadók. 
www.ingatlan.com/banalp 06/30/922-9053.

RÓZSAVÖLGYBEN 1200 nm-es építési telek 
eladó, www.ingatlan.com/banalp. 
06/30/922-9053.

ŐRMEZŐNÉL 220 nm-es, 6,5 szobás ikerház 
fél kedvező áron eladó. 06/30/922-9053.

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó, ki-
adó lakásokat, házakat, irodákat, raktárakat, építé-
si telkeket. www.ingatlan.com/banalp. 361-4287, 
06/30/922-9053.

BUDAFOKI úton 59 nm-es, másfél szoba-hal-
los, V. emeleti, Gellérthegyre panorámás lakás 
eladó. 06/30/922-9053.

XI., MAJOR utcában új építésű, 7 lakásos tár-
sasház épül. Lakások kedvező áron leköthetők. 
06/30/251-4000.

XI., BORNEMISSZA téren eladó új építésű 
társasházban I. emeleti, 75 nm-es lakás garázzsal, 
tárolóval 34,5 M Ft. 06/30/251-4000.

BERTALAN Lajos utcai 89 nm-es, konvektoros 
lakás eladó. 06/30/343-5651.

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.  
Tel.: 207-3971, mobil: 06/20/288-5148.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-
letben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Tel.: 291-4633, 
vagy 06/30/932-8870.

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS helyszínen, gyorsszol-
gálat! Minden nap: 07–22-ig. 06/20/582-1353,  
420-7574.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, bővítés. Ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! 06/30/857-2653

SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS otthonában, új 
számítógépek 55 900 Ft-tól! Javításból nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. 06/20/988-5147,  
www.benyosoft.hu

TV-, RÁDIÓ-, videó javítások. Zalai Péter okl. 
elektromérnök. Kamilla u. 3. 
319-5762, 06/20/968-2527.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

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

KLÍMAFELSZERELÉS, karbantartás, baktéri-
ummentesítés, értékesítés. www.hutoklimaszerviz.
hu, tel.: 06/30/242-0100.

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

KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, zárt égés-
terű és kondenzációs rendszerek szerelése. 
Társasházi munkák: gyűjtőkémény, kémény-
seprőjárda, kéményfej átépítés, referenciák, 
garancia. Wiesler Tamás. 06/20/924-1194,  
www.kemenyonline.hu

KÖZÖS KÉPVISELET társasházi könyvelés, 
könyvvizsgálat referenciával 06/20/944-0094. 
kozos-kepviselonk.hu

VÁLLALJUK társasházak közös képviselői 
teendőinek ellátását, a jogi, pénzügyi és műszaki 
pályázatírási teendők ellátásával, szervezésé-
vel. Díjunk bruttó 800 Ft/hó/albetét. A 24 órás 
ügyeleti szolgálat és a könyvelés díjával együtt. 
Érdeklődni: 06/70/933-9330. 
www.ingatlan-kezeles.hu

KONTÉNERES sittszállítás, homok, sóder, 
murva termőföld, zöldhulladék szállítása.  
06/20/944-4759.

TÁRSASHÁZAK teljes körű kezelését, közös 
képviseletét vállalom szakképesítéssel, többéves 
gyakorlattal, referenciával, nettó 1 000 Ft/hó/
albetét. Kérjen ingyenes konzultációt, árajánlatot. 
Hívjon bizalommal. 06/20/206-6990.

MŰBÚTORASZTALOS vállalja 40 éves szak-
mai gyakorlattal antik-styl bútor restaurálását, 
egyedi bútor készítését, kárpitos munkával is. 
06/30/944-2206.

KÖZÖS KÉPVISELET! Társasházak közös kép-
viseletét vállaljuk. Évtizedes gyakorlattal, megfe-
lelő műszaki és jogi háttérrel, kedvező díjakon.  
Tel.: 06/20/311-0606.

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

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás magánszemélyek-
nek, cégeknek, emelőfalas autóval. Számlaképesen. 
Tel.: 06/30/954-5928.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaaj-
tó, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készí-
tése, javítása. 356-4840, 06/30/954-4894.

TÁRSASHÁZI közös képviselet biztos ala-
pokon. Cégünk teljes jogi és műszaki háttérrel, 
valamint többéves szakmai tapasztalattal rendel-
kezik. www.kozoskepviselo.hu  Tel.: 302-3257, 
06/70/426-4420.

PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, 
PVC, szőnyegpadló, kültéri fa, padlóburkolatok 
kivitelezése garanciával. Baraha Kft. 06/30/933-
3026.

DON MIGNON Cukrászda Etele út 69., gyógy-
szertár mellett. Sütemény, fagylalt, torta, diabeti-
kus is. Rendelést felveszünk, nyitva: kedd–vasár-
nap 10–19-ig.

TÁRSASHÁZ (2–5 emeletes) lépcsőházi ta-
karítását vállalom. metz.mate75@gmail.com, 
06/20/349-5395.

TÁRSASHÁZAK képviseletét, könyvelését, 
teljes körű ügyintézését, képesítéssel, kivitelezői 
háttérrel vállaljuk. Surrectus Kft. 06/20/931-7244, 
06/30/412-2062.

KERT-, TELEKRENDEZÉS, metszés, permete-
zés, favágás, gyepesítés, térkövezés, sziklakertek, 
kerítésépítés, egyéb kertészeti és kőművesmun-
kák! Tel.: 786-5872, mobil: 06/70/422-9445.

TÁRSASHÁZAK gazdálkodásának ellenőr-
zését vállaljuk, az új társasházi törvény módosí-
tásának megfelelően. Társasházi Audit 1997 Kft. 
1053 Budapest, Magyar u. 52. mfszt. 3. 483-1298, 
06/30/200-3641, e-mail: mkmetty@dunaweb.hu

REDŐNY, reluxa, szúnyogháló, redőny javítása, 
újdonságok. Kerületieknek, –5%, nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény! 06/30/401-1029.

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók készítése, 
javítása. Madarak elleni védőhálók, tüskék telepí-
tése. Tel.: 06/30/996-6871. Szentgyörgyi Béla.

FÜRDŐKÁDAK felújítása, rombolás nélküli 
cseréje, szaniterek beépítése szervizelése, csap-
telepek cseréje, felújítása. Lakásszerviz A–Z-ig.  
Tel.: 06/30/996-6871. Szentgyörgyi Béla.

BUDAPESTRE látogató turistáknak, barátok-
nak 2 szobás, napfényes, parkra néző apartman 
bérelhető a belvárosban, teljes felszereltséggel.  
2 fő 12 000 Ft/éj. 06/30/658-9282.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét profesz-
szionális szakmai háttérrel vállaljuk. Kérje 
ingyenes ajánlatunkat! Telefon: 451-0100,  
e-mail: info@inhouse.hu

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palate-
tők, tetőszigetelések javítása, kerületi építész-
mérnök kisiparostól 1984. óta. 06/20/944-9015,  
06/1/249-2664.

TETŐ víz- és hőszigetelés, épületfelújítás hő-
szigeteléssel. 10–15 év garanciával, a 20 éves VIA 
Épszakker Kft.-től. Törökvész út 16. 326-5312, 
06/20/972-3087.

CSEMPE, aljzatjavítást, kisebb kőművesmun-
kát vállal korrekt szakmunkás. 
Tel.: 06/30/328-2871, 200-8897.

TÁRSASHÁZAK takarítását vállalom referen-
ciával. Tel.: 06/30/331-0698.

BURKOLÁST, kőművesmunkát, kisebb javítá-
sokat vállalok garanciával! Tel.: 06/20/234-0811.

CSEMPEBURKOLÁS, kőművesmunkák, 
vízszerelés! Fürdőszobák, konyhák felújítása, 
átalakítása! Anyagbeszerzéssel, garanciával!  
06/20/961-6153.

ÉPÜLETASZTALOS és bútorasztalosmunkák, 
lakásfelújítás garanciával. Tel.: 06/20/200-9886.

ÉPÍTÉSZ vállal felelős műszaki vezetést, mű-
szaki ellenőrzést, tervezést. Tel.: 06/20/373-5963.

GYÓGYÁSZAT 
FOGSOROK, hidak készítése, javítá-

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

FOGSOROK, hidak, koronák készítése, javítása 
elérhető áron. Alsó, felső fogsor, már 45 ezer Ft-
tól. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk. 
XXII., Budafok, Mező u. 13. Tel.: 226-0373,  
06/20/555-7821.

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. 06/70/551-0288.

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

RÉGISÉG, KÖNYV 
MŰKERESKEDÉSÜNK (1111 Bercsényi u. 3.) 

keres készpénzes fizetés ellenében, kvalitásos régi 
bútorokat, festményeket, grafikákat, szobrokat, 
ezüsttárgyakat, órákat (karórát is), bizsut, sző-
nyeget stb. Telefon: 06/20/519-0891, e-mail: boda.
antikvitaskft@upcmail.hu, www.bodaantik.hu

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-

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

TÁRSKERESÉS
VÁRAKOZÁS és véletlenek helyett: PuncsHáz 

Társközvetítő. Magas érzelmi intelligenciájúak-
nak! 06/70/423-8747.

EZ NEM INTERNET, ez valóság! Fényképes 
társkereső, rendezvényekkel! +36/30/217-5151. 
Studionagy.

KÖNYV
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 

elszállítom. 06/20/956-4084. Nem vagyok keres-
kedő.

VEGYES
RÉGI motorkerékpárokat, alkatrészeket vá-

sárolok. Hiányos, rossz állapotú is érdekel.  
Tel.: 06/30/241-6579.

ÚJ KOSZTÜMÖK eladók, 3 részes (50-es mé-
retben) 3 000 Ft/db. 332-8987.

A Bp. XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

megbízásából elkészült a Budapest, 
XI. kerület, BAH csomópont kerületi 
szabályozási terve.

ÉRTESÍTÉS

Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
9.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján 
értesítem a tisztelt kerületi állampolgá-
rokat a terv közzétételéről. A terv 2010. 
április 19-étől május 19-éig tekinthető 
meg a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján 
(XI., Bocskai út 39–41.)
Az érintettek a tervre vonatkozóan 
részletes tájékoztatást ügyfélfogadási 
időben a Főépítészi Irodán (Zsombo-
lyai u. 5. II./209.) kaphatnak.

Budapest, 2010. április 14.

Molnár Gyula
polgármester

A Bp. XI. ker. Újbuda 
Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

megbízásából elkészült a Budapest, 
XI. kerület, Szerémi út–Galvani utca–
Budafoki út–Barázda utca által hatá- 
rolt terület kerületi szabályozási terve.
Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
9.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján 
értesítem a tisztelt kerületi állampolgá-
rokat a terv közzétételéről. A terv 2010. 
április 19-étől május 19-éig tekinthető 
meg a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján 
(XI., Bocskai út 39–41.).
Az érintettek a tervre vonatkozóan 
részletes tájékoztatást ügyfélfogadási 
időben a Főépítészi Irodán (Zsombo-
lyai u. 5. II./209.) kaphatnak.

Budapest, 2010. április 14.
Molnár Gyula
polgármester

ÉRTESÍTÉS
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KIÁLLÍTÁSOK

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

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
MÁJUS 4–29. Vajda Mária – Sigmond Géza

ARTUS GALÉRIA 
Sztregova u. 7.
MÁJUS 27-ÉIG Ki képes felülírni a természetet? 
A központok kiállítása. Munkanapokon 
10–17 óráig és a színházi előadások idején.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
Dajka Margit-emlékszoba. 
MÁJUS 14-ÉIG László Dániel festő  kiállítása. 
Nyitva 12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
MÁJUSBAN Dluhopolszky László „Dluho” 
portrékarikaturista „A mindenhonnan kikül-
dött munkatárs” c. születésnapi kiállítása.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁJUS 11-ÉIG Teőkéné Montvai Rozália 
festő kiállítása. MÁJUS 12–25. A Pomázi 
Képzőművészeti Stúdió kiállítása.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
MÁJUS 11. 11.00 Kiss Ferenc népzenei hangszer-
gyűjteménye – Az állandó kiállítás megnyitója.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
MÁJUS 3–9. Kozma Alexandra „2004–2009” 
c.ímű festménykiállítása. MÁJUS 10–24. Kiss-
Diófalvi Áron famunkái láthatók.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁJUS 14- ÉIG Szesztay András A város pere-
mén, ahol élek című fotókiállítása. Nyitva mun-
kanapokon 11–18, szombaton 10–14 óráig.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
MÁJUS 18-ÁIG Catherina Lewis angol festő-
művésznő „Minotaurus” c. kiállítása. 

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG 10–16 óráig,  MÁJUS 8. 
10–17 óráig Múzeumi Szombat: „Fekete 
leves, avagy minden, ami kávé”.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
MÁJUS 22-ÉIG „A művész is ember” – Stróbl 
Alajos-kiállítás. Nyitva szerdán 10–13, csü-
törtökön 15–18, szombaton 10–13 óráig.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁJUS 30-ÁIG Csillag Pál, Dusa Gábor, Katkó 
Tamás, Koncz Zsuzsa, Lékó Tamás fotóművé-
szek csoportos kiállítása.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
MÁJUS 19-ÉIG Ősz Amy festménytárlata. 
Nyitva hétköznap 10–20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
MÁJUSBAN Kecskés András festőművész 
kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
MÁJUS 7. 18.00 Sebestyén Diána festőmű-
vész  „Fantazmagória” című kiállításának 
megnyitója. Nyitva MÁJUS 26-ÁIG hétfőtől 
péntekig 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
MÁJUS 4. 16.30 Hayk Grigoryan örmény grafi-
kusművész kiállításának megnyitója. A tárlat 
megtekinthető MÁJUS 26-ÁIG hivatali időben.

XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti emlékek. 
Egyszer volt Dél-Buda. Tájvédelmi körzete-
ink. Nyitva  SZERDÁN 15–18 óráig. 

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

MÁJUS 6. 21.00 Wolfparade (CAN), The 
Amsterdams (RO), AE (NO). MÁJUS 7. 21ó 
1%-os Tavaszi TASZ-Buli – Irie Maffia Sound 
System, DJ Naga, DJ Beta (Hairy), DJ Kühl 
(Jellyroom); Motorbár: Tobi, Skiz, Robin, Sabre 
(Deep Impression). MÁJUS 8. 21.00 Kishúg 
koncert ősbemutató: Szalóki Ági (Ének), Borlai 
Gergő (dob), Kovács Zoltán (bőgő), Csókás Zsolt 
(gitár) + vizuál,  Tárkány Művek koncert. MÁJUS 
9. 20.00 Nagy János Trió, vendég: Palya Bea, 
Birta Miklós és Hodek Dávid. MÁJUS 13. 20.00 
Mitsoura + Vendégzenekar. MÁJUS 14. 21.00 
Lucky 7 – 7 éves a PASO, 7 éves a HAJÓ: PASO 
feat Harcsa Veronika & MC Tribuman (FR), MC 
Tribuman (FR) backed by the Budapest Riddim 
Band, Sound Sistaz, PASO Sound System. MÁJUS 
16. 19.00 Riverside (PL), Devon Graves (US), 
Deadsoul Tribe, Deadwing.

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

HÉTFŐ 14.00 Vöröskeresztes klubnap, 14.00 
Életet az éveknek nyugdíjasklub, 16.00 
Zeneovi  KEDD 9.00, 9.45, 10.30 Ringató, 13.00 
60+ Gyógytorna haladó, 14.00 kezdő, 14.00 
AKTK Döngicsélő nyugdíjasklub, 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 Szenior 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 rajzstú-

dió, 19.15 Társastánctanfolyam kezdő, 20.15 
haladó. SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna.

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 Pszichodráma 
csoport, 17.00 Etka-jóga, 18.30  Hastánc-
tanfolyam kezdőknek. SZOMBAT 9.00 TeÉrted 
akadémia, 10.00-13.00 Kommunikációs 
tréning, 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. PÁRATLAN 
CSÜTÖRTÖK 15.00 TeÉrted akadémia. Ingyenes 
nyelvi teaház angol és német anyanyelvi taná-
rokkal, MÁJUS 4. 17.30 Színháztörténeti soro-
zat: Naturalizmus. Strindberg, Hauptmann. 
MÁJUS 6. 17.30 Szabadegyetem(SZE): Ausztria.
MÁJUS 7. SZE. 17.00 A német birodalom:  
Bismarck, 18.30 A német művészet a közép-
kortól a 20. századig. MÁJUS 10. 8.00–11.00 
Folytassa, Nagyi klub. MÁJUS 11. 17.30 
Színháztörténeti sorozat: Sztanyiszlavszkij 
munkássága. Csehov. MÁJUS 13. 17.30 SZE: 
Csehország és Szlovákia. MÁJUS 14. 10.00–
12.00 eHázmester klub. MÁJUS 14. SZE. 17.00 A 
nagynémet birodalom – Hitler, a vezér. 18.30 
Németország művészete 1945-ig. MÁJUS 16. 
Illyés Gyula vers- és prózamondó verseny 
MÁJUS 18. Az Internet Világnapja. 
Tájékozódás a világhálón innen és túl 

– ingyenes netexpedíciók. MÁJUS 18. 17.30-
0 Színháztörténeti sorozat: Pillanatok a ma 
színházi törekvéseiből.

FARKASRÉTI ÁLT. ISK. KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

MÁJUS 5. 18.00 Farkasréti esték. Téma: „A 20. 
század eszmetörténete keresztény szemmel”. 
Takaró Mihály irodalomtörténész, költő.

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. MÁJUS 7. 20.00 Tündérek hónapja. 
A Bran együttes koncertje és ír táncház. MÁJUS 
11. Budapest Folk Fest. 20.00 Szívest örömest 
– A Csík zenekar koncertje. 22.30 Táncház a 
Szeret zenekarral. MÁJUS 12. Budapest Folk 
Fest. 20.00 Fonó zenekar, a Fanfara Complexa, 
Szászcsávási zenekar (Ro). MÁJUS 13. Budapest 
Folk Fest. 20.00 Palya Bea és Szokolay Dongó, 
21.15 Braca Teofilovici (Szerbia), Vendég 
Palya Bea, 22.30 Tcha Limberger (Belgium). 
Táncház: Buda Folk Band. MÁJUS 14. Budapest 
Folk Fest. 20.00 Poros Zenekar, 21.00 Borbély 
Mihály & Farkas Zoltán „Batyu”, 21.30 Ravnica 
– Bunyevác tamburások (Szabadka), 22.30 
– Dikanda (Pl). Táncház: Poros Zenekar és 
Ravnica. MÁJUS 15. Budapest Folk Fest. 20.00 
Népzenész bál. Házigazda a Fondor zenekar.

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

MÁJUS 7. 18.00 Kaleidoszkóp (Petőfi Musical 
Stúdió). MÁJUS 7. 18.00 Csürrentő moldvai 
gyermektáncháza, 19.00 Csürrentő táncház 
MÁJUS 8. 22.00 Éjszakai táncház magyar, 
moldvai, balkáni, ír . MÁJUS 9. 17.00 Illés Klub. 
MÁJUS 10. 19.00 a Greenfields  ír táncháza. 
MÁJUS 11. 10.00 Kerekítő ölbeli játékklub, 
17.00 Muzsikás gyermektáncház. MÁJUS 14. 
19.00 Falkafolk  balkáni táncház. MÁJUS 15. 
10.00 „Táltos Világ” III. Népmese- és ballada  
Találkozó, 19.00  Sültü csángó táncház.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
Etele út 55. Tel.: 371-2788

MÁJUS 13. 10.00 Baba-mama klub.

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, CSÜTÖRTÖK15.00 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 igehirdetése, 16.30 
Társastánc. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 
Verses-lelkes együttlét. MINDEN UTOLSÓ SZERDA 
13.30 Egészségklub. MINDEN UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 
16.00 Gazdagréti „őszikék” nyugdíjasklub.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706

MÁJUS 6. 18.00 Az Alkotó Muzsikusok 
Társaságának irodalmi és dalestje.

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. 
MÁJUS 8. 10.00–18.00 Vasútmodellkiállítás. 
MÁJUS 9. 9.00–17.00 Vasútmodellkiállítás. 
MÁJUS 10. 18.15 Kertbarát kr. MÁJUS 16. 9.00 
Autómodellbörze. MÁJUS 16. 16.00 Nótaest.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

MÁJUS 9. 11.30 Hangverseny: Delibes: Messe 
breve, Delibes, Britten, Bárdos, Halmos kórus-
művei. Előadja a Vásárhelyi Zoltán Férfikar.

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

MÁJUS 14. 18.00 Gundel Takács Gábor beszél-
get a Stróbl unokákkal.

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 19.00,  
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Szeniortorna. KEDD 19.00 
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 
10.30 Tarka Színpad, 15.00 Fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, 15.00, 16.00 HipHop, 17.15 
Törpördög Tánctanoda kezdő, 18.00 haladó.
SZERDA 13.00 Hastánc, 16.00 Ezüstklub, 16.00 
Sakk- és kártyaklub, 16.00 Balettiskola 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 10.00 
–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. MÁJUS 7–9. Szenior Ki Mit Tud 
döntők. MÁJUS 9. Szenior Ki Mit Tud Gála a 
Budapest Kongresszusi Központban (Jagelló 
út 1.). MÁJUS 14. 19.00 For Tunes Quartett jazz 
koncertje. MÁJUS 15. 10.00–17.00 Asztrológiai 
nyílt nap. MÁJUS 17. 19.00 Újbuda kamaraope-
ra. Vecsey Gyula operaénekes önálló estje.

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

MÁJUS 11. 18.00 Ki ölte meg Kennedyt? Antal 
Tibor előadása.

TIT STÚDIÓ

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514 

MÁJUS 5. 18.00 Ásványbarátkör. Az agg-
teleki karszt ásványai 2. rész: Rudabánya, 
Alsótelekes. MÁJUS 6. 17.00 Csapody Vera 
Növénybarát Kör. Sziklakerti és évelő növé-
nyek vetése. MÁJUS 9. Tanulmányi kirándulás: 
Normafa. MÁJUS 10. 18.00 Gombászklub MÁJUS 
12. 18.00 Ásványbarátkör.  Jásd-Inotapuszta 
eocén fosszíliái. MÁJUS 15. Tanulmányi kirándu-
lás: Vöröspocsolyás.  
MÁJUS 17. 18.00 Gombászklub. A gombamér-
gezésekről. 
ÖVEGES-EMLÉKTEREM ÉS -KIÁLLÍTÁS. Kísérletek 
és filmek vetítése bejelentkezés alapján.

WEINER LEÓ ZENEMŰV. SZAKKÖZÉPISK.
Menyecske utca 2.

MÁJUS 15. 17.30 a Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskola hangversenye.
 

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.
MÁJUS 9. 10.00 Családi vasárnap. Vendég: Róka 
Szabolcs mesemondó, interaktív műsorral. 

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

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

ÖRMÉNY KATOLIKUS LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

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

MÁJUS 8. 9.00 Felkészülés a halálra és az életre. 
A Karúna munkacsoport nyilvános előadásai. 
MÁJUS 8. 15.00 Samatha meditáció. MÁJUS 15. 
6.30 Satkarma. Testi tisztító gyakorlatok.
Keleti Kulturális Központ: Karinthy F. út 5. I. em. 10., 
MÁJUS 3. 17.15 Fokozatos út a megvilágoso-
dáshoz. MÁJUS 12. 18.00 Éberségmeditáció. 
Meditációoktatás kezdőknek.

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

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

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁPOLNA
Bocskai út 67.

VASÁRNAP 11.45 Görög katolikus liturgia.

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 HÓNAP 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra.  2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. 2. PÉNTEK 
20.00 Fiatal házasok összejövetele.  UTOLSÓ 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 5. 10.00, 14.30 Sampucli az irigy 
perselymalac. (Gyermekelőadás) MÁJUS 6. 
19.00 Füveskönyv. MÁJUS 10. 19.00 Jakab 
és az ura. MÁJUS 12. 19.00 Szeretem a 
feleségem. MÁJUS 13. 19.00 Komámasszony, 
hol stukker? MÁJUS 15., 16. 15.00 Kocsonya 
Mihály házassága. Bemutató.  

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 6., 9. 19.00 A Bermuda háromszög 
botrány. MÁJUS 10. 17.00 Árvácska. MÁJUS 
14. 19.00 A Napsugár fiúk. MÁJUS 15. 19.00 
Tanár úr, kérem!

MU SZÍNHÁZ   Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

MÁJUS 5. 20.00 Tünet Együttes: Alibi. MÁJUS 
7. 19.00 Szputnyik: Bérháztörténetek 0.3. 
MÁJUS 9. 18.00 GyőrFREE Improvizatívzenei 
Műhely. MÁJUS 9., 17. 19.00 Szputnyik : 
Kockavető. MÁJUS 10., 11. 20.00 A Jardin 
d’Europe program keretében Bloom!: City. 
Bemutató. MÁJUS 12., 13. 20.00 Pont(y) 
Műhely: A konyha. MÁJUS 12., 13. 21.00 K.V. 
Társulat: Szilánkok, avagy a panyírrögök. 

SZÍNHÁZAK PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. 1. SZOMBAT 16.00 
Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség.  
1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentisztelet.
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, 
gyermekistentisztelet 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.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA 
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi 
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele 
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYH.
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 

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

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

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

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Helyreálló csoport.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA

Gazdagréti út 14. Tel.: 309-0520
KEDD, SZOMBAT 8.15 Szentmise. SZERDA, PÉNTEK 
17.00 Szentmise. VASÁRNAP 10.30  Nagymise.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

Villányi út 25. Tel.: 466-5886
Miserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- 
ÉS ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. 
HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentolvasó 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 ELSŐ HÉTFŐ 
10.00 Szeniorklub (Szent István-ház).  ELSŐ 
CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra  ELSŐ 
SZOMBAT 7.00 Szentolvasó ima.  MÁSODIK 
SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (Szent 
István-ház). UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise 
a plébánia betegeiért, szenvedőiért. MÁJUS 6. 
18.30 Szentségimádás papi és szerzetesi hiva-
tásokért. MÁJUS 7. Első péntek, Boldog Gizella 
ünnepe. MÁJUS 8. Első szombat. Országos 
Mindszenty Engesztelő zarándoklat. MÁJUS 
9. Húsvét 6. vasárnapja. Fatimai Boldogságos 
Szűz Mária ünnepe. MÁJUS 13. Nagymarosi 
Ifjúsági Találkozó. MÁJUS 16. Húsvét 7. vasár-
napja. Urunk mennybemenetele.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET 
SZIE-programok  
május 5–19. között
GURIGA CSOPORT, klubfoglalkozás 
XI. kerületi fogyatékkal élőknek kísérővel, 
május 7-én 18 órától, kirándulás május 
15-én Vácrátót-ra, infó és jelentkezés:
szuhaj.eszter@hdsnet.hu, 209-3963
FELNŐTT HITTAN, a Szent Imre-temp-
lom alsó hittantermében, május 13-án, 
20.30-tól, téma: Isten szeretete és a  világ. 
Tartja Kállay Emil atya.
BABA-MAMA KLUB óvodáskorú-
aknak minden szerda délelőtt, a Szent 
István-házban (Himfy u. 9.), 226-8907, 
tunde@gportal.hu
FESTŐSZAKKÖR keddenként, 16 
órától, a Szent Imre Gimnáziumban, 
sagodi.ferenc@chello.hu , 
TAROKKTANFOLYAM,  
torokt@gmail.com , FOCIKÖR, szerda 
esténként, Kiss János altábornagy u., 
meszena@gmail.com
WWW.SZIE.COMMUNIO.HU  

MÁJUS 15. 20.00 a W-Est_Where program 
keretében: En Knap (SLO): 10 min East/Tíz 
perc kelet. MÁJUS 16. 18.00 Lakmusz 
Csoport: Amőba akció. MÁJUS 18. 20.00 
Andaxínház: Nincs mitől félni. Bemutató.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁJUS 6., 7. 19.00 Picaro-Szkéné Produkció: 
A tizennégy karátos autó. MÁJUS 8. 19.00 
Kompánia Társulat: Karnevál – lakodalom. 
MÁJUS 9.11.00 Csallóközi Vándorok-Gál 
Tamás: A nagyidai cigányok (gyerekelő-
adás). MÁJUS 9. 19.00 Kompánia Színházi 
Társulat: Marlon és Marion. MÁJUS 10. 
19.00, 21.00 Pécsi Janus Egyetemi Színpad: 
Bakkhánsnők. MÁJUS 11. 19.00 KB35: Ki va-
gyok én? MÁJUS 12. 19.00 Apolló Kör: Kárpáti 
Péter: Tótferi. MÁJUS 13. 19.00 KörTeliKör: 
A Pernelle család. MÁJUS 14. 19.00 Szegedi 
Egyetemi Színpad: Szerelmesek  és Don 
Quijoték. MÁJUS 15. 19.00 KGSZT: Mrozek: 
Özvegyek. MÁJUS 16. 11.00 Csallóközi 
Vándorok-Gál Tamás: A helység kalapácsa 
(gyerekelőadás). MÁJUS 16. 19.00 Soltis 
Színház: A végzetes szerelem játékai. MÁJUS 
18. 20.00 Pintér Béla és Társulata: Szutyok.
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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

A Bp. XI. ker. Újbuda 
Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

megbízásából elkészült a Budapest, 
XI. kerület, Méhész utca–Patvar utca–
Putnok utca–Kővirág sor által határolt 
terület kerületi szabályozási terve.
Az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. 
(6) bekezdésében foglaltak alapján érte-
sítem a tisztelt kerületi állampolgárokat 
a terv közzétételéről. A terv 2010. április 
19-étől május 19-éig tekinthető meg 
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iro-
dájának I. emeleti hirdetőtábláján (XI., 
Bocskai út 39–41.).
Az érintettek a tervre vonatkozóan rész-
letes tájékoztatást ügyfélfogadási idő-
ben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 
5. II./209.) kaphatnak.

Budapest, 2010. április 14.

Molnár Gyula
polgármester

A Bp. XI. ker. Újbuda Önkor-
mányzatának Polgármesteri 
Hivatala megbízásából 

elkészült a Budapest, XI. kerület, Felsőhatár 
út–Kakukkhegyi erdősor–Kakukkhegyi 
út–Irhás árok–Gazdagréti út–Nagyida 
utca–Törökbálinti út–Rupphegyi út–bel-
területi határvonal által határolt terület 
kerületi szabályozási terve.
Az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (6) 
bekezdésében foglaltak alapján értesítem 
a tisztelt kerületi állampolgárokat a terv 
közzétételéről. A terv 2010. április 19-étől 
május 19-éig tekinthető meg a Polgármes-
teri Hivatal Főépítészi Irodájának I. emeleti 
hirdetőtábláján (XI., Bocskai út 39–41.).
Az érintettek a tervre vonatkozóan rész-
letes tájékoztatást ügyfélfogadási idő-
ben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 
5. II./209.) kaphatnak.

Budapest, 2010. április 14.

Molnár Gyula
polgármester

ÉRTESÍTÉS ÉRTESÍTÉS



SPORT12 ÚJBUDA 2010. MÁJUS 5.

A Lágymányosi-öbölben indul a 
triatlon-vb negyeddöntője szeptem-
ber 8-án. Az ötnapos versenysorozatot 
a környezetvédelem és a fenntartható 
fejlődés jegyében rendezik. Mint 
azt Lányi András, a hazai szövetség 
elnöke elmondta, a triatlon egyik 
előnye, hogy amatőrök, profik és 
paraversenyzők is egyetlen versenyen 
belül, ugyanazon a pályán mérettethe-
tik meg magukat. 

Nem lesz ez másként Budapesten sem, 
a szervezők az olimpiai távok mellett az 
úgynevezett sprint útvonalat a nem hi-
vatásos versenyzők szá-
mára jelölték ki. Az úszás 
1500, illetve 750 méterét a 
Lágymányosi-öbölben kell 
teljesíteni. Itt lesz a váltás 
helyszíne is, ahol a verseny-
zők biciklire ülnek. A pro-
fik ezután 40, az amatőrök 
20 kilométert kerekeznek, 
jobbára a rakpartokon, 
majd a belvárosban 
indul a futás 10, 
illetve 5 kilomé-
teren. A cél a 
Lánchíd pesti 
oldalán lesz. 

vatásos versenyzők szá-
mára jelölték ki. Az úszás 
1500, illetve 750 méterét a 
Lágymányosi-öbölben kell 
teljesíteni. Itt lesz a váltás 
helyszíne is, ahol a verseny-
zők biciklire ülnek. A pro-
fik ezután 40, az amatőrök 
20 kilométert kerekeznek, 
jobbára a rakpartokon, 
majd a belvárosban 
indul a futás 10, 
illetve 5 kilomé-
teren. A cél a 
Lánchíd pesti 
oldalán lesz. 

Triatlon-vb negyeddöntő 
szeptemberben

Start a Lágymányosi-öbölből

2010

A versenyre mintegy négyezer főt várnak 
a világ minden tájáról, ami – a kísérőkkel 
együtt – jelentős turisztikai bevételt jelent 
a fővárosnak. A nevezési kedvezmények és 
minden szükséges információ megtalál-
ható a verseny honlapján: http://budapest.
triathlon.org/hu/athlete_info/
 A keddi sajtótájékoztatón néhány él-
sportoló, köztük Erdei Zsolt edzettségi 
szintjét is letesztelték a szervezők, másfél 
kilométert kellett tekerniük egy rögzített 
versenykerékpáron. Bokszoló kiválósá-
gunknak ez kettő perc huszonnyolc má-
sodperc alatt sikerült. Aki szeretne edzeni 
a versenyekre, annak ezt a teljesítményt 

kell elérendő célnak 
tekinteni. Az ese-
ményen elültették a 
triatlon-fát is, ami a 
reménybeli bajnokok-
hoz hasonlóan bizto-
san szépen megerő-

södik a triatlon-
világbajnok-
ságig.

Kővágó 
Angéla

Több mint száz éve ismerünk olyan 
vállalkozó kedvűeket, akik kaland-
vágyból, a győzelem mámoráért, 
vagy valamilyen személyes okból a 
kitűzött napon sokakkal együtt át 
akarják úszni a Balatont. Idén is akad 
bőven jelentkező, csakhogy ezúttal 
kerületünk külön csapattal indul, 
ráadásul várhatóan óriási létszámban. 
Az ötletgazda és szervező, Junghausz 
Rajmund önkormányzati képviselő 
Czene Attila olimpiai bajnok úszót 
kérte fel a fővédnöki szerepre, hogy 
együtt mutassák meg minél több 
embernek, mekkora élmény teljesíte-
ni a kihívást. A program két főszerep-
lőjét az előkészületek közben kérdez-
tük a részletekről.

 Képviselő úr, ön elsősorban Őrmezőn dol-
gozik képviselőként, és eddig is sok egyéni 
kezdeményezése volt, de ezek kifejezet-
ten Őrmezőről szóltak. A Balaton azonban 
meglehetősen távol esik a körzetétől.

J. R.: Valóban, de ezúttal is Újbuda lakóit 
szeretném megmozgatni egy közös ügy 
érdekében. A Balaton-átúszásnak igazá-
ból személyes indíttatása van, hiszen 10–
15 éve minden évben elhatározom, hogy 
átúszom a magyar tengert, de eddig még 
sohasem sikerült ezt megvalósítanom. 
Győzött a lustaság és a bátortalanság. 
De most, hogy én szervezem az újbudai 
úszócsapatot, nagyon erős a kényszer, 
hogy végre megtegyem. Itt az idő, és szá-
momra sincs több kifogás. Egyébként 
pedig az sem mellékes, hogy szeretném 
bebizonyítani, hogy nemcsak nagyon 
sok pénzből lehet sporttal kapcsolatos 
programot szervezni a kerületben. Hálás 
vagyok Czene Attila olimpiai bajnoknak, 
hogy elvállalta a fővédnökséget, az ő tel-
jesítménye bátorítást adhat mindenkinek, 
másrészt tekintélye révén hitelesen képvi-
seli a programot.

 A Balatont átúszni nem veszélytelen vál-
lalkozás. Nekivághatnak azok, akik még 
sohasem próbálták? Milyen felkészülés 
szükséges ehhez a teljesítményhez?

Cz. A.: Azt elmondhatom, hogy a jelent-
kezők nagy fába vágják fejszéjüket, hiszen 
a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 
kilométeres táv még nekem is megterhe-
lő. Persze csak edzés nélkül. Aki rende-
sen felkészül, annak nincs mitől félnie. 
A támogató Nyéki Imre Uszodában és 
az Őrmezőn működő MegaFitnessben 

a regisztráltak már meg is kezdhették az 
edzéseket a július 24-i Balaton-átúszás-
ra, komoly szakmai hátérrel. Eddig közel 
százan jelentkeztek, és várjuk a további 
jelentkezőket. Az átúszásnál a szabályok 
nem olyan szigorúak, mint az olimpiai 
medencében, itt meg lehet állni, de fontos, 
hogy a cél ott lebegjen a szemünk előtt. A 
felkészülést azért hangsúlyozom, mert ha 
ez kimarad, nem lesz jó az élmény, szenve-
désnek fog tűnni, és soha többet nem jön-

nek el a Balatont átúszni. Aki viszont átéli 
a teljesítés örömét, lélekben is megerősö-
dik, és persze sosem felejti el a pillanatot, 
amikor kiért a vízből. Büszkén mondhatja 
ki, hogy megcsináltam.

 Melyek azok az óvintézkedések, amelyek a 
legbátortalanabbakat is megnyugtatják?

Cz. A.: Az egyik garancia az edzés. Aztán 
az úszás előtt mindenki orvosi alkalmas-
sági vizsgálaton esik át. A rajt után pedig 
20–30 méterenként hajók vigyáznak a 
versenyzőkre. Ha valaki menetközben úgy 
érzi, pihennie kell, kiszállhat ezek egyiké-
re, és kis idő után folytathatja az úszást. Itt 
tényleg a részvétel a fontos. A legjobb, ha 
mindenki a maga számára legmegfelelőbb 
tempóban úszik. Reméljük, az időjárás is 
nekünk kedvez majd, az a célunk, hogy 
Újbudáról induljon el a legtöbb versenyző. 
Legyen ez egy kerületi rekord is.

 Az újbudaiak hogyan indulnak el a megmé-
rettetésen?

J. R.: A csapatok több időpontban indul-
nak a partról. Csapatunk egy teljesen 
külön rajttal indul, és külön fogjuk mér-
ni az időnket is. Úgy érzem, jól fogunk 
szerepelni, mert sokan már április elseje 
óta készülnek a nagy napra. De továbbra 
is várjuk a jelentkezőket a Kondorosi úti 
uszodában személyesen és a megafitness.
hu internetes oldalon, még senki sincs 

lemaradva. Azt szeretnénk, ha a kisisko-
lástól a nagypapáig minden korosztály 
együtt élhetné át ezt a felemelő élményt. 
Várjuk a családokat, baráti társaságokat, 
munkahelyi közösségeket is, akik már át-
úszták a Balatont, és azokat is, akik most 
jönnének először.

 Talán olimpiai bajnokunk is megmutatja, 
mit tud?

Cz. A.: Ez valóban kézenfekvőnek tűn-
het, de most nem férne bele az időmbe a 
tréning. Remélem, elnézik ezt nekem a 
versenyzők. Ezúttal inkább az előkészü-
letekben veszek részt, és a partról segítem 
őket. Még nem tudom, mi lesz pontosan 
a feladatom, de ha kell, elindítom a rajtot, 
megnyugtatom az izgulósakat, szóval lelki 
és szakmai támaszt igyekszem nyújtani 
mindenkinek.

T. D.

Újbudai rekord legyen a Balaton-átúszás
„Egy szóért: megcsináltam”
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MÁJUS 15., SZOMBAT
DÉLELŐTT Családi sportverseny 
különleges nyereményekkel (nevezés 
az iskolai testnevelőknél és a helyszínen 
10 óráig), gyerekprogramok
DÉLUTÁN Suzuki Focikupa a kerületi 
rendőrökkel, tűzoltókkal, polgárőrökkel
Nyitórangadó: 13 órakor a Grosics 
Gyula Sport Általános Iskola és a 
rendőrkapitányság csapatának 
barátságos mérkőzése, táncbemutató, 
karateshow, tombolasorsolás

19:00 SUGARLOAF
19:30 DESPERADO
20:00 EROX

PROGRAMOK MINDKÉT NAPON
A gyerekeknek: kézműves-foglalkozások, 
mesejátékok, gyermektáncház – nem csak 
kicsiknek, boszisátor varázslóiskolával, 
szultánbirodalom jelmezekkel, vidámpark
Szépségkuckó: testfestés, 
sminktanácsadás, alakformálási tippek, 
bőranalízis, 
Egészséges életmód: Vércukorszint- és 
koleszterinmérés, PSA-mérés, testtömeg-
index, vákuumos kezelés, fényterápia, hát-, 
nyak-, karmasszázs, vitamin- és ásványi- 
anyag-mérés, életmód-tanácsadás, 
személyi edzés, egészségmegőrző 
kezelések

Információ: Újbuda Média, 06 1 2466259, media@ujbuda.hu 

TOMBOLA 
SZÁZ ÉRTÉKES AJÁNDÉKKAL! 

Főnyeremények: egy kerékpár 

és egy négy személyes 

wellness-hétvégeKUTYAJÓ FESZTIVÁL ÚJBUDÁN! 
KUTYÁS FUTÁS, FUTÁS KUTYÁS!!!
VASÁRNAP 10–16 ÓRÁIG
10.00–10.30 Nevezés a futóversenyre – Helyszín: Bikás Park – kutyafuttató, 10.30 
Rajt – (táv hosszúsága 900 m) – helyszín: Bikás Park, 11.00 Futóverseny eredmény 
hirdetése, 11.15 Kutyashow – Őrmezői kutyaiskola bemutatója, 12.00 „Állati vicces” 
fotópályázat díjkiosztója, 12.10 Négylábú megmentők – Pannon Kutyás Kutató-Mentő 
Csapat, 12.40 Agility – bemutató – Top Mancs kutyaiskola, 13.10 Kutyával az emberért! 
– Mozgássérültek segítői, 13.40 Rendőrkutya bemutató, 14.10 „Ebatlon” – játék kutyás 
gazdáknak és „gazdás kutyáknak”, 14.45 Engedelmesség felsőfokon – labrador munka 
közben, 15.15 Ki a gazda? – összhangban – harmónia, ügyesség. 
Nevezhet bárki, bármilyen fajta kutyával a helyszínen. Kutyával a rendezvény 
területére történő belépéskor érvényes eboltási könyv bemutatása kötelező!

Várjuk azokat a megörökített „állati pillanatokat”, 
amelyeket a kutyás gazdik kedvenceikről készítet-
tek. A pályázaton saját vagy ismerős kedvencekről 
készült fotók vehetnek részt. Beküldési cím: ormezei.
k@chello.hu. Beküldési határidő: május 12. A képek 
május 16-án 10–16 óra a Kutyajó Fesztiválon lesznek 
kiállítva. Eredményhirdetés, díjkiosztás: május 16. 
12.00 óra – Bikás Park – kutyafuttató.

MÁJUS 16., VASÁRNAP
 Kutyajó fesztivál 

bemutatókkal, kutyás futással, 
fotópályázattal – hozd el te is a legjobb 
fotót kedvencedről! Gyerekprogramok
DÉLUTÁN Akrobatikus Rock ’n Roll
Petőfi Musical Stúdió, lovagi kardvívás, 
divatbemutató

17:30 VEGAS SHOW BAND
19:00 BRASH BENCE
19:30 VEGAS SHOW BAND

Információ: Újbuda Média, 06 1 2466259, media@ujbuda.hu 

20102010

„ÁLLATI VICCES” FOTÓPÁLYÁZAT

KIRAKODÓVÁSÁR 

AZ ÚJBUDAI KÖZÖSSÉGI 

HÁZAK PROGRAMJAI 

AUTÓ–SHOW 

KÖNYVVÁSÁR

KELENFÖLDmájus 15–16.

Czene Attila és Junghausz Rajmund

VEGAS SHOW BANDVEGAS SHOW BAND

területére történő belépéskor érvényes eboltási könyv bemutatása kötelező!


